
Side 1 av 2 
 

PLANINITIATIV 
 

 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet  

1.1 Bakgrunn for prosjektet  
Prosjektet er lokalisert i sentrumsområde på grensen av Fjellet Sør like ved Kong Oscars gate i 
Skivebakken. Forslagsstiller ønsker å utvikle området med en moderat fortetting i form av et 
boligprosjekt på 9 leiligheter, der intensjonen er å tilpasse et moderne boligbygg til et historisk 
sentrum, med en stedstilpasning som forholder seg til et urbant landskap bestående av forskjellige 
stilarter. Prosjektets mål er å tilpasse seg et eksisterende bymiljø på en slik måte at man kan respektere 
det eksisterende og samtidig skape moderne arkitektur.  

Planområdet er del av hensynssone H570_3 og H570_7 for kulturmiljø. Området er også plassert i 
båndleggingssone etter lov om kulturminner. I dette planarbeidet blir stedstilpassing og hensyn til 
eksisterende bebyggelse både innenfor og utenfor planområdet svært viktig 

Planforslaget omhandler en fortetting av en ubygd tomt i et ellers godt etablert boligområde. Området 
er avsatt til Byfortettingssone i kommuneplanens areadel. Forslagsstiller er Molløesmauet 3 Eiendom 
AS. Arkitekt er Mad arkitekter AS og plankonsulent er Ard arealplan AS. 

Prosjektet i seg selv med illustrasjoner er det samme som har vært fremmet for byggesak. Det ble 
gjennomført forhåndskonferanse i 2019. Referat herfra opplyser om plankrav i samsvar med §3 i 
KPA18.  
 

1.2 Hovedintensjonen med planforslaget  
 
Tomten  
Prosjektet er lokalisert i sentrumsområde like ved Kong Oscars gate i Skivebakken. Prosjektet ligger 
på grensen mellom to områder med forskjellige arkitektoniske stilkarakterer. Kong Oscars Gate består 
i større grad av murgårder av symmetriske, klassiske fasader, med ornamenter i stukkatur. Fjellet sør 
og fjellsiden sør består derimot mer av mindre trehusbebyggelse og eneboliger. Prosjektet har derfor 
som intensjon å tilpasse seg området med sin utforming. 

Tomten ligger på en utfordrende nedsenket tomt i krysningen av 3 eksisterende bygg. Dette krever at 
bygget tilpasser seg flere nivåer og høyder, for å oppnå tilgjengelighet for nye og eksisterende 
boenhetene, samt få nok utsikt og tilstrekkelige gode lysforhold.  

Forslag til plannavn Molløesmauet 3 
Bydel, gnr./bnr.  Bergenhus, gnr. 166 bnr. 734 
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Figur 1: Oversikt over tomten og tilgrensende området. 
 

Tiltakets omfang  

Beskrivelsen av tiltakets omfang er en foreløpig vurdering og tanker om hvordan prosjektet kan se ut. 
I det videre planarbeidet vil det trolig bli gjort nødvendige justeringer.   

Tiltakets omfang innebærer å bygge 9 leiligheter inntil to eksisterende bygg med slette gavlvegger, 
uten vinduer. Det planlegges en hage for boliger på bakkeplan mellom nytt og eksisterende bygg.  

 

 
Figur 2: Foreløpig illustrasjon av leilighetsbygget. Mad Arkitekter.  

 Planområdet  
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Adkomst 

Adkomst til bygget for fotgjengere og syklister vil skje fra Skivebakken. Fra denne gaten skal 
det etableres en felles hovedinngang. Videre vil det være to private innganger fra private 
hager fra 0. etasje, og en privat inngang fra privat uteareal mot Skivebakken fra 1. etasje. 
Hovedinngangen vil følge eksisterende fasadeliv på tilgrensende eksisterende murbygg. På 
grunn av at Skivebakken skrår nedover, vil det sannsynligvis være behov for minst ett 
trappetrinn for å ivareta det. Av denne grunn etableres det en universelt utformet inngang fra 
inntrukken fasade i nord-vest.  

I 1. etasje er det lagt til rette for innelåst sykkelparkering for 19 sykler. Dette er i henhold til 
KPA2018 sin tabell for parkeringskrav for sykkel.  

Volumer og byggehøyder 

KPA18 ligger til grunn for bygging på tomten. Ifølge KPA18, § 26.3.8.B skal høyde på bygg 
være et resultat av stedsanalyse og ifølge KPA18, § 26.3.8.A skal byggehøyden tilpasses 
stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. 

Nabobygg 166/755 har 4 etasjer + loft og kjeller, og en høgde fra gate til gesims på 15 meter. 
Nabobygg 166/743 har 3 etasjer fra gateplan i en del, og 2 etasjer + loft i annen del. 

KPA 2018, § 38.3.1 sier «Eksisterende bebyggelse skal være premissgivende for 
byggehøyder, volum og bebyggelsesstruktur ved nye tiltak.» 

For å oppnå en lik arkitektonisk rytme vil aktuell tomt kreve at volumet blir brutt opp i to 
volum som trapper seg ned med lik avstand mellom byggene som der i dag. Vårt forslag er at 
høyeste del av bygget jobber opp mot nabo 166/755, med 4 etasjer + kjeller og loft, med en 
høgde fra gateplan til gesims på 13,7m meter, mens lavere del jobber opp mot nabo 166/743 
med 4 etasjer, og med en høyde fra gateplan til gesims på 12,7 meter fra hage. 

For å bevare noen av siktlinjene, er det prosjektert inn et åpent parti mellom nybygg og 
eksisterende bygg på tomt. Dette vil skape bedre åpenhet mellom hver side av gaten i 
Skivebakken, som gir en større rommelighet for gående i gaten. For enkelte av naboene på 
motsatt side av gaten, vil deler av utsikten bevares. 

Bygget som foreslås er på 951 m2 BRA, hvorav 665 m2 er BRA bolig. Bygget og hagen som 
etableres for underetasje står innenfor byggegrensen. 

Leiligheter  

Bygget som foreslås er på 951 m2 BRA, hvorav 665 BRA bolig.  

Totalt består prosjektet av 9 leiligheter. Det er 2 leiligheter per plan fra 0. etasje til 3 etasje, 
med unntak på en duplex gjennom 0. og 1. etasje. I 4. og 5. etasje er det en leilighet per etasje.   

En legger til rette større leiligheter for familieboliger, etter veiledning fra KPA 2018, med 
ønske fra kommunen å få flere familieboliger i sentrumssonen. Nedenfor er det vedlagt tabell 
av leilighetsfordelingen. 
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Tabell 1: Leilighetsfordeling. 

 

Alle leiligheter er universelt tilgjengelige, og tegnet i henhold til regler for universell 
utforming. Prosjektet har 11 boder som er over 5 m2 (fra 5 til 8,2 m2) Alle kan derfor få bod 
over 5 m2. Videre er det mulighet for at en leilighet kan få 2 boder, eller det kan bli felles 
bod. 

Privat og felles utearealer 

Tiltaket ligger i byfortettingssone BY1. Kravene satt i KPA 2018, 14.3.1, sier at det skal 
opprettes 15 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Av dette skal minimum 10 m2 være på 
bakkeplan. Arealet kan ligge i offentlig park, plass eller gatetun. Her blir det nødvendig å 
trekke inn offentlig park.  

Prosjektets uteareal er fordelt på følgende måte:   

 

Uteareal er delt mellom bakkeplan på egen tomt (17 m2), felles takterrasse (45m2) og 
offentlig lekeplass; Arealplan-ID11910000 (582 m2). Til sammen er det 644 m2 felles 
uteareal, som tilsvarer ca. 98 m2 uteareal pr 100 m2 boligareal. 

5 av 9 leiligheter har privat uteoppholdsareal. I underetasje (0.etasje) er det 2 private hager på 
bakkeplan. For 2. og 3. etasje er det inntrukket balkong. I 4. og 5. etasje er det terrasse.  

Materialitet  

For å best tilpasse seg eksisterende bebyggelse i Molløesmauet, vil materialiteten være en 
viktig del av konseptet om den stedstilpassede arkitekturen. Dette er også i tråd med KPA18 
§38.3.1: «Bebyggelsens egenart og særpregede kulturmiljø skal sikres og opprettholdes i 
Bergen sentrum»  
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Nærmiljøets særpreg er av større murbygg, og mindre trehus. For å følge dette uttrykket vil en 
del av bygget være av mur. Denne delen er av grønnpigmentert betong for å spille på fargen 
på eksisterende bygg i nærheten. Eksempel på dette er: Tårnet på Domkirken, Skivebakken 3 
og 8 og Molløesmauet 1A.  

Den mindre delen av bygget vil ha en trefasade for å spille på uttrykket til de mindre 3 og 4 
etasjers trehusene i nærområdet. Eksempel på dette er: Skivebakken 10,11 og14, og 
Molløesmauet 14.  

Prosjektet prøver ved det å oppnå et stedstilpasset, men med et moderne arkitektonisk uttrykk. 
Dette er i tråd med KPA18, §8.2.1: «Nye tiltak skal fremme opplevelsen av stedets egenart og 
tilføre bymiljøet nye kvaliteter».  

 

3. Parkering  

KPA2018 § 17, legger til grunn at det det i sentrumsområde BY1 skal etableres minimum 0,6-
1,2 parkeringsplasser for bil pr. 100 m2 bolig. 

Dette kravet vil i prosjektets tilfelle kreve 4-8 parkeringsplasser. Grunnet tomtens plassering 
og størrelse samt topologi, vil parkeringsbehov ikke være mulig å tilfredsstille. En etablering 
av disse parkeringsplassene vil innebære store inngrep i eksisterende veg noe som neppe er 
ønskelig. Det vil også bety en oppbygging av tomt for å tilfredsstille tekniske krav til 
orientering av biltrafikk.  

4. Uteoppholdsareal  

Kravene satt i KPA 2018, 4.3.1, sier at det skal opprettes 15 m2 felles uteoppholdsareal per 
boenhet. Av dette skal minimum 10 m2 være på bakkeplan. Arealet kan ligge i offentlig park, 
plass eller gatetun. Prosjektet innfrir dette kravet ved å trekke inn offentlig park i nærheten.  
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Prosjektet streber med å fortsette gateløpets eksisterende uttrykk, og vil fortsette det 
fasadeuttrykket som er i Skivebakken i dag. Eksisterende bebyggelse ligger helt opp i 
kommunal vei slik det er i dag, og det vil være naturlig for prosjektet å ligge parallelt med 
disse fasadene og ha samme løsning. 

2. Planområdet – dagens situasjon 
Forslag til planavgrensning  

 

Figur 3: Forslag til planavgrensning. 

Planavgrensning er også lagt ved planinitiativet som pdf og sosi.  

2.1 Kort beskrivelse av området  
Planområdet ligger i sentrumsområde like ved Kong Oscars Gate, i Skivebakken i Bergenhus 
bydel. Området er sammensatt av boliger, og har en rekke offentlige- og private 
tjenestetilbud. 
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Fra planområdet er det korte avstander til arbeidsplasser, handel og kulturtilbud og ulike 
aktiviteter. Dette gjør at hovedandelen av de daglige målepunktene ligger innenfor 
gangavstand. Nærmeste barnehage er Marken barnehage og ligger ca. 130 m sørvest, mens 
Christi Krybbe skoler (barneskole) ligger ca. 550 meter nordvest for planområdet. Nærmeste 
ungdomsskole er Danielsen ungdomsskole som er privat og ligger ca. 230 meter nordøst. 
Kommunale Rothaugen skole (ungdomsskole) er lokalisert vel 1,6 km nordvest for 
planområdet. Nærmeste dagligvarebutikk ligger ca. 200 meter fra planområdet.  

Området har god kollektivdekning og er dermed godt koblet til bydelene i Bergen. Nærmeste 
busstopp ligger 80 meter fra planområdet. Her har busslinjene 5,6,11 og 16E hyppige 
avganger. Innen en radius på vel 500 meter finnes bybanestoppet Byparken og Nonneseter, 
Bergen buss- og jernbanestasjon, samt Olav kyrres gate og Festplassen som er 
kollektivknutepunkt. I tillegg har en havnen med sine båttilbud mot Nordhordland og Askøy.  

Beliggenheten er nær gode tur- og rekreasjonsmuligheter direkte fra planområdet. Nord for 
planområdet ligger Fløyfjellet som er et populært mål både for turister og byens 
lokalbefolkning. Fjellet har gode skiltede turveier og turstier videre til blant annet Blåmannen, 
Rundemannen og Sandviksfjellet, eller man kan gå over Vidden til Ulriken. 

 

Vågen  

Skansen   

Torgalmenningen   

Lille 
Lungegårdsvann   Bergen  

jernbanestasjon   

Skansemyren  

Planområdet  

Fløyen  

Festplassen   

Figur 4: Oversikt over området. 
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2.2 Eventuelle eksisterende kartlegginger av området  
Byantikvaren har utarbeidet et kulturminnegrunnlag for KDP Fjellsiden sør i 1998, og et 
kulturminnegrunnlag for KDP Sentrum i 1999. Formålet med disse har vært å kartlegge 
verdifulle kulturminner på fjellsiden og i sentrum, og gi noen overordnede føringer for videre 
utvikling som ivaretar disse verdiene. I Kulturminnegrunnlag for KDP Fjellsiden sør blir 
planområdet omtalt som et område som tidlig fikk boligbebyggelse. 

Området har en variert bebyggelsesstruktur bestående av bestående av selvgrodd bebyggelse, 
kvartalsstruktur og villa- og frittliggende bebyggelse. Planområdet grenser til den selvgrodde 
trehusbebyggelsen. Denne strukturen er hovedsakelig fra 17-1800-tallet. Den strekker seg 
som en sammenhengende urban struktur fra Stadsporten i sør til Bryggen, Bergenhus, Stølen 
og Skuteviken og Sandviken i nord, og Nøstet, Sydnes, Marken og store deler av Nordnes1. 
Området har dermed en rekke SEFRAK-registrerte og fredede bygninger, samt kulturminner. 
I KPA2018 inngår området i hensynssone for kulturmiljø, både som historisk sentrum og 
delområde Marken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bergen kommune. Kartfortellingen om Kulturmiljøplanen.  

Figur 5: Bebyggelsesstruktur i området (Kart: Kulturmiljøkart). Figur 6: Urban trehusbebyggelse i området (Kart: 
Kulturmiljøkart). 
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Terrenget ved Fjellet sør er bratt og stiger i en nordøstlig retning.  

 

Figur 7: Bratthetskart fra NGU. Kartet viser at det er bratt på østlige, nordlige og sørøstlige del av 
planområdet. 

3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer  
 

3.1 Kommuneplanens arealdel 2018-2030  
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt for byfortettingssone (BY1, sone 2). I 
KPA2018 utgjør byfortettingssonen store arealer, som både har gangavstand til 
sentrumskjernen og mulighet for avskjermede bomiljøer. En stor andel av framtidig 
bebyggelse skal etableres i denne sonen med et nettverk av gater og offentlige byrom og 
sammenhengende blågrønne strukturer. Tette bomiljøer med mulighet for blanding av private, 
felles og offentlige soner gir grunnlag for stor variasjon i boligtyper og bygningstypologi. 

Innenfor byfortettingssonen er det en rekke områder som også inngår i hensynssone 
kulturmiljø. I disse områdene skal det legges vekt på bygningsform og bebyggelsesstruktur 
tilpasset omgivelsene 2. 

 

 

 

 

 

 
2 Bergen kommuneplanens arealdel 2018-2030, planbeskrivelse.  
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For byfortettingssone gjelder blant annet følgende føringer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentrumsformål 

 Grønnstruktur 
 Grav- og urnelund 

Figur 8: KPA2018 viser at planområdet er innenfor Byfortettingssone (rød linje viser 
planområdet).  

Figur 9: Utdrag fra KPA2018. 
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Planområdet inngår i en rekke hensynssoner:  

 
 

Hensynssone  Beskrivelse 

Kulturmiljø H570_2 
 

Marken  

H570_7 Historisk sentrum  
 

Båndleggingssone etter lov om 
kulturminner  

H730_1 Båndlagt etter lov om 
kulturminner  

 
Infrastruktursone  
 

 
H410_1 

 
Konsesjonsområde fjernvarme 
Flesland-Sentrum  

 
Faresone Annen fare  

 
H390_3 
 

 
Brannsmitte  
 

 

I alle plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljø skal Byantikvaren gi en 
vurdering av tiltakets konsekvens mht. kulturverdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Planområdet er omfattet av hensynssoner i KPA2018. 
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3.2 Reguleringsplaner  
Det er en rekke vedtatte planer og pågående planer i nærheten av planområdet. Dette er vist i 
tabellen og bildet nedenfor.  

Gjeldende reguleringsplaner  

Navn PlanID Arealplankart  
 
 
 
 
 
 
Bergenhus, Mollesmauet (år 
1969). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11670000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bergenhus, gnr. 166 bnr. 543, 
Kong Oscars gate 56 (år 1971). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11910000 

 
 

 
 
 
 
 
Bergenhus. Reguleringsplan for 
Skivebakken 35-37 (år 1976). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3990000 
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Bergenhus, gnr. 166 bnr. 870, 
Reguleringsplan for Marken (år 
1979). 
 
 

 
 
 
 
4620000 

 
 

 
 
 
Bergenhus. Reguleringsplan for 
Vågsbunnen (år 1993). 
 

 
 
 
6900000 

 
 

 
 
 
Bergenhus, gnr. 166 del av bnr. 
22 og 241 mfl., Skansemyren. 
(år 2013). 
 

 
 
 
 
19360000 

 
 

 
Bergenhus, gnr. 166 bnr. 808, 
Cappes vei 30 (år 2013) 

 
 
61740000 
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Oversikt over beliggenheten for de ulike reguleringsplanene 

  

Figur 11: Planer i området. Gjeldende planer er markert i grønt, og planer under arbeid i svart. Planområdet er 
markert med en rød sirkel. 

Statlige retningslinjer/planer  

Statlige retningslinjer som en særlig skal ta med inn i planarbeidet:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
• Statlige planretningsliner for styrking av barn og unges interesser i planlegging  
• Nasjonal transportplan – Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 

4. Stedsanalyse  
Som grunnlag for reguleringsplan er det utarbeidet en stedsanalyse. Denne følger ved 
planinitiativet som eget vedlegg.  

5. Virkninger av planinitiativet 
Planområdet ligger i sentrumsområdet med en svært sentral beliggenhet. Det er gangavstand 
til daglige målpunkt samt et godt kollektivtilbud i nærområdet.  

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 

 PlanID: 70180000 

 PlanID: 61120000 

 PlanID: 3850000 

 PlanID: 3990000 

 PlanID: 61740000 

 PlanID: 15540200 

 PlanID: 65800000 
 

 PlanID: 11910000 

 PlanID: 4620006 

 PlanID: 6900000 

 PlanID: 6490000 

 PlanID: 18030000 

 PlanID: 70180000 
 

 PlanID: 11670000 

 PlanID: 65620000 
  PlanID: 4620000 

 PlanID: 66530000 
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det er derfor ønskelig å minimere dette mest mulig ved at ønskelig boligbebyggelse 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 i KPA2018. Hensynet til 
og videreføring av karakteristiske trekk ved eksisterende bebyggelse, bebyggelsesstruktur og 
kulturlandskap vil sikres i planbestemmelsene. 

Prosjektet vil legge vekt på hensynet og behovet til myke trafikanter, herunder å opprettholde 
gangforbindelser til nærliggende kollektivtrafikk og sentrumsområder. Det vil etableres 
innelåst sykkelparkering for 17 sykler. Dette gjør at prosjektet satser på at gange, sykkel- og 
kollektivtransport blir framkomstmiddelet for de bosatte.   

6. 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.  
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_2 Marken, H570_7 Historisk sentrum og H730_1 
Båndleggingssone etter lov om kulturminner i KPA 2018.  

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 startet 
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 v/ Endre Buanes endre.buanes@bergen.kommune.no 
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 Vann.Avlop@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 
Bergen kommune, Klimaetaten Stina.Oseland@bergen.kommune.no 
Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) bir@bir.no 
BKK Nett AS firmapost@bkk.no 
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no 
Eldrerådet v/Byrådsleders avdeling  Eldreradet@bergen.kommune.no 
Fagavdeling for kunst og kulturformidling  kultur@bergen.kommune.no 
Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland  hordaland@fortidsminneforeningen.no 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen ffo.bergen@outlook.com 
Fylkesmannen i Vestland, kommunal- og samfunnsplanavdeling fmvlpost@fylkesmannen.no  
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
v/Byrådsleders avdeling 

KRFF@bergen.kommune.no 

Natur og Ungdom Vestland hordaland@nu.no  

mailto:postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
mailto:gis@bergen.kommune.no
mailto:endre.buanes@bergen.kommune.no
mailto:bergen.brannvesen@bergen.kommune.no
mailto:etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no
mailto:barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no
mailto:Vann.Avlop@bergen.kommune.no
mailto:byantikvaren@bergen.kommune.no
mailto:byarkitekten@bergen.kommune.no
mailto:Bymiljoetaten@bergen.kommune.no
mailto:ebe@bergen.kommune.no
javascript:void(0)
mailto:bir@bir.no
mailto:firmapost@bkk.no
mailto:postmottak@dsb.no
mailto:Eldreradet@bergen.kommune.no
javascript:void(0)
mailto:hordaland@fortidsminneforeningen.no
mailto:ffo.bergen@outlook.com
mailto:fmvlpost@fylkesmannen.no
mailto:KRFF@bergen.kommune.no
mailto:hordaland@nu.no


Side 16 av 16 
 

Naturvernforbundet Hordaland hordaland@naturvernforbundet.no 
Norges Handikapforbund Bergen nhfbergen@gmail.com 
NVE Region Vest rv@nve.no 
Rådet for byforming og arkitektur Byarkitekten@bergen.kommune.no 
Skyss as skyss@skyss.no 
Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no 
Statsforvaltaren i Vestland sfvlpost@statsforvalteren.no 
Vest Politidistrikt post.vest@politiet.no 
Vestland fylkeskommune 
v/ seksjon Plan, klima og folkehelse 

post@vlfk.no  

 

7. Samfunnssikkerhet og risiko  
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 aktuelt for planområde:  

• Brannfare 
• Støv/partikler 
• Overvannshåndtering  

 

I KPA 2018 inngår planområde i hensynssone  

• H390_3 Brannsmitte  

ROS-analysen skal legges ved planforslaget til 1. gangs behandling i kommunen. Som følge 
av klimaendringene vil det komme mer ekstremvær til Bergen, og dette må tas høyde for i 
planarbeidet.  

Det skal lages en VA-rammeplan som omfatter en vurdering av overvannssituasjonen. Denne 
skal legges ved planforslaget til 1. gangs behandling.  

8. Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Planen vil ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

9. Innledende klimagassberegning  
Det har blitt utarbeidet en innledende klimagassberegning for prosjektet. Denne er lagt ved 
planinitiativet og er datert 13.12.2021. 

 

Ard arealplan 13.01.22 
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