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Bergen kommune – Åsane, gnr. 216, bnr. 119 m.fl. Eidsvåg skole. 
Reguleringsplan. 
 
Ny begrenset høring 03.12.2019 – 24.12.2019 
 
Det vises til tidligere offentlig ettersyn (04.08.2018 -18.09.2018) og begrenset høring (23.08.2019 
– 13.09.2019) av reguleringsforslaget for Eidsvåg skole. 
 
Etter forrige høring er det gjort noen justeringer i planforslaget som medfører behov for en ny 
begrenset høring for utvalgte grunneiere og offentlige etater, jf. beskrivelse under. 
 

1. Arealformål i planforslag for Eidsvågveien, er tatt inn i skoleplanen mot 
naboeiendommer på sørvestsiden av veien 

 
Som kjent pågår det to reguleringsplanprosesser som vil berører eiendommer som grenser mot 
Eidsvågveien: 

 Reguleringsplan for Eidsvåg skole, arealplan-ID 1201_65470000 (skoleplanen) 
 Reguleringsplan for Eidsvågveien, arealplan-ID 1201_64380000 (vegplanen) 

 
De to planene har vist ulik løsning for Eidsvågveien. Skoleplanen har forholdt seg til dagens 
vegtrasé i Eidsvågveien og viser forenklet kryssutbedring for Granlien og forlenget busslomme i 
Eidsvågveien. Vegplanen viser en mer omfattende utbedring av Eidsvågveien med etablering av 
separat fortau og sykkelveg på sørvestsiden av vegen. 
 
Bakgrunnen for at det har vært løst på denne måten, skyldes at de to planene har ulik framdrift i 
både planprosess og gjennomføring. Reguleringsplanen for Eidsvåg skole er under 2. gangs 
behandling/sluttbehandling, mens reguleringsplanen for Eidsvågveien er under 1. gangs 
behandling og snart klar for offentlig ettersyn/høring. 
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Planforslaget for Eidsvåg skole regulerer både for: 
 fremtidig permanent situasjon for skolen, jf. plankart og illustrasjonsplan 1 
 midlertidig situasjon med erstatningsskole, jf. illustrasjonsplan 2, hjemlet i 

bestemmelsene. 
 
Deler av skoleplanen vil bli gjennomført så snart reguleringsplanen er godkjent. Dette gjelder 
først utbedring av Granlien med kryss mot Eidsvågveien og deretter utbygging av Eidsvåg skole, 
iht. midlertidig illustrasjonsplan 2. Utbedring/forlenging av busslomme i Eidsvågveien, skal først 
gjennomføres når paviljongskolen innenfor o_BOP2 skal tas i bruk som erstatningsskole for 
andre skoler i Åsane, altså etter at Eidsvåg skole står ferdig i 2022/2023. 
 
Siden planforslaget for Eidsvågveien nå er klart for 1. gangs behandling, før planforslaget for 
Eidsvåg skole er ferdigbehandlet/godkjent, ønsker planmyndigheten at arealformål i vegplanen 
som overlapper skoleplanen for nabobebyggelse på sørvestsiden av Eidsvågveien, innlemmes i 
skoleplanen. Dette gjelder følgende eiendommer: gnr/bnr 216/192, 216/193, 216/121 og 
216/116. Bakgrunnen for dette er at det skal være mest mulig forutsigbart for naboene hva som 
skal skje på/rundt deres eiendommer, og at dersom det er behov for grunnerverv for å 
gjennomføre planene, så kan det skje i én omgang. Når det gjelder anleggsarbeid i 
Eidsvågveien, så må det fremdeles kunne skje i ulike etapper pga. ulik framdrift for gjennom-
føring i de to prosjektene. Justert planforslag som varsles i denne runden sikrer både midlertidig 
og framtidig arealbruk langs Eidsvågveien. Område som overlappes av vegplanen, er markert i 
plankartet med bestemmelsesområde # 12 med tilhørende bestemmelse.  
 

 
 
 

 

Figur 1. Utsnitt plankart datert 08.08.2019 (forrige begrensede høring).
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2. Nytt grøntdrag o_GTD4 mellom boligene på gnr/bnr 216/193 og 216/122 

Av hensyn til trafikksikkerhet og hjertesone for skolene, ber plan- og bygningsetaten om at det 
legges inn en offentlig gangforbindelse/snarveg (grøntdrag o_GTD4) over gnr/bnr 216/122 og 
945, som vil binde sammen busstoppet i Eidsvågveien med fortauet i Granlien. Forbindelsen skal 
være en gangveg/-sti i terrenget uten krav til universell tilgjengelighet. Bergen kommune eier 
gnr/bnr 216/122, 945 (Eidsvågveien 118) og snarvegen skal i sin helhet opparbeides innenfor 
denne eiendommen. Som en følge av dette endres eierform for adkomstvegen til gnr/bnr 
216/193, 216/122, 216/121, BFS2 og BFS3 fra felles til offentlig (o_SV6) på første del for å sikre 
allmenn tilgjengelighet til snarvegen. 
 

3. Ny støyskjerm langs Granlien o_SKV2 
Etter at kommuneplanens arealdel KPA 2018 ble vedtatt med reviderte støybestemmelser, har 
Sweco foretatt ny støyberegning. I revidert støyrapport Rev. 03, datert 15.11.2019 anbefaler de 
at det settes opp støyskjerm i Granlien langs eiendommene gnr/bnr 216/192 og 216/193. I 
revidert plankart er det lagt inn støyskjerm iht. anbefalingen.  
 

4. Ny møtelomme o_SV2 
Generell vegbredde for «nye Kongleveien» o_SV2 er foreslått med bredde 4,5 m. Innenfor denne 
vegbredden kan to personbiler passere hverandre. Etter forrige høring er det i tillegg lagt inn en 
møtelomme midt på strekningen, med passeringsmulighet for lastebil og personbil. Veg o_SV2 
er adkomstveg til 14 bolighus. 
 

Figur 2. Utsnitt plankart datert 03.12.2019 (denne begrensede høring). Rød markering viser endring langs 
Eidsvågveien, støyskjerm langs Granlien og grøntdrag (snarveg) mellom Eidsvågveien og Granlien. 
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5. Utvidet parkeringsområde SPP2 

Ved offentlig ettersyn var det foreslått 24 parkeringsplasser for skole og idrett. Fire plasser, 
hvorav to HC-p.plasser, var plassert på baksiden av Eidsvåg skole ved vareleveringspunktet. Etter 
offentlig ettersyn/til forrige begrensede høring, ble disse plassene tatt vekk pga. trafikksikker-
het/hjertesone rundt skolen og totalt antall parkeringsplasser var da 18.  Etter forrige høring er 
antall parkeringsplasser igjen økt til 23 plasser, som er i samsvar med minimumskravet i KPA 
2018. Av disse skal tre reserveres til HC-p.plasser. Økningen er gjort ved å utvide parkerings-
område SPP2 på sørvestsiden av ny idrettshall. En konsekvens av dette er at to trær som i dag 
står i dette området, og som en har hatt intensjon om å bevare, vil komme i konflikt med 
utvidelsen av parkeringsområdet. I revidert plan er det lagt inn bestemmelsesområde #2 med 
bestemmelse om at om eksisterende to tuntrær skal bevares så langt det er mulig. Dersom 
trærne kommer i konflikt med utbyggingen eller blir skadet som følge av anleggsarbeid, skal det 

Figur 4. Utsnitt plankart datert 03.12.2019 (denne begrensede høring). Rød markering viser ny 
møtelomme. 

Figur 3. Utsnitt plankart datert 08.08.2019 (forrige begrensede høring).
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vurderes flytting av trærne, alternativt skal det plantes nytt/nye tuntre. Også i de tidligere 
planforslagene var det en potensiell fare for at trærne kunne bli skadet pga. nærhet til 
anleggsarbeid, og det var bestemmelse om at det i så tilfelle skulle plantes nye trær. 
 

 
Figur 5. Figuren til venstre viser utsnitt av plankart datert 08.08.2019 (forrige begrensede høring) og figuren til høyre 
viser utsnitt av plankart datert 03.12.2019 (denne begrensede høring). Rød markering viser utvidet parkering SPP2 
og påført byggehøyde på mellombygget mot 1952-bygget. 

 
6. Byggehøyde for nytt mellombygg ved Eidsvåg skole er fastsatt med kotehøyde 

i plankartet 
I tegninger og illustrasjoner for nye Eidsvåg skole er mellombygg mellom 1952-bygget og den 
nye undervisningsfløyen, planlagt med lavere høyde enn de to tilgrensende byggene. I de 
tidligere planforslagene var denne lavere høyden omtalt i bestemmelsene. I revidert planforslag 
er denne byggehøyden også fastsatt i plankartet. 
 

7. Avkjørselspil til o_BOP2 utgår. 
Innkjøring til skoleplass på o_BOP2 skal ikke være til daglig bruk. Avkjørselspil er derfor tatt ut 
av plankartet. 
 

8. Byggehøyde for nye boliger i BFS2 og BFS3 er endret fra byggehøyde til 
gesimshøyde og mønehøyde. 

Høydeangivelse for nye boliger i BFS2 og BFS3 er endret fra byggehøyde til gesimshøyde og 
mønehøyde. Disse tomtene kan da bebygges med enten én etasje og flatt/tilnærmet flatt tak 
eller én etasje og skrått tak med loft. Dette er gjort for å imøtekomme hensynet til 
terrengforhold og kulturminne (Eidsvåg hageby). 
 

9. Noen justeringer av bestemmelsene iht. endringer i plankartet. 
Bestemmelsene er justert for å samsvare med endinger i plankartet. 
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Har du innspill til planforslaget? 
Planforslaget legges til begrenset høring for berørte grunneiere og offentlige høringsinstanser i 
perioden 03.12.2019 – 24.12.2019. 
 
Dokumentene er tilgjengelig på ABO Plan & Arkitektur AS sin hjemmeside: 
https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner 
 
Dokumentene vil også i løpet av noen dager (uke 49) bli lagt ut på: 

 Plan- og bygningsetatens kundesenter, Johannes Bruns gate 12, åpent hverdager, 
kl. 08.00–15.00. 

 kommunens kunngjøringssider på nett: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer 

 
Synspunkter og innspill til planforslaget kan sendes på: 
e-post:  offentlig.ettersyn@abo-ark.no 
post:   ABO Plan & Arkitektur AS, Pb. 291, 5203 Os 
 
Høringsfristen er 24.12.2019. Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201606714.  
 
 
Videre saksgang 
Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre 
saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, 
vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev. 
 
 
Har du spørsmål? 

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med: 
 saksbehandler på plan- og bygningsetaten på telefon 408 13 106 eller på e-post 

RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no. 
 plankonsulent i ABO Plan & Arkitektur AS på telefon 952 25 558 eller e-post 

merete@abo-ark.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ABO Plan & Arkitektur AS 
 
Merete Lunde 


