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1. SAMMENDRAG 

 
Planendringen omfatter del av reguleringsplan for Spondalen Øst, 5134 01 00, vedtatt 20.05.14. Det 
søkes om en endring ved forenklet prosess for felt K6-9, S3, L4-5, Fs6-9, FV4, GV4-5, P3, F1 og F2. 
Området, S3, i gjeldende plan er satt av til annet fellesareal felles henteplass søppel, men er ikke 
dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. S3 er lokalisert ved innkjøringen til boligområde. 
Området er derfor kun godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny lokalisering av 
renovasjonsløsning må etableres i henhold til dagnes krav for dimensjonering. Nytt renovasjonspunkt 
er foreslått plassert i tilknyting til veg FV4 8 (f_SKV1 i endringsforslaget) i ny snusløyfe i feltet. 
 
I forbindelse med avholdt forhåndskonferanse 15.03.2018 i sak 201804790 ble det avklart at de 
forslåtte byggetiltakene avviker så mye fra gjeldende plan at tiltaket må behandles som 
reguleringsendring, evt. gjennomført som forenklet prosess. Planområdet er 12,9 daa og omfatter 
feltene K6-9, S3, L4-5, Fs6-9, FV4, GV4-5, P3, F1 og F2.  

 

I reguleringsendringen foreslås det en mindre omrokkering av formål innenfor endringsområdet. 
Hovedformålet med bolig og tilhørende infrastruktur opprettholdes, med samme byggehøyde og 
utnytting som i gjeldende plan.  

 

Det har i planprosessen blitt vurdert flere ulike løsninger for ny plassering av renovasjonspunkt og 
utforming av uteoppholdsareal.  

 
I juni 2018 ble det varslet oppstart av endring som innebar etablering av ny renovasjonsløsning i 

tilknytning til veg FV4 og ny snuhammer sentralt i feltet. I tillegg ble bebyggelse innenfor felt K9 slått 

sammen med bebyggelse innenfor felt K8, til ett område. Løsningen ble godkjent av BIR, men plan- og 

bygningsetaten ønsket ikke denne løsningen da den i for stor grad gikk på bekostning av kvaliteten på 

uteoppholdsarealene i feltet.  

I etterkant av dette varselet ble det gjennomført et makebytte mellom Bergen kommune og BYBO AS. 

Makebytte omfattet gnr. 188 bnr. 277 (F2 i gjeldende plan) og del av gnr. 187 bnr. 509 (del av F1 i 

gjeldende plan). Makebytte ble gjennomført fordi det er mer hensiktsmessig for Bergen kommune å eie 

arealet som grenser til Haukedalen skole. På grunn av makebytte ble det vurdert en løsning der en liten 

del av friområde F2 mot vest skulle benyttes som alternativ lokalisering av renovasjons-løsning i 

kombinasjon med parsellhager på resten av F2. Løsningen ble drøftet med planavdelingen og det ble 

avklart at endringen skulle avklares med BIR og varsles til naboer og berørte parter før plan- og 

bygningsetaten gjorde sin endelige vurdering av løsningen. Endringsforslaget ble sendt inn i mai 2019. 

Konklusjonen i fra planforum ble at renovasjonsareal må legges innenfor byggeområdet. Dette ble 

begrunnet med at de foreslåtte erstatningsarealene ikke var tilstrekkelig. Friområde/grønnstruktur F2 

hadde funksjon som del av sammenhengende skogsområde og buffer mellom fremtidig boligområde og 

idrettsplass i skogen. Erstatningsarealene ble vurdert til å ikke samme funksjon som skogen hadde og 

for små til å kunne brukes til formålet i planen.  

På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Plan- og bygningsetaten i juni 2019 er det gjort en ny 

totalvurdering av hele planområdet for å finne en løsning for renovasjon innenfor byggeområdet. I 

foreliggende endringsforslag planlegges det for etablering av en egen snusløyfe for renovasjonsbil 

sentralt i feltet. Snusløyfen blir bare tilgjengelig for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Utenom 

tømmetidspunktet vil snusløyfen være avstengt og kunne benyttes til andre aktiviteter av beboerne. 

Løsningen er nærmere beskrevet i kap 7.   
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Som en konsekvens av ny plassering av renovasjonsområdet er bebyggelsen i tidligere K9 trukket mot 

øst og slått sammen til et bygningsvolum med bygg i K8. Som en følge av sammenslåingen er området 

der det åpnes for kote 139,3 trukket mot øst. 

Hoved-endringene i planforslaget er som følger: 

 
• Området S3 er i gjeldende plan satt av til annet fellesareal felles henteplass søppel, men er ikke 

dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som midlertidig 
renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges nederst i feltet. 

• Det etableres egen snusløyfe for renovasjonsbil rundt BRE1. Snusløyfen blir bare tilgjengelig for 
renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Dette sikres ved etablering av bom etter avtale med 
BIR.  

• Uterom tømmetidspunktet vil området være avstengt og kunne benyttes til andre aktiviteter av 
beboerne. Løsningen krever en liten omlegging av f_SKV1 og SGG5. Stigningen på f_SKV1, samt 
vegbredder er som i gjeldende plan.  

• Bebyggelse innenfor felt K9 er tatt ut. Bygg lengst sør i K8 inngår nå i BBB4 og utvides mot 
nordvest. Som en følge av sammenslåingen er området der det åpnes for kote 139,3 trukket mot 
øst. 

• Uteoppholdsarealet sentralt i feltet utvides fra ca 9 m til ca 33 meter mellom hus A og E.  

• Bestemmelser er oppdatert med nye feltnavn og suppleringer der det er behov.  

• Parkeringsdekning for BBB3 og BBB4 er redusert i samsvar med ny KPA 2018. 

• Antall enheter er redusert fra 86 til 84.  
 
Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal er videreført fra gjeldende plan, og 
uteoppholdsarealene vurderes som bedret og med økt kvalitet. Endringen gir en bedre utforming av 
uteoppholdsarealene og en trafikksikker løsning der en unngår rygging med renovasjonsbil. 
Parkeringskravet er redusert i henhold til ny KPA 2018, med unntak av BBB1 og BBB2 der det allerede er 
gitt rammetillatelse etter KPA 2010, der kravet var 1,4 plasser per 100 m2 BRA. Det er derfor tatt inn et 
unntak i bestemmelsene for BBB1 og BBB2.  

 
Endringen kan behandles som en endring etter forenklet prosess etter § 12-14 av følgende 
grunner: 

• Hovedrammene i planen endres ikke. 

• Gjeldende reguleringsplan hjemler boligbygging, og det samme gjør endringsforslaget. Det er kun 
mindre justeringer mellom formålene. Byggeområdene er ikke flyttet i forhold til gjeldende plan, og 
areal til bolig er redusert. 

• Endringsforslaget vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. 

• Endringsforslaget berører ikke hensynet til viktige natur og friluftsområder. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER 
 

  
Bydel Åsane 
Gårdsnavn (adresse i sentrum) Nytreet, Spondalen 
Gårdsnr./bruksnr. 187/5 m. fl 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Regulert til blokkbebyggelse i plan 5134 0100 

  
Forslagsstiller Bybo AS 
Grunneiere (sentrale) Bybo AS 
Plankonsulent ABO Plan & Arkitektur AS 

  
Ny plans hovedformål Blokkbebyggelse 
Planområdets areal i daa 12,9 daa 
Grad av utnytting BRA = 11 300 m2  
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 84 enheter 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Renovasjon 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 
  
Kunngjøring oppstart, dato 25.06.2018 i Bergens Tidende 
Fullstendig planforslag mottatt, dato  
Informasjonsmøte avholdt.(j/n)  

 
 
 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1. BAKGRUNN 

Planendringen omfatter del av reguleringsplan for Spondalen Øst, 5134 01 00, vedtatt 20.05.14. Det 
søkes om en endring ved forenklet prosess for felt K6-9, S3, L4-5, Fs6-9, FV4, GV4-5, P3, F1 og F2.  
 
Området, S3, i gjeldende plan er satt av til annet fellesareal felles henteplass søppel, men er ikke 
dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. S3 er lokalisert ved innkjøringen til boligområde. 
Området er derfor kun godkjent som midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny lokalisering av 
renovasjonsløsning må etableres i henhold til dagnes krav for dimensjonering. Nytt renovasjonspunkt 
er foreslått plassert i tilknytting til veg FV4 8 (f_SKV1 i endringsforslaget) i ny snusløyfe i feltet. 
 

3.2. INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET 

Intensjonen med forslaget er å endre reguleringsplanen i samsvar med ny renovasjonsløsning 
utformet i henhold til BIR sine tekniske krav.    
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4. PLANPROSESSEN 

Det ble avholdt forhåndskonferanse med byggesak 15.03.2018. I møtet ble det avklart at de 
forslåtte byggetiltakene avviker så mye fra gjeldende plan at tiltaket må behandles som 
reguleringsendring, evt. gjennomført som forenklet prosess. Det har ikke vært holdt oppstartsmøte 
med kommunen, da en ønsker å gjøre endringen etter forenklet prosess.  

 
Det ble varslet oppstart av reguleringsplan med mulighet for mindre endring med brev utsendt til 
naboer/grunneiere og offentlige og private instanser den 20.06.18. Oppstart ble også varslet med 
annonse i BT 26.06.18. 

 

 
 
Tiltaket er ikke konsekvensutredningspliktig da det er i samsvar med kommuneplan og i all hovedsak 
i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
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Merknader 

I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn 7 merknader fra offentlige instanser. Det kom 
ingen private merknader.  

 

Nr. Avsender Hovedpunkt i merknad/uttalelse Forslagsstillers kommentar 

1 Fylkesmannen i 

Hordaland 

27.08.2018 

1. Fylkesmannen har ingen særlige 
merknader til forslag til endring av 
reguleringsplan. 

1. Tatt til orientering. 

2 Helsevernenheten 

17.08.2018 

1. Enheten har ikke innvendinger til 
endringer av gjeldende plan det er vist 
til i varslingsbrev, men de har 
følgende merknad i forbindelse med 
planområdets beliggenhet. 

2. Planområdet grenser til Haukedalen 
skole, og støy og støv kan derfor bli en 
belastning for elevene ved skolen i 
bygge- og anleggsperioden. Det er 
derfor ekstra viktig at 
reguleringsbestemmelsene anfører at 
Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 (2016) skal 
følges i bygge- og anleggsfasen.  

3. Det må også utarbeides en plan for 
hvordan skolen skal sikres gode 
støyforhold i åpningstiden, hvordan 
støv fra byggearbeidet skal begrenses 
og hvordan sikkerheten skal ivaretas i 
anleggsperioden. Ber om at denne 
planen benevnes i 
reguleringsbestemmelsene. 

1. Tatt til orientering. 
2. Tatt til følge. Lagt inn i 

bestemmelsene § 1.1. 
3. Tatt til følge. Lagt inn i 

bestemmelsene § 1.1. 
 

3 NVE 

16.08.2018 

1. NVE opplyser om at NVE vil prioritere 
å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. Dette er ikke gitt i 
dette tilfellet, og NVE har derfor ingen 
uttale. 

1. Tatt til orientering. 

4 Byantikvaren 

21.08.2018 

1. Byantikvaren har ikke kjennskap til 
kulturminner i det omsøkte området 
der endringene vil gjelde.  

2. Byantikvaren kan heller ikke se at de 
foreslåtte endringene er av en 
karakter om vil få betydning for 
kulturhistoriske verdier i området 
rundt. Byantikvaren har derfor ingen 
innvendinger til endringsforslaget.  

1. Tatt til orientering. 

5 VA-etaten 

12.07.2018 

1. Stiller krav om av VA-rammeplanen 
fra 2015 revideres. 

1. Tatt til følge. 
2. Revisjon av VA-rammeplan 

er koordinert mot 
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2. Revisjonen må fange opp endringer og 
koordineres mot tilgrensende delfelt 
og planer. Konfliktpunkt må tas med, 
og viser til kunnskap om 
igangsettingstillatelse på B3. 

3. Tilkoblingspunkt på offentlig nett og 
ledningstrase må fremgå av revidert 
VA-rammeplan. 

4. Det må avsettes tilstrekkelig areal til 
lokal overvannshåndtering, og 
avrenning til elven må ikke økes etter 
utbygging. 

5. Ber om at VA-rammeplanen sendes 
direkte til VA-etaten for uttale, og skal 
legges ved planforslaget til 1. gangs 
behandling. 

reguleringsendring til Block 
Watne, nr. 51340101, og 
godkjente tekniske planer 
for felt B3. 

3. Det fremgår av planen hvor 
tilknytningspunkt til offentlig 
nett er og ledningstrase i 
feltene. Dette er koordinert 
for hele reguleringsplanen, 
inkludert regulerings-
endringene. Tatt til følge. 

4. Det er areal i planene til 
lokal overvannshåndtering, 
med grøntarealer og areal til 
plassering av fordrøynings-
magasiner. Overvann fra 
tette flater fra blokk-
bebyggelse (tak og veger) 
føres til fordrøynings-
magasin som skal holde 
overvannet tilbake og ikke 
slippe ut mer overvann til 
elven gjennom området enn 
dagens situasjon. 

5. Revidert VA-rammeplan er 
sendt til VA-etaten for 
godkjenning og er blitt 
godkjent. 

6 Statens vegvesen 

27.06.2018 

1. Med bakgrunn i at endringen gjelder 
forhold internt, har ikke Statens 
vegvesen vesentlige merknader til 
varselet om oppstart. 

2. De forutsetter at trafikktiltak innenfor 
planområdet utformes i samsvar med 
håndbok N100 fra Vegdirektoratet. 

1. Tatt til orientering. 
2. Tatt til følge. 

7 Bymiljøetaten 1. Bymiljøetaten har ingen merknader til 
grøntfaglige forhold på nåværende 
tidspunkt da foreslåtte endringer 
synes å være marginale. 

2. Bymiljøetaten har ingen merknader til 
trafikale forhold på nåværende 
tidspunkt da de ikke kan se at 
foreslåtte endringer berører 
kommunalt veiareal, nåværende eller 
framtidig. De forutsetter at beskrevet 
endring vedrørende felt S3 innebærer 
at S3 tas ut fra nåværende plassering i 
gjeldende plan nær kommunal vei 
Spondalen, og gis ny plassering 
østover mot snuhammer i feltet ved 
L5, GV6, Fs6 og Fs7. 

1. Tatt til orientering. 
2. Tatt til følge. 

Ingen av merknadsstillerne er kritiske eller har vesentlige merknader til endringen.  
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I etterkant av dette varselet ble det gjennomført et makebytte mellom Bergen kommune og BYBO 
AS. Makebytte omfattet gnr. 188 bnr. 277 og del av gnr. 187 bnr. 509. I arbeidsmøte med Bergen 
kommune 25.01.2018 ble det avklart at planområdet skulle utvides til å også å omfatte arealene det 
er gjennomført makebytte for. Varselet omhandlet også at det ble vurdert å benytte deler av arealet 
BYBO AS overtok (F2 i gjeldende plan) som alternativ lokalisering av renovasjons-løsning og til 
parsellhager for beboerne.  Varselet ble sendt ut 29.03.2019. Det kom inn 7 merknader fra offentlige 
instanser. Det kom ingen private merknader.  
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Nr. Avsender Hovedpunkt i merknad/uttalelse Forslagsstillers kommentar 

1 Fylkesmannen i 

Hordaland 

26.04.2019 

1. Fylkesmannen har ingen særlige 
merknader til endringsforslaget. 

1. Tas til orientering. 

2 Helsevernenheten 

23.04.2019 

1. Miljørettet helsevern har ikke 
merknader til varsel om utviding 
av plangrense 

1. Tas til orientering. 

3 Bergen 

brannvesen 

23.04.2019 

1. Finner ikke grunnlag for at 
tilrettelegging for brannvesenet 
blir redusert av den varslede 
endringen. 

1. Tas til orientering. 

4 VA-etaten 

24.04.2019 

1. Utvidelse av plangrense og 
justering av formål medfører ikke 
behov for endring av gjeldene VA-
rammeplan. 

2. Vi har ingen merknader til varsel 
om utviding av plangrense. 

1. Tas til orientering.  

5 Statens vegvesen 

05.04.2019 

1. Statens vegvesen har vurdert 
varselet om utvidelse av 
planområdet og finner at 
utvidelsen ikke vil føre til 
vesentlige ulemper for drift og 
vedlikehold av fylkesveg 240 
Hesthaugvegen. 

2. Tas til orientering. 

6 Bymiljøetaten 

23.04.2019 

1. Felt F2 vist som barskog med særs 
høy bonitet. I artsdatabanken er 
det registrert de nær truede 
artene tyrkerdue og stær i 
nærheten av omsøkt areal. 

2. Området er klassifisert som svært 
viktig friluftslivsområde. 

3. Mener det er et positivt grep at 
det trekantede arealet mot øst 
(del av F1) er overført til 
kommunen, slik at kommunen får 
sikret den delen av F-områdene 
som er mest brukt av skolen. 

4. Dersom det skal åpnes for 
renovasjonsareal og parsellhager, 
må det sikres gangstier gjennom 
F2 til grusbane. 

5. Forutsetter at det ikke skal bli 
tilført ny offentlig veggrunn og at 
renovasjonsløsning ikke vil påvirke 
eksisterende kommunal veg, 
Spondalen. 

6. Hensyn til myke trafikanter må tas 
og tømming av renovasjonsløsning 

1. F2 skal likevel ikke 
benyttes til parsellhage og 
renovasjon. 

2. F2 opprettholdes som 
regulert friområde. 

3. Tas til orientering. 
4. Se pkt 1. 
5. Tas til orientering. 
6. Løsning med egen 

snusløyfe for 
renovasjonsbil sikrer trygg 
tilkomst og tømming av 
boss.  
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bør unngås over fortau og annet 
fotgjengerareal. 
 

7 Hordaland 

fylkeskommune, 

23.04.2019 

1. Hordaland fylkeskommune har 
ingen vesentlege merknader til 
endring av planen slik det vert lagt 
frem i varselbrev og tilhøyrande 
dokument. 

1. Tas til orientering.  
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5. GJELDENDE PLANSTATUS 

 

Det aktuelle området er vist som bebyggelse og anlegg i gjeldende KPA, med hensynssone gul støysone 
på deler av planområdet. I ny KPA 2018 ligger området i sone 3 «Ytre fortettingssone», der støysonen har 
endret seg noe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1 Utdrag fra forslag til ny KPA. Lokalisering av planområde vist med rød ring.  
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Det aktuelle området er regulert i «Reguleringsplan for Spondalen øst, plannr. 5134 0100. Feltene 
som inngår i området er K6-9, S3, L4-5, Fs6-9, FV4, GV4-5, P3, F1 og F2. 
 
 

 
Figur 2 Plankart for opprinnelig plan, plannr. 5134 0100.  
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Figur 3 Planområdets plassering.  

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

6.1. BELIGGENHET OG AVGRNESING 

Området ligger like ved Haukedalen skole, ca 1 km vest for Åsane senter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet er avgrenset innenfor gjeldende reguleringsplan for å omfatte endring av feltene K6-9, 
S3, L4-5, Fs6-9, FV4, GV4-5, P3, F1 og F2. Planområdet grenser mot Spondalen i nordvest, Haukedalen 
skole i øst og mot nytt boligfelt (B3 og k2-5) i sør. 

 
Planområdet inngår i reguleringsplan for Spondalen øst hvor det er lagt til rette for opp mot 200 boliger 
totalt. Hovedsakelig vil boligene omfatte blokkbebyggelse, bortsett fra felt B3, hvor det er planlagt 14 
tomannsboliger med totalt 28 enheter. 

6.2. EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Innenfor planområdet til plan 5134 0100 ligger også 5 eneboliger som skal bestå som i dag. 
Dette gjelder Spondalen 25, 27, 29 og 31, samt Hesthaugveien 99. Innenfor planområdet for mindre 
endring er det ingen eksisterende bebyggelse. 

6.3. VEI OG TRAFIKKFORHOLD 

Planområdet har tilkomst via avkjøring fra Spondalen til f_SKV1. 

6.4. STØY 

Det er utarbeidet støyanalyser for området i forbindelse med reguleringsplan.  
I støyrapporten ligger hele planområdet utenfor støysone fra Hesthaugvegen. I henhold til 
reguleringsbestemmelsene skal det likevel dokumenteres at gjeldende krav til akseptabelt 
trafikkstøynivå blir ivaretatt. 
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6.5. VANN OG AVLØP 

Det er utarbeidet VA-rammeplan for planområdet i forbindelse med gjeldende reguleringsplan 
5134 0100. I uttale fra VA-etaten i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid, ble det bedt om 
at VA-rammeplan fra 2015 revideres, for å fange opp endringer og koordineres mot tilgrensende delfelt 
og planer. 
 
VA-rammeplanen er oppdatert. Revisjon av VA-rammeplan er koordinert mot reguleringsendring til 
Block Watne, nr. 51340101, og godkjente tekniske planer for felt B3.  
 

6.6. DAGENS SITUASJON 

Dagens situasjon i planområdet er at hele utbyggingstomten er hugget for trær ettersom alle arealer 
blir berørt under byggingen. Felling ble gjort i flere trinn i forbindelse med påske og 
sommerferie/august/september i år. Dette ble gjort i tett dialog med Haukedalen skole og alle foreldre 
og naboer ble varslet om dette via e-post og ransepost til skolebarna. Det er også lagt publisert 
informasjon på skolens nettsider. Det har i perioden vært gjennomført dialogmøter og befaringer 
sammen med skolen og representanter fra Bergen kommune. Det er også hugget mye vest for F1 på 
grunn av Block Watnes utbygging der.  
 
Når det gjelder det private friområdet F1 er dette underlagt et felles prosjekt mellom Block Watne og 
ByBo. Utover kravene i reguleringsplanen om 1,5 meter sti, har vi felles valgt å oppgradere denne stien 
med lys og benker. Dette medfører økte kostnader for oss og gjøres for å ivareta trygg og trivelig 
skolevei til Haukedalen skole.  
 
På grunn av krav om oppbygging av sti, ville i utgangspunktet mye av trærne bli berørt. Bybo har 
sammen med Block Watne å engasjere ETW sertifisert trepleier for å vurdere hvilke trær som kan 
bevares og merke disse. Da kan også stien planlegges slik at denne ikke kommer i konflikt med de 
trærne som er ment å bli stående.  
 
 

 
Figur 4 Foto av planområdet sett mot sørvest, friområde F1 (Gf1 i ny plan).   
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
I forbindelse med avholdt forhåndskonferanse 15.03.2018 i sak 201804790 ble det avklart at de 
forslåtte byggetiltakene avviker så mye fra gjeldende plan at tiltaket må behandles som 
reguleringsendring, evt. gjennomført som forenklet prosess. For liten plass til renovasjon og flytting av 
plasseringen er årsaken til at de andre endringene må gjøres i både plankart og bestemmelsene. 

7.1. PLANGREPET 

Renovasjonsområdet er flyttet fra område ved avkjørsel fra Spondalen, til lenger oppe i feltet, og 
snuhammer flyttet til å ligge ved siden av renovasjonsområdet. Som følge av dette endres også 
byggeområder og grønnstruktur, og planen blir tegnet opp etter ny plan og bygningslov, 2008. Som 
følge av opptegning etter ny lov, har alle formålene innenfor området fått nye navn. Se utsnitt under. 
 

 

Figur 5 Nytt planforslag. 
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Figur 6 Utsnitt fra situasjonsplan for området. Område markert med rød ring er området satt av til renovasjon i vedtatt plan. 
Oransje ring markerer ny plassering av renovasjonsområde. Løsning for plassering av sti i friområde sør for utbyggingsområde 
er vist i illustrasjonsplanen.  
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Redegjørelse for byggehøyder og plassering av bebyggelse 
I gjeldende reguleringsplan er det for K8 satt maks byggehøyde til kote 129,0 og kote 126,2. For K9 er 
høydene satt til kote 139,3 og 136,5. Gjeldene plan åpner for 4 etajser med en tilbaketrukket 5. etasje i 
K9. Det er laget er prinsippsnitt til denne planen som viser avtrapping av bygningsmassen for begge 
områdene, men det er ikke lagt inn juridisk bindene linjer mellom byggehøydene i plankartet. Dette er 
tolket til at det er prinsippet om avtrapping som planen har hatt som intensjon å sikre, ikke nøyaktig 
plassering av de ulike sprangene i bygget.  
  
Ved varsel om oppstart av planendring, datert 20.06.2018, ble det i tillegg til endring av 
renovasjonsløsning varslet at «Bebyggelse innenfor felt K9 blir sammenhengende med bebyggelse 
innenfor felt K8 og områdene K8 og K9 slås sammen til ett område.» Bebyggelsen i K9 er trukket mot 
øst og slått sammen til et bygningsvolum med bygg i K8. Som en følge av sammenslåingen er området 
der det åpnes for kote 139,3 trukket mot øst, slik at den nordligste del av feltet lengst sør i K8 får økte 
byggehøyder.   
 

         
Figur 7 Utsnitt gjeldene plan K9 og del av K8 m/høyder påført      Figur 8 Ustnitt nytt planforslag 

Ved at det felles bygningsvolumet er flyttet mot øst gir det en fasadehøyde på 16,5 meter mot nord og 
12,1 m mot sør. Mot vest blir fasadehøyden 19,6 meter. Bygget i BBB4 blir avtrappet med varierende 
antall etasjer fra 4 til 8 etasjer.  
 

 

Figur 9 Oppriss av bebyggelsen i BBB4, mend avtrapping og variende antall etasjer fra 4 til 8.  
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I arbeidsmøte 25.01.2019 var fasadelengden på nytt bygg ved sammenslåing tema. Tilbakemeldingen 

fra kommunen var at bygget var for langt. I siste versjon er fasadelengden redusert, slik at fotavtrykket 

nå er redusert med 126 m2 i forhold til det samlede fotavtrykket til de to byggene i K8 og K9 som er. 

Gjeldende plan åpner for samlet 760 m2, etter sammenslåing er grunnflaten 634 m2, en reduksjon på 

17%.   

Vi har laget en enkel volumstudie for å synliggjøre forskjellen:   
  

  

 

  

Figur 11 Utkast plankart, datert 13.11.2018 Figur 10 Nytt utkast plankart der felles grøntområde er 
utvidet og BBB4 er redusert, datert 18.10.2019 

Figur 12 Bygningsvolum i gjeldende plan sett fra sørvest. Figur 13 Bygningsvolum etter sammenslåing av K8 og K9. 

Figur 14 Bygningsvolum i gjeldende plan sett fra øst Figur 15 Bygningsvolum etter sammenslåing av K8 og K9. 
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Figur 16. Gjeldende reguleringsplan til venstre og nytt forslag til høyre. Del av friområde som er regulert til 
byggeområde og erstatningsareal for dette er vist med rød ring.  

Endringer i plankartet: 

Plankartet som endres er gjort om til ny lov av 2008, og formålene og formålsnavnene er endret. I 
opplistingen under benytter en helst de nye navnene for å forklare endringer som er gjort. I noen 
tilfeller bruker en de gamle navnene for å forklare. 

 
- Området S3 er i gjeldende plan satt av til annet fellesareal felles henteplass søppel, men er 

ikke dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som 
midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges nederst i feltet. 

- Det etableres egen snusløyfe for renovasjonsbil rundt BRE1. Snusløyfen blir bare tilgjengelig 
for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Dette sikres ved etablering av bom etter 
avtale med BIR.  

- Utenom tømmetidspunktet vil området være avstengt og kunne benyttes til andre 
aktiviteter av beboerne. Løsningen krever en liten omlegging av f_SKV1 og SGG5. Stigningen 
på f_SKV1, samt vegbredder er som i gjeldende plan.  

- Bebyggelse innenfor felt K9 er tatt ut. Bygg lengst sør i K8 inngår nå i BBB4 og utvides mot 
nordvest. Som en følge av sammenslåingen er området der det åpnes for kote 139,3 trukket 
mot øst. 

- Uteoppholdsarealet sentralt i feltet utvides fra ca 9 m til ca 33 meter mellom hus A og E.  
- Bestemmelser er oppdatert med nye feltnavn og suppleringer der det er behov.  
- Parkeringsdekning for BBB3 og BBB4 er redusert i henhold til ny KPA 2018.  
- Det er lagt inn bestemmelsesområde som sier at en kan benytte arealet regulert til S3 i 

gjeldende plan som midlertidig areal for renovasjon, inntil renovasjonsanlegget i f_BRE1 er 
etablert. 

- En mindre del av friområde F1, 30 m2 mellom K8 og K9 er endret til byggeområde. Hele 
arealet er erstattet med en stripe langs f_BLK3 
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Figur 17 Nytt planforslag med linjer fra gjeldende plan lagt over. Rød linjer viser formålsgrenser, grønne viser byggegrenser fra 
gjeldende plan.  

Tabellen under viser komplett oversikt over endringer i feltnavn:  

51340100 51340102 

K6 BBB1 

K7 BBB2 

K8 BBB3 

K9 BBB4 

S3 f_BRE1 

L4 f_BLK3 

L5 f_BLK3 

Fs7 f_BUT4 

Fs8 f_BUT5 

Fs9 f_BUT6 

Fs6 f_BUT7 

FV4 f_SKV1 

P3 f_SPA2 

F1 GF1 

F2 GF2 

GV4 f_SGG5 

GV5 f_SGG6 
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Endringer i bestemmelser 

Endringer i bestemmelser er ført inn med rød skrift og markert overstrykning der det foreslås 
strøket. Det er lagt inn fotnote som forklarer dette. Siste versjon av bestemmelsene, vedtatt 29.05.2019 
(saknr. 201732952, arealplan id 51340101) er lagt til grunn.  
 

Først i bestemmelsene er det lagt inn en forklaring av nye navn, med tabell som viser navneendringene 
som er gjort pga. overgang fra gammel til ny lov. Alle navn som er endret er markert med rød skrift uten 
fotnoter. 
 

- I pkt 1.1 er det, etter merknad fra Helsevernenheten, lagt til «Bygg- og anleggsarbeider: 
Grenseverdier gitt i T-1442 kapittel 4 skal i utgangspunktet tilfredsstilles. Ved overskridelser 
av grenseverdiene skal det varsles og gjennomføres avbøtende tiltak i samsvar med T-1442 
og M-128.» 

- I pkt 1.7 er tatt inn et unntak når det gjelder parkering både for BBB1 og BBB2: «krav om 
maksimalt 1,4 biler og 2 sykkelparkeringer pr 100 m2 BRA», og for BBB3 og BBB4 «Unntak 
for BBB3 og BBB4: krav om maksimalt 1 plass pr boenhet. Område f_SPA2 er gjesteparkering 
og kommer i tillegg.» Det er også satt krav om at «Alle parkeringsplassene for bil skal 

tilrettelegges for etablering av ladepunkt for elbil.» 
- Nytt pkt 1.8: «Innenfor bestemmelsesområde #3 skal det tilrettelegges for kjøring og 

oppstillingsplass for renovasjonsbil. Området skal utformes til bruk for opphold og lek 
utenom tømmetider, og ha gressarmert kjørbart dekke. Det skal legges til rette for 
beplanting langs mur mellom BRE1 og f_BUT4. Høyde på muren mellom BRE1 og f_BUT4 kan 
ikke overstige 3,3 m. Innenfor området skal fri høyde på oppstillingsplass (ved tømming) 

være minimum 15 m og minimum 4m ved kjøring. Det tillates kjøring kun for 
utrykningskjøretøy. Område skal sikres mot gjennomkjøring med bom.» 

- I pkt 3.1.1 er det lagt til at «Det tillates etablering av midlertidig renovasjonsanlegg innenfor 
bestemmelsesområde #3 før hovedanlegget etableres i felt f_BRE1.» 

- I pkt 4.2 er m2 tallene for feltene BBB3 og BBB4 endret. Summen er lik, men fordelingen er 
endret pga. sammenslåing av deler av de to feltene. 

- I pkt 8.1 er det tatt inn: «Felles gangveg f_SGG5 er felles for BBB1, BBB2, BBB3 og BBB4.» 
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7.2. REGULERINGSFORMÅL 

Reguleringsformål Underformål Område Areal 

m2 

Bygninger og anlegg Boligbebyggelse – 

Blokkbebyggelse 

BBB 4785 

Renovasjonsanlegg BRE 91 

Uteoppholdsareal BUT 735 

Lekeplass BLK 1763 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Kjøreveg SKV 1034 

Gangveg/gangareal SGG 432 

Annen veggrunn tekniske anlegg SVT 22 

Parkering SPA 63 

Grønnstruktur Friområde GF 7006 

Totalt   15931 

 

7.3. BYGGEFORMÅL 

Typologi: 

Endringen fører ikke til endring i typologi for utbygging, det er fremdeles blokker som skal bygges. 
Eneste forskjell er i BBB3 og BBB4, der deler av bebyggelsen er slått sammen, pga. vegen mellom disse 
tas ut. 

Grad av utnytting: 

Utnyttingen i de forskjellige byggeområdene er lik som i vedtatt plan. 

Byggehøyder: 

Byggehøydene er lik som i vedtatt plan, men ved sammenslåeingen av K9 og K8 er plasseringen av 
byggehøydene endret. 

Byggegrenser: 

Byggegrensene er utvidet noe, da de i vedtatt plan er meget innsnevret, og gjør at det blir lite rom 
for byggene. 

7.4. LEK/UTEOPPHOLDSAREAL 

I reguleringsbestemmelsene § 1.6 settes det krav om at areal- og kvalitetskrav i KPA fra 2010 gjelder. 
Dette vil si: 

 
Det skal etableres 7 m2 privat uteareal per enhet for andre bygg med 4 eller flere boenheter. 

Det skal etableres 30 m2 felles uteareal per enhet for andre bygg med 4 eller flere boenheter 
utenfor senterområder. 

 
Privat uteoppholdsareal: Alle blokkene, innenfor felt BBB1, BBB2, BBB3 og BBB4, er planlagt med egne 
private uteareal, på balkonger og takterrasse.  

 
Felles uteoppholdsareal: For antall enheter som det tilrettelegges for, er kravet til fellesareal 
84*30= 2520m2.  
 

  



25 

 

 

Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal er videreført fra gjeldende plan, og er plassert 

og utformet i henhold til de krav som stilles i KPA 2010: 

- Kravet er 30 m per enhet. Med 84 enheter krever dette er samlet areal på 2520 m2. Forslaget 
inneholder totalt 2740 m2 felles uteopphaldsareal. Hvilke områder som regnes med som 
uteoppholdsareal er markert i vedlagt illustrasjonsplan – Utomhusarealer datert 27.09.2019 
Alle boenheter har tilgang til fellesområder maksimum 50 m fra byggets hovedadkomst. 

- 80% av arealet ligger på bakken og 67 % av uteoppholdsarealene ligger samlet sentralt i feltet, jf 
ill.plan Utomhusarealer 

- Arealene som regnes med som felles uteoppholdsareal er ingen steder brattere enn 1:3. 
- Arealene ligger skjermet mellom husene, og er ikke støyutsatt.  

I tillegg etableres det 2 takterrasser på henholdsvis hus A og hus b på til sammen 170 m2.  
Sone rundt renovasjonspunkt og snuhammer opparbeides til felles oppholdsareal med  
brukskvaliteter som kan benyttes utenfor tømmetid med ett flatt areal på 430 m2. 

- I tillegg til et større felles uteoppholdsareal sentralt i feltet får alle hus egne felles leke- og 
uteopphaldsareal i nær tilknytning til inngangspartiene. Lekeplass mellom hus C og D er 
innredet med sandkasse og disse, samt borde og benke. Mellom hus D og E er det et areal med 
hage/ plen. Hus E har universell tilkomst til det store sentrale lekearealet. Mellom kjørevei til 
parkeringskjeller og uteareal sør for hus C og D er det høydeforskjell og gjerde.  

- Over halvparten av uteoppholdsarealene har sol kl 15 vårjevndøgn.  
- Uteoppholdsarealene ligger med god kobling til friområde i sør (GF1) og store grønne område i 

nord via sti til friareal. 
- Hus A og B har universell tilkomst til leke- og uteoppholdsarealet mellom hus A og B og til det 

store uteoppholdsarealet sentralt i feltet via gangareal rundt hus B. 
- Hus C og D har universell tilkomst til leke- og uteoppholdsarealet mellom hus C og D. Universell 

tilkomst til det store felles området er via heis i hus C og kryssing av tilførselsveg. Hus D 
universell tilkomst til det store fellesarealet, via heis i hus C.  

- Hus E har universell tilkomst til via universelt utformet sti til det store felles området.  
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Figur 18 Oversikt over arealer medregnet som uteoppholdsareal. Foreligger som eget vedlegg.  
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7.5. PARKERING/GARASJE 

Det planlegges felles garasjeanlegg under alle blokkene i felt B B B 1 - BBB4. Her etableres 
anlegg for bil, i tillegg til felles sykkelparkering, privat sykkelparkering og boder, som i gjeldende plan. 
 
Tiltakshaver har fått tilbakemelding fra plan- og bygningsetaten om at det er ønskelig med en 
reduksjon av parkeringsdekningen i området.  
 
I bestemmelsene står det at «Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være i samsvar med den til 
enhver tids gjeldende norm for Bergen kommune.» I løpet av perioden som har gått siden denne 
planendringen startet er ny KPA 2018 vedtatt. Dette innebærer at kravet for dette området nå er 
minimum 0,8 plasser for bil og 2,5 sykler per 100 m2 BRA.  
 
Parkeringskravet i henhold til kommuneplanens arealdel for området var maks 1,4 plasser per 100 
m2 bolig (KPA 2010) da det ble gitt rammetillatelse for hus A og B. Det er derfor tatt inn et unntak 
i bestemmelsene for BBB1 og BBB 7 som opprettholder kravet som gjaldt i KPA 2010.  
 
Parkeringsdekningen for BBB3 og BBB4 er reelt sett redusert i forhold til det som låg til grunn for 
planendringer når arbeidet med reguleringsendringen startet. For å imøtekomme ønske om 
redusert parkeringsdekning er det i også tatt inn i bestemmelsene at parkeringskravet er maks 1 
plass per enhet. I KPA 2018 er det et minimumskrav som er nedfelt. 

 
Sykkelparkering 
Kravet til sykkelparkering er 2, plasser per 100m2/BRA for område BBB1 og BBB2, der bestemmelsene 
fra KPA 2010 er gjort gjeldende i bestemmelsene. For BBB3 og BBB4 er det ny KPA, med krav om 2,5 
plasser per 100 m2 BRA som gjelder.  
 
Det er i gjeldende plan videre krav til at halvparten av sykkelplassene skal være under tak.   

 
I endringsforslaget er sykkelparkering i hovedsak løst ute under tak eller i parkeringskjeller. 

7.6. TRAFIKKAREAL 

Vegen opp til planområdet er mye lik som i vedtatt plan, men avsluttes litt før, og med snuhammer 
for lastebil. Stigning er lik som i vedtatt plan. 
 
GV6 ta ut som følge av endring i snuhammerområdet. Tilkomst til uteoppholdsareal er tenkt løst via 
gangstier fra f_SKV1. 
 
Området, S3, i gjeldende plan, er satt av til annet fellesarealfelles henteplass søppel, men er ikke 
dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som midlertidig 
renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges i tilknytning til veg f_SKV1 og ny 
snusløyfe i feltet. 
 
  



28 

 

 

7.7. AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 

Endringen i renovasjon består i endring av plassering av renovasjonsområdet. Det etableres egen 
snusløyfe for renovasjonsbil rundt BRE1. Snusløyfen blir bare tilgjengelig for renovasjonskjøretøy og 
utrykningskjøretøy. Dette sikres ved etablering av bom etter avtale med BIR.  Utenom 
tømmetidspunktet vil området være avstengt og kunne benyttes til andre aktiviteter av beboerne. 
Løsningen krever en liten omlegging av f_SKV1 og SGG5. Stigningen på f_SKV1, samt vegbredder er som 
i gjeldende plan. Løsning er utarbeidet i samråd med BIR og oppfyller alle tekniske krav til utforming. 
 
Det er planlagt mobilt bossug for restavfall, og nedgravd løsning for papir/papp og plast, glass og metall 
blir levert på nærmeste returpunkt ved Spondalen 58.  
 

 

Figur 19 Utsnitt av utomhusplan som viser løsning for snusløyfe med renovasjonspunkt.  
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8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

8.1. EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Hovedformålet med endringen er å flytte renovasjonspunktet inn i planområdet, grunnet plassmangel 
på nåværende sted, S3. Som følge av denne justeringen, flyttes også snuhammer og vegen kortes noe 
inn. Endringen gir noe omrokering innad i plankartet, men får lite konsekvens for plangrepet eller  
utnyttingen i planen. 
 

8.2. KONSEKVENSER FOR NABOBER 

I forbindelse med varsling av oppstart og varsel om utviding av plangrensen kom det ikke inn merknader 
fra noen av naboene. Reguleringsendringen vil ikke gi forskjell på hverken innsyn, utsikt eller sol i 
forhold til vedtatt plan.  
 
Konsekvensen av å slå byggene sammen er vurdert i forhold til naboer når det gjelder tap av utsikt, sol 
og skyggevirkning, og krav i KPA 2018 om at det skal planlegges i en menneskelig skala, med et 
finmasket byromsforløp der menneskets opplevelse fra gateplan gir premisser for bygningsutformingen. 
 
Bygg i BBB4 kan med ny plassering etableres med varierende etasjetall fra 4 til 8 etasjer. De 
terrengnmessige forholdene på stedet, det bygget er plassert i fallende terreng, gjør at fasdeutrykket 
dempes. I tillegg varierer antall etsjer og bygget trappes av mot øst. For eksisterende og fremtidig 
beboere sør for friområdet er denne endringen vurdert som positivt da de grønne arealene sentralt i 
feltet blir mer åpne og byggeområdet blir mindre avstengt fra omgivelsene. Det er heller ingen naboer 
mot sør som får skygge på sine eiendommer. I tillegg gir denne løsningen mindre skygge på felles 
uteoppholdsareal sentralt i feltet på ettermiddagen i sommerhalvåret. For hus A og B i BBB1 og BBB2 vil 
endringen være positiv, da hus A får større avstand til bebyggelsen og hus B får bedre utsyn til 
fellesområde sentralt i feltet. Utsikten fra hus D i BBB3 vil endres, men dette bygget er ikke lagt ut for 
salg. Det er således ingen som allerede har kjøpt boliger i området som påvirkes av sammenslåingen. 
Endringen i fjernvirkning av at bygget er trukket lenger mot øst, men med samme kotehøyde som K9 
vurderes som liten.  
 

 

 
Figur 20 Gjeldende plan, 20. mai kl 18.00. 

 
Figur 21 Sammenslått bygg, 20 mai kl 18.00. 
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8.3. FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET  

Regulert areal til felles lek, L4 og L5 utvides til å ta med Fs7, og blir regulert til felles uteoppholdsareal, 
f_BLK3. Regulerte L4 og L5 har i gjeldende plan ingen reell funksjon som felles grøntareal til lek eller 
rekreasjon, mer en funksjon som en buffersone mellom bebyggelse og tilgrensende veg og 
skoleområde. I nytt forslag legges det opp til at disse kan benyttes bedre som uteoppholdsareal. Det er 
satt av et areal på 490 m2 sentralt i feltet til lekeplass. Det skal også etableres en lekeplass mellom hus C 
og D. Utstrekningen av f_BUT5 og f_BUT6 er lik som i gjeldende plan. Se vedlagt utomhusplanplan. 
 
Endringen medfører at renovasjonsbilene må ned i feltet. Men den foreslåtte løsningen med en 
snusløyfe for renovasjonsbilen innebærer at det ikke blir behov for rygging. Dette gjør det mulig å 
gjennomføre tømming på en trygg og trafikksikker måte. Henting er avgrenset til 2 ganger i uken. 
Lekearealene er avgrenset fra renovasjonsområdet og snusløyfe med mur. 
 

 

Figur 22 Planområdet i fugleperspektiv. Lekeplasser er plassert sentralt i felter, og mellom hus C og D. Viser også gangveier 
mellom områdene og område for nytt renovasjonspunkt.  

Snusløyfen blir bare tilgjengelig for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Dette sikres ved 

etablering av bom etter avtale med BIR.  Utenom tømmetidspunktet vil området være avstengt og 

kunne benyttes til andre aktiviteter av beboerne. Arealet rundt renovasjonspunktet inngår ikke i arealet 

som er medregnet som felles uteoppholdsareal, men vil med en attraktiv utforming gi bomiljøet et 

tilleggsareal som vil kunne fungere som et sosialt møtepunkt. Vi viser til vedlagte snitt og illustrasjoner 

som gir ytterligere informasjon om foreslått løsning. 
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Figur 23 Snusløyfe sett fra nord. Det legges til rette for vaskeplass for bil/sykkel, i tillegg til at området skal beplantes og 
møbleres.  

 

Figur 24 Snusløyfe sett fra sørøst.  
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9. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal vil bli videreført fra gjeldende plan, og 
uteoppholdsarealene vurderes som bedret og med økt kvalitet. Parkeringskravet for BBB3 og 4 er 
endret.  
 
Forslagstiller mener at endringen kun er til det positive både for eksisterende bebyggelse og særlig for 
miljøet i de nye boligområdene innenfor reguleringsplanen. 
 
Endringen kan behandles som en endring etter forenklet prosess etter § 12-14 av følgende grunner: 
• Hovedrammene i planen endres ikke. 

• Gjeldende reguleringsplan hjemler boligbygging, og det samme gjør endringsforslaget. Det er kun 
mindre justeringer mellom formålene. Byggeområdene er ikke flyttet i forhold til gjeldende plan, og 
areal til bolig er redusert. 

• Endringsforslaget vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. 

• Endringsforslaget berører ikke hensynet til viktige natur og friluftsområder. 
 
Samlet sett er det en bedre løsning, med renovasjonspunkt i henhold til BIR sine krav og en bedre 
utforming av lekeareal og et felles møtepunkt for beboerne. 


