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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger 

 Sammendrag 
Planendringen omfatter del av reguleringsplan for FANA. DEL AV GNR 42, 43 OG 44, NESTTUN 
SØR, MIDTUN OG ØVSTTUN vedtatt 10.12.2001, arealplan- id 15670000.  
 
Midtun skole skal utvides for å øke elevkapasiteten fra 370 til 500 elever. Den 03.05.2019 ble det gitt 
rammetillatelse for nytt tilbygg. Ett av vilkårene i rammetillatelsen var krav om at det ble startet opp 
arbeid med reguleringsendring for veg og parkeringsanlegget ved Midtun skole. 
 
Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikring rundt Midtun skole. Tiltakene er i samsvar med 
prinsippene i Trafikksikringsplanen med hjertesone for skolen, datert 01.03.2019. 
 
Endringene gjelder i hovedsak: 

 Utvidelse av gangbro over Midtunelva 
 Regulere separat fortau og sykkelveg langs østsiden av skoletomten og flytte fortauet mot 

skoletomten. 
 Regulere renovasjonsanlegg ved skolen og snuhammer / oppstillingsplass for varelevering og 

avfallshenting. 
 Justere reguleringsbestemmelsene iht. endringer i plankartet. 

 
Det er avklart med Plan- og bygningsetaten at planendringen kan behandles etter forenklet prosess. 
Denne planbeskrivelsen er tilpasset dette og tar kun for seg relevante tema for endringen. 
Planbeskrivelsen er også bygget opp slik at hver endring er beskrevet og konsekvensvurdert i samme 
kapittel (kap. 5). 
 
 

 Nøkkelopplysninger 

 
  

Bydel: Fana Gårds- og bruksnummer: 43/45,66 
Gårdsnavn/adresse: Midtun Skole 

Forslagsstiller: Etat for utbygging Plankonsulent: 
ABO- Plan og 
Arkitektur 

Sentrale 
grunneiere: 

Bergen kommune 

Planens 
hovedformål: 

Samferdsel/ 
teknisk 
infrastruktur 

Planområdets størrelse: 4,2 daa 

Grad av utnytting: Ikke relevant 
Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 

Ikke relevant 

Varsel om 
innsigelse: 

- Konsekvensutredningsplikt:  Nei 

Kunngjort 
oppstart: 

Forenklet prosess Offentlig ettersyn: dd.mm.åååå 

Problemstillinger: Trafikksikkerhet, renovasjonsløsning og flom.  
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2 Bakgrunn 

 Bakgrunn og hensikt for planarbeidet 
Midtun skole har i dag for liten kapasitet i forhold til fremtidig elevprognose. Etat for utbygging 
(EFU) har i lengre tid arbeidet med utvikling av Midtun skole basert på vedtak i Bystyret om 
skolebruksplanen. Som en konsekvens av byutviklingen med fortetting langs bybanetraséen, er det 
oppgitt at kapasiteten for skolen skal utvides fra 370 elever i dag til 500 elever etter endt tiltak, og 
antall årsverk ved skolen skal økes fra 50 til 70. Midtun skole skal utvides med et tilbygg i vest, der 
fasaden vender ut mot E39. I tillegg er det noe rehabilitering i eksisterende bygg. Det ble tidlig avklart 
med plan og bygningsetaten at det nye tilbygget kunne løses innenfor gjeldende reguleringsplan, men 
med noen dispensasjoner. 
 
I forbindelse med rammetillatelsen datert 03.05.2019 ble det avholdt dialog mellom Statens vegvesen, 
Bymiljøetaten og tiltakshaver, om trafikale utfordringer rundt Midtun skole. Hovedtema som var 
vurdert er: 

- plassering og tilkomst for ny varelevering og renovasjon  
- av- og påstigningsarealet ved Midtun skole  
- trafikksikkerheten og hjertesone omkring skolen 

 
Konklusjon var å gi rammetillatelse med vilkår om blant annet krav til tilleggsdokumentasjon i forhold 
trafikale løsninger og krav om planoppstart for valgt løsning, før det kunne gis igangsettingstillatelse 
(jf. rammetillatelsen punkt 2.2). 
 
 

 Sakshistorikk og planprosess 
Etter rammetillatelsen var gitt, jf. kap. 2.1, fortsatte dialogen mellom tiltakshaver (EFU), 
Bymiljøetaten og Statens vegvesen. I «Notat Midtun skole-trafikk-varelevering og avfall.» datert 
22.05.19 framla konsulent Asplan Viak tre hovedalternativ for utbedring av tilbudet for myke 
trafikanter og løsning for skolens varelevering og renovasjonsanlegg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Figuren er hentet fra 
«Notat Midtun skole trafikk – 
varelevering og avfall- versjon 
01, datert 22.05.19» (Asplan 
Viak) og som viser tre 
hovedalternativ for plasseringer 
av avfall og varelevering. 
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Alle de tre alternativene inkluderer en utvidelse av gangareal på eksisterende gangbro, fra 1,3 m til 3 
m pluss skulder/rekkverk, totalt 3,8 m. 
 
Med bakgrunn i dialogmøte avholdt den 24.05.2019 med Statens vegvesenet, Bymiljøetaten, BIR og 
LUKS, ble det utarbeidet et revidert notat for revidert alternativ 2b, der både avfallshåndtering og 
varelevering var plassert like utenfor skoleporten, jf. fig. 2 under. 
 

 
Figur 2. Justert Alt. 2b - forslag til ny vegsituasjon og plassering av renovasjon og 
varelevering ved skoleporten, jf. «Notat Midtun skole trafikk – varelevering og avfall» versjon 
02, revidert 04.06.19 (Asplan Viak). 
 
Staten Vegvesen (11.06.19) vurderte dette alternativet slik «…vil kunne ivareta hensynet til 
trafikksikkerheten på en tilfredsstillende måte…».  
Bymiljøetaten (01.07.2019) kom med merknader blant annet om krav til teknisk plan for kommunale 
vegområder og omregulering som sikrer god løsning for alle typer trafikanter, spesiell trygge 
sammenhengene tilbud for myke trafikanter mellom Hardangervegen og Osvegen til/fra/forbi 
skoletomten. Andre merknader fra Bymiljøetaten: 

- (Osvegen) langs skoletomten foreslås snevret inn til 4m, med møteplass(er) samt med 
snuplass i enden av vegen. 

- Gangbro skal etableres med 3 meters bredde mellom rekkverk. 
- Minimum bredde for fortau langs skoletomten skal være 2,5 m og vil bli tilknyttet til 

eksisterende gang-, sykkelnett med trygge krysningspunkter. 
- Vurdering om snuplassplassering. 

 
Etter dette ble ABO Plan & Arkitektur AS engasjert som plankonsulent til å gjennomføre regulerings-
endring for valgt løsning, jf. krav i rammetillatelsen. Plan- og bygningsetaten hadde da godkjent 
oppstart av planarbeid og at reguleringsendringen kunne gjennomføres som forenklet prosess etter 
plan- og bygningsloven § 12-14, jf. e-post datert 12.06.2019. 
 
Etter § 12-14 2. ledd kan endring av reguleringsplan behandles etter forenklet prosess når endringen: 

 i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig 
 ikke går utover hovedrammene i planen 
 ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
 
 

Alt. 2b 
Varelevering og 
avfallshenting 
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Det er vurdert at endringen oppfyller kriteriene i § 12-14, 2. ledd: 
- Hovedrammene i planen endres ikke. 
- Gjeldende reguleringsplan hjemler samferdselsarealer og skole, og det samme gjør 

endringsforslaget. Det er kun mindre justering og tilpasning mellom formålene. 
- Endringsforslaget vil ikke påvirke planen negativt for øvrig, heller styrke og forbedre 

forholdene som allerede er regulert. 
- Endringsforslaget berører ikke hensynet til viktig natur og friluftsområder. Utvidelse av 

eksisterende gangbro ansees å ikke påvirke naturforholdene i vesentlig grad.  
 
Etter forenklet prosess er det ikke krav om formelt oppstartsmøte, men den 20.08.2019 ble det avhold 
et veiledningsmøte med Plan- og bygningsetaten der også Bymiljøetaten deltok. 
 
I forkant av veiledningsmøtet hadde ABO videreutviklet justert alt. 2b fra Asplan Viak (datert 
04.06.2019) med bakgrunn i tilbakemeldingene fra Staten vegvesen (11.06.209) og Bymiljøetaten 
(01.07.2019).  
Til å få mer sammenhengende og tryggere tilbud for myke trafikanter, foreslo ABO enda et nytt 
alternativ – Alt.2 (ABO). Følgende to alternative løsninger ble oversendt og presentert i veilednings-
møtet, basert på siste skisser fra Asplan Viak, datert 04.06.2019: 
 

 Alt.1 (ABO): Varelevering og renovasjon v/skolen. Fortau langs østsiden av vegen (mot 
vassdrag) 

 Alt.2 (ABO) Varelevering og renovasjon v/skolen. Fortau langs vestsiden av vegen (mot 
skoletomt) 

 

Figur 3. Alt.1(ABO) - utvidet fortau langs 
vassdraget (videreføring av dagens løsning) 
 

 
Figur 4. Alt.2(ABO) - fortau flyttet og 
utvidet langs skoletomten (ny løsning) 

I veiledningsmøte var det enighet om å videreutvikle Alt.2 (ABO) med fortau langs skoletomten. Dette 
alternativet sikrer bedre gjennomgående forbindelse for både syklende og gående i aksen nord/sør og 
reduserer antall krysninger av veg. Med fortau på samme side som skoletomten er det også mulig å 
etablere en direkte tilkomst til skoleområde ved ballbingen for skolebarn som kommer fra nord. En 
slipper da også kryssing av veg.  Alt.1 ( 
ABO) som viser utvidelse av dagens fortau fra 1,5 meter til 2,5 meter på elvesiden, vil medføre behov 
for kryssing av veg, noe som er ønskelig å redusere. I veiledningsmøtet var det ulike meninger om 
vegen langs skoletomten skulle reguleres som kjøreveg slik Bymiljøetaten ønsker eller som sykkelveg 
slik Plan- og bygningsetaten anbefaler, jf. referat fra veiledningsmøtet 09.09.19. 
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Det presenterte planforslaget er en kompromissløsning som er kommet i stand etter dialog med berørte 
høringsinstanser. I alle vurderinger er myke trafikanters interesser veid tungt og prioritert foran 
biltrafikk. Videre har en tatt sikte på en løsning som i liten grad vil redusere skolens uteoppholds-
arealer og medføre inngrep i Nesttunvassdraget med tilhørende kantvegetasjon. 
 
Foreløpig utkast til planløsning ble presentert for Helsevernenheten i møte 24.10.2019. 
Helsevernenheten hadde ikke innvendinger til forslaget. 
  



 

Side 8 av 41 

3 Planområdet – dagens situasjon 

 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger i Fana bydel og gjelder tilkomst til Midtun skole. Området ligger ca. 100 m fra 
Skjoldskiftet. Planområdet strekker seg fra E39 Osvegen i sør og til nordøstre hjørnet av skoletomten 
(gnr/bnr 44/62) og sykkelveg som går videre til Nesttun i nord. Planområdet omfatter parkeringsplass 
til Midtun skole, bro over Midtunelva og en korridor langs Osvegen, KV5225.  
 

 
Figur 5: Planområdet er lokalisert ved Midtun skole sør for Nesttun. 
 

Planområde 
Midtun 
skole 
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Figur 6: Planavgrensning for reguleringsendring lagt oppå gjeldende reguleringsplan. 
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 Tilgrenset arealbruk 
I vest grenser planområdet til Midtun skole og lekeområdet med fotballbane (kunstgress), ballbinge, 
løpebane, volleyballbane og to skur for oppbevaring m.m. Et gjerde skiller Osvegen KV5225 
(adkomstveg) og skole-/lekeområdet. Nord for planområdet ligger Midtun Vekst som nytter Osvegen 
KV5225 som adkomstveg. Sørvest for planområdet ligger Skjoldskiftet. Her er det bensinstasjon, 
treningssenter, bybanestopp m.m. Sørøst for planområdet er det en gravlund med parkeringsplass. 
Midtunelva grenser til og renner gjennom planområdet.  
 

 
Figur 7: Flyfoto som viser arealbruken i området. 
 
 

 Stedets karakter og landskap 
Planområdets karakter bærer preg av å være et samferdselsareal mellom Midtun skole og Midtunelva. 
Kantvegetasjonen langs Midtunelva representerer i lag med vassdraget et viktig lokalt landskaps-
element, som bryter opp det mer urbane området som det er en del av. Innenfor planområdet er 
topografien i hovedsak flat. Topografien ligger på det høyeste 32 moh. og laveste punkt er Midtunelva 
som ved normalvannføring ligger på kote +29,96. Det er ingen bratte skråninger i eller i nærheten av 
planområdet. Ifølge NGU sin database er berggrunnen i området bestående av amfibol-
granatglimmerskifer. Løsmassene i området består av breelvavsetninger.   
  

 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er i riksantikvarens database – Askeladden ikke registret automatisk fredete kulturminner eller 
SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Område ligger innenfor hensynsone for 
bevaring av kulturmiljø H570_4 (historisk vegfar) i KPA2018. Jf. Kulturminnegrunnlag for Nesttun 
syd. P.1567.00.00 har det fra omkring år 1100, når den gamle kirken på Kirkebirkeland ble bygget, 
gått veg fra Skjold frem til kirken. Fra gammelt av har det gått en veg fra Bergen over Fantoft og 

Midtun 
Vekst 

Gravlund 

Skjoldskiftet 

Midtun skole 
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Sandbrekkevegen til Midtunelva, og over denne. Veien ble senere kalt den Stavangerske postveg. 
Nåværende Osvegen ble bygget i årene 1855-1877.  
 

 Naturverdier 
Det er i Miljødirektoratet sin database – Naturbase ikke registrert utvalgte naturtyper, verneområde 
eller inngrepsfrie (INON) områder i planområdet. I den nasjonale kunnskapsbanken – Artskart er det 
registrert arter oppført på Norsk rødliste som livskraftig og nær trua, jf. fig. 8. Nær trua arter gjelder 
stær og fiskemåke. 
 
Kantvegetasjonen langs elven er en viktig økosystemtjeneste.  Kantvegetasjonen langs vassdraget 
reduserer blant annet solinnstråling og gir skygge til vassdraget. Noe som kan være viktig for fisk og 
andre ferskvannsorganismer. Kantvegetasjonen er også korridor/spredningskorridor for innsekter. En 
velutviklet kantvegetasjon kan også bidra til å redusere vannhastigheten under flom og redusere 
potensialet for erosjon.  
 

 
Figur 8: Registrerte arter. (kilde: artsdatabanken) 
 
Temaplan for blågrønn infrastruktur i KPA 2018 viser blågrønn forbindelse, økologisk korridor og 
viktige gangtraséer ved/gjennom planområdet. Grønnkorridoren er også registrert som et viktig 
friluftsområde, jf. pkt. 3.6. 
 

 
Figur 9. Utsnitt temakart om sammenhengende blågrønne strukturer (KPA2018). 
Lokalisering av planområdet er markert med svart ellipse. 

Midtun skole 
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Nesttunvassdraget 
Midtunelva inngår i Nesttunvassdraget og er vist som prioritert vassdrag i forvaltningsplan for 
vassdragene i Bergen, jfr. kap. 7.4 og vedlegg 2 i planen. Iht. forvaltningsplanen er det viktig å vise 
hensyn til omgivelser nærmest Midtunelva i arealplanleggingen. 
 
Nesttunvassdraget skal ha «god økologisk status» i 2015. Vassdraget har aure, røye, abbor, gjedde, 
karuss og ål. Med hensyn til tarmbakterier, har øvre deler av vassdraget «god tilstand», mens 
tilstanden i vassdragets tettbygde deler er «dårlig» eller «meget dårlig». Overløp fra kloakknettet i 
nedbørsrike perioder, samt ordinære kloakklekkasjer, er viktigste forurensningsårsak. I perioder er 
elva fra Stignavatnet sterkt forurenset, antakelig på grunn av landbruket i området. Det antas at deler 
av vassdraget er forsøplet. Det er påvist relativt høye konsentrasjoner av miljøgifter (bl.a. kvikksølv) i 
Nesttunvatnet. (Forvaltningsplan vassdragene i Bergen, vedtatt 2007) 
 
Flomsituasjon 
NVE har gjennomført en flomsonekartlegging for Nesttun hvor hele planområdet er kartlagt for flom 
fra Midtunelva. Planområdet ligger i dag delvis så lavt (kote +31-32) at det er flomutsatt ved 20-års 
flom. 200-års flom i Midtunelva strekker seg til kote +31,84, og med klimapåslag (år 2100) er 200-års 
flommen beregnet til å ligge på kote +32,03. Store deler av planområdet vil være under vann ved en 
20- års flom og 200- års flom, se figur 10 under.   
 

 
Figur 10: Flomsone for 20-års flom og 200- års flom Midtunelva. Blå skravur viser 200-års 
flomnivå uten klimapåslag, rød skravur viser 200 års flom med klimapåslag. Blå linje viser 20 
års flom. Tverrprofil jf. tabell i fig. 11 er påtegnet på flomsonekartet. (NVE, 2013). 
 

Midtun Skole 

Parkeringsplass/bussholdeplass 

Bro 

Lekeområde  

Karosserifabrikk 

20-års flom 

200-års flom 
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Figur 11: Beregnet vannlinje ved tverprofil 29 er markert (NVE, 2013). 
 
Broen som skal utvides har ifølge kapasitetsberegninger uført av NVE en kapasitet til å håndtere en 
20-års flom, men ikke en 200-års flom. Brokonstruksjonen starter ved ca. kote +31,20 og en 200-års 
flom vil ligge på kote +32.02 Etter korrespondanse med NVE er vurderingen at en breddeutvidelse av 
gangarealet på broen fra 1,3 m til 3 m pluss rekkverk, ikke nødvendigvis vil kreve heving av broen. 
NVE opplyser at det er greit at en bro blir utsatt for flom dersom konstruksjonen tåler det. Det NVE er 
opptatt av er om tiltaket vil føre til økt fare for andre parter. En utvidelse av gangbroen er vurdert til å 
ikke bidra til økt risiko i forhold til dagens situasjon og dermed ikke medføre økt fare for andre parter. 
Her under virkningen på flom og erosjonsfare i vassdraget. 
 
NVE oppfordre likevel Bergen kommune til å vurdere om det er fremtidsrettet å ikke utvide 
flomkapasiteten på gangbroen selv om kjørebroen ikke trenger utbedring i denne omgang.  
 
Historiske flomhendelser  
Den 13.- 14. september 2005 falt det 156.5 mm nedbør ved målestasjonen Bergen Florida 
(døgnnedbør), mens største 24 timersnedbør var 165.4 mm. Dette er den største døgnverdien som er 
registrert ved noen stasjoner i Bergen sentrum siden målingene startet i 1875. Flommen førte til store 
oversvømmelser på Nesttun og karosseributikken (gnr/bnr 42/447) like ved planområdet lå under 
vann. Flommen lå på kote 31 (se figur 9) som trolig førte til at eksiterende veg innenfor planområdet, 
samt større del av dagens lekeområde var under vann.  
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Figur 12: Flom ved karosseributikk. (gnr/bnr 42/447)  (NVE, 2013) 
 
 

 Rekreasjonsverdi- og bruk 
Grønnkorridor ved Midtun skole er i Miljøststus.no registrert som et viktig friluftslivsområde. 
Området inkluderer bl.a. kirkegården ved Birkeland kirke, deler av skolegård ved Midtun skole, gang- 
og sykkelveger og elveløp.  
 

Figur 13: Viktig friluftsområde/ grønnstruktur ved Midtun skole (kilde: miljøstatus).  
 

 Skole og barnehage 
Det pågår utvidelse av Midtun skole for å øke elevkapasiteten fra 350 – 500. Planendringen gjelder 
trafikksikringstiltak for Midtun skole i forbindelse med utvidelsen. Øst for planområdet ligger Kidsa 
Øvsttun barnehage som har gangadkomst via planområdet.  
 

 Barn og unges interesser 
Planområdet benyttes av barn- og unge som skoleveg til Midtun skole.  
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 Veg og trafikkforhold 
Kjøreatkomst 
Midtun skole har tilkomst fra E39 Osvegen og KV5225 Osvegen. KV5225 Osvegen er kjøreadkomst 
for, jf. fig. 14: 

 Midtun skole: Varelevering, renovasjon. 
 Midtun Vekst AS (eiendom 42/725 tillat i gjeldende plan) med ca. 40 ansatte. Bedrift for 

personer som har behov for varig tilrettelagt arbeid. 

Gnr/bnr 44/62 (Bergen Kirkelige Fellesråd) har en forbindelse med KV5225 Osvegen via en bro, 
men er ikke sikret hjemmel for tilkomst fra denne vegen i gjeldende reguleringsplan. Mulig annen 
tilkomst til denne eiendommen er over gnr/bnr 44/646 (Bergen Kirkelige Fellesråd). 

Dagens kjøreveg er ca. 3,5 m bred over broen. Nord for broen varierer vegbredden fra 4 – 7 m. 
 
Gangadkomst 
Det er flere gangadkomster til Midtun skole, jf. fig. 15: 

 fra E39 Osvegen i sør 
 fra Øvstunvegen i øst v/parkeringsplass 
 fra Øvstunvegen i øst v/Midtun Vekst 
 over Hardangervegen i nord 
 fra E39 Nesttunvegen i vest 

Barn som blir kjørt til skolen blir satt av ved parkeringsplassen sør for skolen og går over broen og 
videre til Midtun skole. Gangbroen har i dag en bredde på 1,3 meter, noe som er for smalt både i 
forhold til kapasitet for myke trafikanter og i forhold til maskinelt vedlikehold. Osvegen KV5225 er 
etablert med belyst fortau langs elvebredden og ikke mot skoleområdet. 
 
Trafikkdata 
Det foreligger ikke trafikkdata på ÅDT for KV5225 Osvegen, men vegen er kun adkomstveg til 
Midtun Vekst i tillegg til Midtun skole, så ÅDT er lav. Fartsgrensen er 50 km/t. 

 
Figur 14: Kjøremønster og målpunkt. Sett fra nord. 

Midtun skole 
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Figur 15: Gangmønster for myke trafikanter, sett fra nord. 
 
Kollektivtilbud 
Planområdet ligger ca. 300 meter i luftlinje fra bybanestoppet på Skjoldskiftet og kun ca. 50 m til 
busstopp langs E39, og har dermed svært god kollektivdekning. Det tar ca. 26 min med bybanen til 
Bergen sentrum (Byparken) og 17 min til Bergen flyplass. Avgang for bybanen er hvert 5. minutt i 
rushtiden.  
 

 Universell utforming 
Det er universelt utformet tilkomst inn til skoleområdet. 
  

 Vannforsyning og avløp 
Eksisterende ledninger i området:  
 

- T2 stk Ø375mm kommunal avløpsledninger i Osvegen KV5225 langs skoletomten (1960)  
- Ø300mm kommunal vannledning i Osvegen KV5225, langs skoletomten som går til 

vann/avløpsutstyr ved inngang til broen over Midtunelva. (1952) 
- Ø160mm spillvannsledning, Ø180mm vannledning og Ø375mm avløpsledning i vegen inn til 

Midtun skole.  
- Ø300mm vannledning i gangbroen 

 
Planlagt tiltak kan komme i konflikt med eksisterende ledninger og disse må hensyntas i anleggsfasen.  
 

Midtun skole 
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Figur 16: Vann og avløp i Osvegen (kommunal veg). 
 

 Energi 
Området ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det er en trafostasjon innenfor planområdet. 
 
 

 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon 
Det er utarbeidet egen rapport om Risiko og sårbarhet, datert, 22.01.2020. 
 
Følgende tema er vurdert som potensiell risiko for planområdet: 

- flomfare 
- trafikkulykker 

 
 

 Bilder fra planområdet  

 

 
Figur 17: Parkeringsplass, sett fra sør. 
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Figur 18: Bro over Midtunelva, sett fra sør. 
 
 

 
Figur 19: Veg og fortau øst for Midtun skole, sett fra nord. Barn oppholder seg i vegbanen. 
Bilde viser også lavpunkt i området, hvor det er etablert sandfang for overvann.  
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Figur 20: Vegsystem ved plangrensen kryss KV5225 Osvegen x sykkelveg, sett fra nord. 
 
 

 
Figur 21:Dagens veg og fortau øst for Midtun skole, sett fra sør. Bilde viser også trafo og 
kantvegetasjon mot Midtunelva (Kilde bilde: google earth). 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer 
Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) 
I kommuneplanens arealdel 2018, ligger planområdet innenfor BY, Byfortettingssone og areal langs 
Midtunelva har arealformål grøntstruktur. Det er tre hensynsoner som inngår i planområdet:  
 

1) H320_1 (flomsone) 
2) H570_4 (historiske vegfar) 
3) H220_3 (gul støysone) 

 

 
Figur 22: Utsnitt av kommuneplanens arealdel (bergenskart.no). Lokalisering av 
planområdet er vist med svart ellipse. 
 

 Reguleringsplaner 
Gjeldene reguleringsplan i området er: PlanID:15670000, FANA. DEL AV GNR 42, 43 OG 44, 
NESTTUN SØR, MIDTUN OG ØVSTTUN, jf. fig. 23. 
 
Det er ingen reguleringsplaner under arbeid som grenser til planområdet.  
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Figur 23: Utsnitt av reguleringsplan for del av gnr 42, 43 og 44, Nesttun sør, Midtun og 
Øvsttun.( Kommunekart.com) 
 

 Temaplaner 
Bergen kommune har flere temaplaner som er relevante for planarbeidet: 

 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 og høringsforslag for 2019 - 2030 
 Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019– 2021 

 
4.3.1 Sykkelstrategi for Bergen 2010 – 2019 og høringsforslag for 2019 – 2030 

I gjeldende sykkelstrategi for Bergen 2010 – 2019 er det vist bydelsrute gjennom planområdet på 
kommunal veg (Osvegen), jf. fig. 24. I gjeldende plan er traséen definert som forslag til bydelsrute og 
i høringsutkast til ny sykkelstrategi 2019 -2030, er denne traséen definert som prioritert del av 
sykkelnettet, jf. fig. 25. 
 

 
Figur 24. Utsnitt fra sykkelstrategi for Bergen 2010 - 2019. Lokalisering av planområdet er 
vist med svart ellipse. 
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Figur 25. Utsnitt av kart for Fana og Yttrebygda, høringsutkast sykkelstrategi Bergen 2019-
2030. Lokalisering av planområdet er vist med rød ellipse. 
 
 

 Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019 – 2021 
I Trafikksikkerhetsplanen er det i nærområdet til Midtun skole registrert noen personskadeulykker, jf. 
fig.26. 
 

  
Figur 26. Utsnitt av kart som viser utrygghetspunkt/-strekninger omkring Midtun skole (kilde: 
TU-plan 2019-2021). 
 
I TU-plan 2019-2021 er det ikke planlagt eller vurdert tiltak omkring Midtun skole. 
 



 

Side 23 av 41 

 
Figur 27. Utsnitt av kart som viser at det ikke er planlagt tiltak omkring Midtun skole (kilde: 
TU-plan 2019-2021). 
 
I forbindelse med forrige rullering av Trafikksikkerhetsplanen 2014-2017 var følgende ønsker 
innmeldt: 
 

 
 
Det ser ut til at dette ønsket ikke er fulgt opp i permanent skilting, men i forbindelse med 
anleggsarbeidet er det satt opp skilt om «Forbudt for motorvogn» nr. 306.1 med underskilt: «gjelder 
ikke anleggstrafikk og kjøring til nr. 10, 16 og 16A.» 
 

 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
Det er forventet at det i planleggingen skal legges vekt på prioriterte tema som klima og  
energi, region og kommunal utvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og  
næringsutvikling, natur-kulturmiljø og landskap, helse-livskvalitet og oppvekstmiljø, samt barn- og 
unges interesser i planleggingen.  
 

 Hjertesone og Trafikksikringsplan for Midtun skole, datert 01.03.2019 
Bystyret gjorde 19.10.2016 slikt vedtak om trafikksikring («hjertesone») rundt alle skolene i Bergen: 

 
 
Midtun skole har utarbeidet Trafikksikringsplan datert 01.03.2019. 
Planen beskriver elevens skoleveg frem til Midtun skole slik: «…relativ få kritiske punkt dersom en 
legger til grunn at elever benytter de etablerte gang- og sykkelveger…» «Det er likevel en del 
momenter som en bør være oppmerksom på»  
Blant annet: 

- Skoleveger gjennom bebyggelse, hvor vegene og fortauene er relativ smale og belysning 
varierer. 

- Planlagt bebyggelse i Sunds veg som skal øke trafikkbelastning på overnevnte områder 
- Blandet trafikk på gang-, sykkelvegen som fører til farlig situasjoner mellom gående og 

syklende 
- Syklister som holder høy fart på gang- sykkelveg uten inndelingsfelt og følger at elever 

opplever gang-, sykkelveg utrygge (økt kjøring til skole) 

1. «Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden ha en egen trafikksikringsplan med 
risikovurdering og tiltaksplan.   

2. Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden opprette en "hjertesone" rundt skolen, hvor 
det ikke er tillat å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. Dersom barn likevel kjøres, må 
stopp- og hentested skje på markerte steder utenfor denne sonen.   

3. Skolene skal være pådriver for at flest mulig går og sykler til skolen.» 
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- Kjøring helt til skoleporten, og deretter rygging til å kjøre bort igjen isteden benytte på-, 
avstigningslommen. Rygging / snuing på et lite og relativ svakt opplyst areal, kan skape 
uheldig situasjoner. 

 
Konklusjon i trafikksikringsplan er at strekning mellom parkeringsplass og skoleporten i øst bør kunne 
bli Midtun skoles hjertesone. Sone kan ikke bli helt bilfri fordi strekningen også er adkomst til Midtun 
Vekst AS som er en bedrift for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid, beliggende nordøst for 
skolen. Varetransport og renovasjonsbil må også forgå innenfor hjertesonen, men den vil for det meste 
skje til tider hvor det ikke er elever i sonen.  
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5 Beskrivelse og konsekvenser av planforslaget 

 Planlagt arealbruk/ Gjennomgang av reguleringsformål 
Planen er en reguleringsendring for FANA. DEL AV GNR 42, 43 OG 44, NESTTUN SØR, MIDTUN 
OG ØVSTTUN vedtatt 10.12.2001, arealplan- id 15670000. Endringsområdet er avgrenset til å gjelde 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt nytt renovasjonsanlegg og et mindre areal for grønn-
struktur. 
 
Planforslaget er i hovedsak trafikksikringstiltak og vil redusere sannsynlighet for konflikt mellom 
skolebarn og syklende/kjørende. Forslaget er i samsvar med konklusjoner i Trafikksikringsplanen for 
Midtun skole og intensjonen om hjertesone rundt skoler. 
 

 
Figur 28. Forslag til planendring datert 10.01.2020. 
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Arealformål 
 
Nivå 2 
AREALFORMÅL: FELTNAVN: Areal (m²): 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 1550 renovasjonsanlegg   BRE 36 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 2011 kjøreveg   o_SKV1  996 
 2011 kjøreveg   SKV2  165 
 2012 fortau   o_SF1  117 
 2015 fortau  o_SF2  118 
 2012 fortau   o_SF3  24 
 2012 fortau   o_SF5  41 
 2012 fortau   o_SF6  245 
 2016 gang- og sykkelveg  o_SGS1 185 
 2016 gang- og sykkelveg  o_SGS2 60 
 2017 sykkelveg   o_SS1 99 
 2017 sykkelveg   o_SS2 21 
2017 sykkelveg o_SS4 383 
 2018 annen veggrunn-tekniske anlegg   o_SVT  555 
 2019 annen veggrunn - grøntareal o_SVG 64 
 2080 parkeringsplasser   o_SPP1  953 
 2800 Komb. formål for samferdselsanlegg  o_SKF 34 
BLÅGRØNNSTRUKTUR 
 3002 Blågrønnstruktur   G  13 

Totalt:   4 109 
 
Nivå 3 
AREALFORMÅL: FELTNAVN: Areal (m²): 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 2017 sykkelveg   o_SS3  55 
 2012 fortau  o_SF4  68 
 2018 annen veggrunn-tekniske anlegg   o_SVT  8 

Totalt:   131 
 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Renovasjonsanlegg BRE 
BRE reguleres til renovasjonsanlegg for skoletomten. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Kjøreveg SKV 
o_SKV1 er veg gjennom parkeringsområdet sør for Midtun skole og er i hovedsak regulert likt som i 
vedtatt plan med av- og påstigningslommer, men tilpasset til eksisterende bygd situasjon. 
 
SKV2 er ny snuhammer/oppstillingsplass for varelevering og avfallshenting for Midtun skole, 
dimensjonert for lastebil L=12 m. 
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Fortau SF 
o_SF1 er eksisterende fortau ved gravlund og er regulert likt som i vedtatt plan, tilpasset til 
eksisterende bygd situasjon. 
 
o_SF2 er nytt fortau ved på- og avstigningslommen, og er delvis tilpasset til eksisterende situasjon og 
tilpasset til ny regulert parallell sykkelveg (o_SS1). I planforslaget er gående (o_SF2) og syklende 
(o_SS1) separert ved avstigningslommen i o_SKV1. 
 
o_SF3 og o_SF4 gjelder breddeutvidelse av gangbro fra ca. 1,3 meter til 3 meter pluss rekkverk.  
 
o_SF5 er fortau ved snuhammer og er regulert tilnærmet likt i forhold vedtatt plan ,men er flyttet 
lenger nord. 
 
o_SF6 er nytt regulert fortau på 2,5 m langs skoletomten i forhold vedtatt plan og erstatter et smalt 
fortau som i dag går langs vassdraget. Eksiterende fortauet ligger innenfor formålet friområde i 
gjeldende plan. 
 
Gang-, sykkelveg SGS 
o_SGS1, o_SGS2 er gang- og sykkelveg ved parkeringsplassen og er regulert likt som i vedtatt plan, 
tilpasset til eksisterende bygd situasjon. 
 
Sykkelveg SS 
o_SS1 er ny regulert sykkelveg ved av- og påstigningslommen parallelt med fortau o_SF2 . I 
gjeldende plan er arealet friområde, men området er i dag asfaltert og har blandet bruk med gående og 
syklende.   
 
o_SS2 sør for broen, o_SS3 (broen) og o_SS4 (VEG2 og gang-sykkelveg i gjeldende reguleringsplan) 
i KV5225 reguleres som sykkelveg. Arealet er i dag fortau/veg. 
 
Annen veggrunn – grøntareal, SVG 
Langs sykkelvegen o_SS4 reguleres 0,5 m annen veggrunn-grøntareal for eventuelt reetablering av 
belysning for o_SS4 med tilhørende fortauet o_SF6.  
 
Annen veggrunn-teknisk anlegg SVT 
Rundt veg og parkering reguleres det annen veggrunn - teknisk anlegg. 
 
Parkering SPP 
o_SPP1 er regulert likt som i vedtatt plan, tilpasset til eksisterende bygd situasjon. Eierform for 
parkering er foreslått endret  fra privat for skolen til offentlig. 
 
Kombinert formål for samferdselsanlegg SKF 
SKF gjelder gjennomgående fortau i innkjøringen til SKV2 - snuhammer/oppstillingsplass for 
varebil/renovasjonsbil til Midtun skole. 
 
GRØNNSTRUKTUR 
Blågrønnstruktur G 
o_G gjelder et lite areal som foreslås endret fra fortau i gjeldende plan, jf. også o_SF5. 
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 Endringer i forhold til gjeldene plan  
I dette kapittelet er endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan FANA. DEL AV GNR 42, 43 OG 
44, NESTTUN SØR, MIDTUN OG ØVSTTUN vedtatt 10.12.2001, arealplan- id 15670000 beskrevet 
og konsekvensvurdert for følgende tre delområder, samt reguleringsbestemmelser: 
 

1. Trafikk- og parkeringsområdet sør for broen 
2. Kommunal del av Osvegen KV5225 
3. Varelevering/renovasjon 
4. Reguleringsbestemmelser 

 
 
5.2.1 Trafikk- og parkeringsområdet sør for broen 
 

 
Figur 29. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan – sør for Midtun bro. 
 

 
Figur 30. Utsnitt av forslag til reguleringsendring - sør for Midtun bro. 
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Beskrivelse av endring 
Prinsippet for parkeringsplassen o_SPP1, kjøreveg o_SKV1 og gang- og sykkelveg o_SGS1 beholdes 
i hovedsak slik de er regulert i gjeldende plan, men med noe forskyvning og tilpasning til eksisterende 
bygd situasjon. 
 
Nord i o_SKV1 (VEG2 i gjeldende plan) er det i gjeldende plan regulert en av- og påstigningslomme 
som er videreført i endringsforslaget. Nord for lommen foreslås det å endre felles gang-sykkelveg til 
separat fortau o_SF2 og sykkelveg o_SS1. I dag er dette et bredt utflytende asfaltert område. Deler av 
det asfalterte området er i gjeldende plan regulert som friområde, jf. fig. 29 og 31. 

Figur 31. På illustrasjonen til venstre er eksisterende bygd situasjon vist med grønn linje. På 
illustrasjonen til høyre er gjeldende reguleringslinjer vist med blå linje. 
 
 
Konsekvenser av endring 
Endringen vil redusere konfliktpunkt mellom gående og syklende, slik det er beskrevet i skolens 
Trafikksikkerhetsplan. Det blir sikret et trykt område for gående langs av- og påstigningslommen og 
forholdet for syklende blir forbedret. Strekningen er bydelsrute i gjeldende sykkelstrategi og del av 
prioritert sykkelrute i forslag til sykkelstrategi for Bergen 2019 – 2030. Forslaget om å separere 
gående og syklende er i samsvar med strategien. Endringen kan gjøres innenfor eksisterende asfalterte 
areal, jf. fig. 31. 
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5.2.2 Kommunal del av Osvegen KV5225 

 

 
Figur 32. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan - kommunal del av Osvegen KV5225. 
 

 
Figur 33. Utsnitt av forslag til reguleringsendring – Kommunal del av Osvegen KV5225. 
 

Reguleringsnivå 3 

Reguleringsnivå 2 
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Beskrivelse av endring 
 
Separat fortau og sykkelveg 
VEG2 og gang- og sykkelveg langs kommunal del av Osvegen KV5225 i gjeldende reguleringsplan, 
foreslås omregulert til separat fortau o_SF3 - o_SF6 og sykkelveg, o_SS2 - o_SS4. Gang- og sykkel-
veg o_SGS2 er uendret i forhold til gjeldende plan. 
 
Planendringen innebærer at dagens smale fortau på veg KV5225 flyttes fra østsiden av vegen til 
vestsiden, mot skoletomten og får økt bredde på 2,5 m. Østre vegkant for sykkelveg o_SS4 samsvarer 
med dagens fortauskant og griper ikke mer inn i randsonen mot Midtunelva, jf. fig. 34, illustrasjon til 
venstre som viser eksisterende bygd situasjon med grønn strek. 
 

 
Figur 34. På illustrasjonen til venstre er eksisterende bygd situasjon vist med grønn linje. På 
illustrasjonen til høyre er gjeldende reguleringslinjer vist med blå linje. 
 
 
Normalprofil for KV5225 vil etter endringen blir slik: 
2,5 m fortau + 3,5 m sykkelveg + 0,5 m annen veggrunn mot Midtunelva, totalt 6,5 m. Fortauet 
grenser direkte mot skoletomten. 
 
Det planlegges sammenhengende fortau med nedsenket kantstein gjennom SKV2 snuhammer 
/oppstillingsplass for varelevering og avfallshenting. 
 
Eiendom 44/62, Midtun Vekst har sin vegadkomst via Osvegen KV5225, og må sikres tillatelse til å 
kjøre på sykkelveg o SS2- o_SS4. Likeså må varelevering og renovasjon til Midtun skole gis slik 
tillatelse. Dette kan gjøres med skilt 520 «Sykkelveg» med f.eks. underskilt 808.519 «kjøring til 
eiendommene tillatt». 
 
Det skal ved detaljprosjektering av skoleuteoppholdsarealer, vurderes felles belysning for skole og 
fortau/vegarealer. Det skal også vurderes fysiske skille mellom skoleplass og fortau som sikrer 
uønskete konfliktsituasjoner mellom gående, syklende og kjørende i skoletiden.  
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Broen over Midtunelva 
Broen over Midtunelva, KV5225 består i dag av to separate broer, gangbro og kjørebro, som ligger 
helt i hverandre på felles landkar. Kjørebroen har en bredde på 3,5 m, mens gangbroen kun har et 
smalt gangareal med bredde på 1,3 m. I tillegg kommer rekkverk. Kjørebroen beholdes slik den er i 
dag. Planendringen viser utvidelse av gangarealet på gangbroen til 3,0 m pluss rekkverk, totalbredde 
3,8 m. Dette er et viktig trafikksikringstiltak for å unngå konflikt mellom gående og syklende nå når 
skolekapasiteten utvides fra 370 til 500 elever. 
 
Node rådgivende ingeniører AS har i Notat datert 12.09.2019 vurdert gangbroens dekke til å være 
dårlig. For utvidelse av gangbroen, har de sett på to alternative hovedløsninger: Endre på eksisterende 
bro, eller rive og sette opp ny gangbro. 
Fig. 35, viser forslag til utkraging av nytt og bredere dekke for gangareal på eksisterende landkar som 
er felles med kjørebroen. 
 

 
Figur 35. Illustrasjon viser forslag til konstruksjonsmodell for utkraging av gangbro på 
eksisterende fundament. (kilde: Node AS) 
 
Broen har i dag kapasitet til en 20-års flom, men ikke 200-års flom, jf. kap. 3.5. Plankonsulent har 
vært i kontakt pr. telefon og epost med NVE og Nesttunvassdragets venner vedr. foreslått utbedring av 
gangarealet på broen i forhold til Nesttunvassdraget og flomsituasjon. NVE har meldt tilbake i brev av 
24.09.2019 at de ikke har noen avgjørende innvendinger til løsningen. De påpeker at det likevel på 
vanlig måte må vurderes om tiltaket påvirker allmenne interesser i vassdraget, her under virkningen av 
flom og erosjonsfare i vassdraget. De oppfordrer også Bergen kommune til å vurdere å utvide 
flomkapasiteten på gangbroen selv om kjørebroen ikke trenger utbedring i denne omgang. 
Nesttunvassdragets venner har ikke kommet med tilbakemelding. 
 
I forslaget til mindre reguleringsendring legges det til grunn å beholde dagens høyde på broen og 
tilgrensende veger. Hvilken teknisk løsning som skal velges, må vurderes i den videre 
prosjekteringsfasen. 
 
 
Konsekvenser av endring 
Endringen innebærer at en får en trygg og sammenhengende gangforbindelse fra eksisterende gang-
/sykkelveg nord for Midtun skole, langs skoletomtens østside og sørover til E39 Osveien. Gangarealet 
på broen over Midtunelva vil få betydelig økt kapasitet, som innebærer et bedre trafikksikkert tilbud til 
elevene ved Midtun skole. Separering av fortau og sykkelveg, gir et tydelig skille/reduserer konflikt-
punkt mellom gående og syklende/kjørende, jf. påpekt som fare i Trafikksikkerhetsplanen for skolen. 
Ved å etablere fortau på samme side som skoletomten er det mulig å etablere direkte tilkomst/snarveg 
til skoleplassen ved ballbingen for skolebarn som kommer i fra nord, uten å måtte krysse sykkelvegen. 
Dette er vist i landskapsplanen/ situasjonsplan datert 27.04.2018, se figur 36 under. Foreslått 
separering av gange og sykkel vil være i samsvar med sykkelstrategi og gåstrategi for Bergen. 
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Reguleringsendringen vil ikke få konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, jf. historiske vegfar. 
Traséen vil bli liggende som i dag.  
 

 
Figur 36. Gangmønster til Midtun skole. Figuren til høyre viser tilkomst ved ballbinge fra 
gang og sykkelveg nord for Midtun skole. Illustrasjonen er hentet fra utomhusplan (Rambøll.) 
 
Foreslått reguleringsformål innebærer at gnr/bnr 42/725 Midtun Vekst må få tilkomst via sykkelveg 
o_SS2 – o_SS4, i tillegg til varelevering og avfallshenting for skolen. Det vurderes at slik regulering 
vil medføre at kjøring vil foregå på sykklistenes premisser og at dette vil være en trafikksikker løsning 
som vil hindre uønsket innkjøring mot skolen. Det vurderes at alternativ regulering som kjøreveg, jf. 
tidligere drøftinger, vil kunne senke terskelen for at flere kjører inn til skolen. 
 
Som det fremgår av fig. 34, illustrasjon til venstre som viser eksisterende bygd situasjon med grønn 
strek, vil planendringen ikke endre på avgrensingen mot vassdraget. Når det gjelder utvidelse av 
gangbroen, legges det primært opp til at eksisterende landkar skal benyttes videre, slik at ny 
påvirkning på natur og vassdrag blir minimal. 
 
Fortau og sykkelveger i planområdet er universelt utformet. 
 
Det er ikke planlagt nye tiltak som krever tilknytting til offentlig VA-nett. Planlagt tiltak kan komme i 
konflikt med vannledninger som er anlagt langs og under veg. Disse må hensyntas til i videre 
prosjektering/ anleggsarbeid. 
 
 

 Midtun skole 
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5.2.3 Varelevering og renovasjon  

 

 
Figur 37. Til venstre: Gjeldende reguleringsplan. Til høyre: Utsnitt av forslag til 
reguleringsendring for BRE og snuhammer / oppstillingsplass for varelevering og 
avfallshenting. Blå strek viser avgrensing i gjeldende plan. 

 
 

 
Beskrivelse av endring 
I gjeldende reguleringsplan er ikke varelevering og renovasjonspunkt for skolen definert i plankartet. I 
endringen foreslås det å regulere renovasjonsanlegg BRE like nord for broen over Midtunelva, mot 
skoleplassen, jf. fig.  37. I SKV2 skal det legges til rette for snuhammer/ oppstillingsplass for 
varelevering og avfallshenting med min. 4 meter bredde mot vestre ende og breddeutvidelse mot kryss 
med o_SS4. SKV2 skal dimensjoneres for Lastebil L= 12 m og med søndre hjørnavrunding r=8,5 m 
og nordre med r=14 m. 
 
Lokalisering og prinsippløsning for renovasjon er utarbeidet/valgt i dialog med Staten Vegvesen, 
Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, LUKS og BIR, jf. kap. 2.2 Sakshistorikk og planprosess. En 
alternativvurdering utført av Asplan Viak, (Notat datert 22.05.2019 og 04.06.2019) er lagt til grunn for 
valg av løsning, og er vedlagt planforslaget. Renovasjonsløsing vil være i form av lift-o-mat, som 
illustrert i fig. 39. Dette er en løsning hvor det benyttes ordinære avfallsdunker, fortinnsvis 660 l, som 
er plassert i en heis under bakken og med nedkastrør over. Ved tømming heises dunkene opp og trilles 
til renovasjonsbil. Når bilen står i posisjon ved lift-o-mat er den skjermet med bom/port og gjerde mot 
skolebarn/ myke trafikanter, jf. fig. 38. Det er satt rekkefølgebestemmelse om at renovasjonsanlegg 
BRE og snuhammer/oppstillingsplass SKV2 skal være ferdig opparbeidet og sikret med gjerde og 
bom/port før nytt tilbygg til Midtun skole kan tas i bruk. Det er lagt til grunn fire avfallsnedkast, men 
dette må konkretiseres i detaljprosjekteringen. 
 
Fysiske tiltak skal suppleres med instruks/ driftsmessige tiltak for å sikre skolebarn og myke trafi-
kanter. Det er satt rekkefølgekrav om at det skal være utarbeidet en instruks for varelevering og 
avfallshenting for skolen, før nytt tilbygg til Midtun skole kan tas i bruk. Dette har skolen et ansvar 
for, og skal være en del av skolens internkontrollsystem/trafikksikkerhetsplan, jf. hjertesoneprosjekt i 
Bergen kommune. 
 
 
 
 



 

Side 35 av 41 

Aktuelt innhold i instruks kan være: 
 å avtale gunstige tidspunkt for varelevering og henting av avfall 
 at det alltid skal være en ekstra voksen, i tillegg til sjåføren, til stede med gul refleksvest ved 

varelevering og avfallshenting, som påser at det ikke oppholder seg personer i nærheten under 
varelevering og avfallstømming, samt ved inn- og utkjøring. 

 Sørge for at alle involverte kjenner til rutinene etc. 
 
I tillegg til bom/port mot skoleplassen, foreslås det å det settes opp en bom i innkjøringen til SKV2, jf. 
fig. 38. En vil da ytterligere redusere sjansen for at foreldre og andre kjører barna helt inn til Midtun 
skole og snur/rygger i krysset. Ved varelevering og avfallshenting må skolen varsles av sjåfør iht. 
instruks og voksen person/vakt med refleksvest skal være til stede og sikre området under 
levering/tømming og ved inn- og utkjøring. Med denne bommen ungår en da at lastebil kan kjøre inn 
før vakt er tilstede. 
 
For elever og ansatte som trenger å bli kjørt helt frem til skolen pga. nedsatt funksjonsevne, må det 
tilrettelegges egne praktiske tiltak, som må vurderes og fastsettes i skolens Trafikksikringsplan. 
 

 
Figur 38. Plassering av gjerde, bom/port ved snuhammer / oppstillingsplass SKV2 ved 
renovasjonsanlegg BRE. 
 
 

 
Figur 39: Prinsipp renovasjonsløsning, Lift-o-mat. 
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Kjøremønster og alternative løsninger 
Ved innkjøring til skoleområdet, må lastebiler kjøre via parkeringsområdet (o_SSP1) for å klare 
høyresving mot broen, jf. sporingskurver i figur 40 og 41. Kjørebanebredde er her 6,5 m. 
 
Foreslått utforming av snuhammer / oppstillingsplass for renovasjonsbil/vareleveringsbiler (lastebil = 
12 m) forutsetter at lastebilen må kjøre med fronten inn i SKV2 og rygge ut igjen for å klare å manø-
vrer i krysset. I planprosessen var det først lagt opp til at lastebil skulle rygge inn og kjøre ut fra 
oppstillingsplassen, men sporingskurver viste at med en slik løsning ville lastebilen ikke klare svingen 
mot broen ved utkjøring. For å få til et slikt kjøremønster må det beslaglegges ytterligere av skolens 
uteområde, noe som ikke er ønskelig pga. allerede lite uteområde, jf. sporingskurve i fig. 42. 
 
Statens vegvesen ha tidligere i prosessen foreslått at varelevering og avfallshenting primært bør skje 
ved parkeringsplassen sør for broen. Avstanden til Midtun skole vil da være ca. 150 m. Det er vurdert 
at dette er for lang avstand for varelevering, jf. bransjestandard for varelevering som har krav om 
maks. 50 meter. Statens vegvesen kan sekundært anbefale foreslått løsning i SKV2. 
 
Forutsatt at det utarbeides og gjennomføres instruks for varelevering og avfallshenting som bl.a. 
omfatter en ekstra vakt ved varelevering og avfallshenting, vurderes det at foreslått regulert løsning vil 
være trafikksikker. Instruksen må også ivareta trafikksikring av parkeringsområde o_SSP1 i 
forbindelse med gjennomkjøring av lastebiler jf. beskrivelse over.  
 

 
Figur 40:Utsnitt av renovasjon/vareleveringsløysing 
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Figur 41: Kjøremønster/sporingskurve . 
 

 
Figur 42: Sporingskurve for lastebil 12 m som viser nødvendig manøvreringsareal for et kjøremønster 
der lastebilen skal rygge inn i SKV2 og kjøre ut igjen mot broen. Denne løsningen har en ikke gått 
videre med pga. større konflikt med skolens uteområde. 
 
Konsekvenser av endring 
Foreslått reguleringsforslag for varelevering og renovasjon sammen med fysisk stengsel av 
SKV2 og instruks for varelevering og avfallshenting, vurderes å være en trafikksikker 
løsning, selv om forslaget innebærer kjøring/rygging over fortau og i sykkelveg i skolens 
hjertesone. I rekkefølgebestemmelsene er det satt krav om å opparbeide SKV2, samt sikre 
med gjerde og bom/port, før nytt tilbygg til Midtun skole kan tas i bruk. Det er også krav om 
at instruks for varelevering og avfallshenting skal være utarbeidet. Gjennomføring av disse 
fysiske tiltakene og instruks for varelevering og avfallshenting, vil kunne gi en trafikksikker 
løsning. 
 
Snuhammeren flyttes lenger vekk fra vassdraget enn dagens regulering. 
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5.2.4 Endring i reguleringsbestemmelser 

Foreslåtte endringer i bestemmelser er ført med rød skrift og tekst som skal utgå er markert 
med overstrykning. Det er lagt fotnote som forklarer dette. Siste versjon av bestemmelsene, 
vedtatt i 10.12.2001 Reguleringsplan 15670000 BKSAK nr.:199708651/160 er lagt til grunn 
for forslag til nye reguleringsbestemmelser datert 10.01.2020. 
 
Pkt. 1.2 

I pkt. 1.2 er det under Byggeområde, lagt inn nytt i kulepunkt 7 – renovasjon. I tillegg 
er det lagt inn en forklaring av nye feltnavn i en tabell som viser navn og formål på 
endringene som er gjort pga. overgang fra gammel til ny lov. 

Pkt. 2.3 
Punkt 2.3 utgår: «Parkeringsplasser skal utføres som fellesanlegg hvor planen viser 
dette.1» Bestemmelsen gjelder dagens offentlig tilgjengelig parkeringsplasser ved 
skolen, og det er ikke aktuelt å begrense bruken av disse. 

Pkt. 7.1 
I pkt. 7.1 er det lagt til nye formål i forhold endringsforslaget: fortau og sykkelveger. 

Pkt. 7.2 
Pkt. 7.2 er supplert med krav til godkjent teknisk plan ved opparbeiding av trafikk-
områder. 

Pkt. 7.4 
I Pkt. 7.4 endres formål fra gang- og sykkelveg til sykkelveg. I tillegg tillates det 
adkomst for varelevering/bosshenting til /fra skoletomten. Det er også tatt inn ny 
bestemmelse om at «Veg SKV skal avsluttes med bom og inngjerde mot gående.» 

Pkt. 7.5 
Pkt. 7.5 Oversikt over areal med offentlig eierform er lagt inn. 

Pkt. 9.1 
Pkt. 9.1 Supplert med «Renovasjon (BRE). 

Pkt. 9.5 
Nytt pkt. 9.5 om avfallsløsning med krav til nedgravd renovasjonsanlegg etter prinsipp 
Lift-o-mat og sikring/skjerming av anlegget mot skoletomt og gang- fortausarealer 
med bom/port og gjerde. 

Pkt. 11 
Nytt §11 Rekkefølgebestemmelser, det settes krav til ferdigopparbeidelse av offentlig 
arealer, utvidelse av broen o_SF4, ferdigstillelse av renovasjonsanlegget innenfor BRE 
inkl. sikring med gjerde og bom/port før nytt tilbygg til Midtun skole kan tas i bruk. 
Videre er det satt krav om at instruks for renovasjon og varelevering til Midtun skole 
skal være ferdig utarbeidet.  
 

 
 Naturverdier 

Reguleringsendringen gjelder omregulering av allerede regulerte samferdselsformål. Bortsett 
fra utvidelse av gangbroen over Midtunelva med nytt dekke, berører ikke planendringen nye 
deler av Nesttunvassdraget. Sykkelveg o_SS4 har samme avgrensing mot kantvegetasjonen 
langs vassdraget som dagens fortauskant. Snuhammeren /oppstillingsplassen for varelevering 
og avfallshenting er trukket lenger vekk fra vassdraget enn i dagens reguleringsplan. Med 
bakgrunn i dette vurderes det at vassdraget og vassdragets funksjon som grønnkorridor, 
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friluftsområde og lanskapselement ikke vil bli vesentlig påvirket som en konsekvens av 
planforslaget. 
 
Aktuelle tiltak i anleggsfasen for å hindre forurensning av vassdraget, kan være:  

- Entreprenører/utbyggere må under anleggsarbeidet vise omsyn ved bruk av 
kjemikalier og drivstoff, slik at det ikke er fare for at forurensing renner ut i 
vassdraget.  

- Vurder tidspunkt for utførelse, - både i forhold til tid på året dersom det er mulig 
(utenom gytetid), og i forhold til den dagsaktuelle værmeldingen, for å unngå uheldige 
«first flush effekter. Den første avrenningen er mest forurenset. 

 
Med bakgrunn i overnevnte, er det ikke grunn til å tro at endringsforslaget vil påvirke truet, 
nær truet eller verdifullt naturmangfold vesentlig mer enn i dag. Kravet i naturmangfoldloven 
§ 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed 
oppfylt. 
Ettersom naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises 
ekstra effekter av tiltaket på truet eller verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 
 

 Risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 22.01.2020 for endringsforslaget. 
Sammendrag av foreslåtte tiltak i reguleringsplan, gjennomføringsfase og driftsfase er gjengitt 
i tabellen under. For mer informasjon, vises det til ROS-analysen som er vedlagt 
planforslaget. 
 
Tabell 1 sammendrag av foreslåtte tiltak i reguleringsplan, gjennomføringsfase og driftsfase 
 
Nr.  Uønskede hendelser  Tiltak  Vurdert 

risiko/usikkerhet 
nivå etter tiltak 

Fase for tiltak 

Naturhendelser 

4  Flom i elv/Bekk       

4.1  Oppstuving av vann ved 
bro  over  Midtunelva. 
Ifølge 
kapasitetsberegninger 
uført  av  NVE  har  bro 
over  Midtun  elven  en 
kapasitet  til  å  håndtere 
en 20‐årsflom, men ikke 
en 200‐årsflom.  

‐ Brokonstruksjonene 
må  tåle/ 
prosjekteres  og 
konstrueres  slik  at 
den  tåler en 200‐års 
flom  med  uendret 
kapasitet,  jf. 
tilbakemelding  fra 
NVE. 

 

Usikkerhet  blir 
redusert  fra  høy 
til  lav. 
Sannsynlighet for 
200‐årsflom  vil 
være  den 
samme.  Mulige 
konsekvenser blir 
redusert 

Gjennomføringsfase 
og driftsfase 

4.2  Oversvømmelse  av 
KV5225 

‐ Beholde 
kantvegetasjon langs 
vassdraget 

‐ Akseptere  avvik  fra 
Håndbok  N200  i 
forhold  til 

En  velutviklet 
kantvegetasjon 
langs 
vannstrengen  vil 
beskytte 

Sikret  i 
bestemmelsene. 
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sikkerhetsklasse V1  i 
vedr.  flom  over  veg 
KV5225. Pga. lav ÅDT 
og konsekvensene av 
en  oversvømmelse 
vil være små. 

 

elveskråningene 
mot erosjon 

Andre uønskte hendelser 

20  Ulykke på veg       

  Fare  for  påkjøring  i 
forbindelse  med 
varelevering/renovasjon 
og  blandet  trafikk  på 
KV5225  Osvegen 
(foreslått  regulert 
separat  fortau  og 
sykkelveg). 

‐ Rekkefølgekrav  om 
oppsetting av gjerde 
og  bom/port  ved 
snuhammer/oppstill‐
ingsplassen.* 

‐ Rekkefølgekrav  til 
utarbeidelse  av 
instruks  for 
varelevering  og 
avfallshenting  for  å 
sikre  myke 
trafikanter.* 

‐ Regulere  separat 
fortau  og  sykkelveg 
for KV5225 Osvegen. 

‐ Flytte  fortau  langs 
KV5225  til  vestsiden 
av  vegen,  mot 
skoletomten. 

‐ Utvide  gangbroen 
over Midtunelva. 

 

Mindre 
sannsynlighet  for 
ulykker  i 
forbindelse  med 
varelevering  / 
avfallshåndtering 
og blandet trafikk 
på sykkelveg. 

Reguleringsplan 
 
* Følges videre opp i 
gjennomføringsfasen 
og driftsfasen. 

 
 

 Konsekvenser for naboer – hjemmel for erverv 
Planforslaget omfatter areal som i hovedsak eies av Bergen kommune, men omfatter også noe privat 
grunn. Planforslaget viser offentlig eierform innenfor veg, fortau og annen veggrunn grønt/teknisk, 
som gir hjemmel for erverv.  
 
Følgende private eiendommer gnr/bnr berøres: 

 42/7 v/Midtunelva 
 44/10 v/Midtunelva 
 44/63, 645 nord for av- og påstigningslommen.  

 
 

6 Forslagsstillers avsluttende kommentar 

Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikring rundt Midtun skole. Tiltakene er i 
samsvar med prinsippene i Trafikksikringsplanen med hjertesone for skolen, datert 
01.03.2019. 
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I planendringen legges det opp til å separere fortau og sykkelveg. Gangbroen over Midtunelva 
utvides til 3 m bredde og det reguleres renovasjonsanlegg og snuhammer / oppstillingsplass 
for varelevering og avfallshenting ved skolen. 
 
Planendringen styrker og ivaretar grønnkorridor langs Midtunelva, Planendringen påvirker 
ikke gjennomføringen av planen for øvrig og går ikke ut over hovedrammene i planen. 
 


