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PLANINITIATIV  

 

Oppstart av planarbeid detaljreguleringsplan for gnr. 120 bnr. 150, Vestre Storheilia i Bergen 

kommune            

 

På vegne av tiltakshaver og grunneier Backer Bolig AS sender vi inn planinitiativ for gnr. 120 bnr. 

150, Vestre Storheilia i Bergen kommune. 

 

Vi viser til vedtak i Komité for miljø og byutvikling 28.03.2019, sak 99/19 der det ble besluttet at  

det kan startes opp et planarbeid for reguleringsplan (detaljregulering) for Ytrebygda gnr. 120 bnr. 

150 Vestre Storheilia.  

 

Vedlagt planinitiativ er utarbeidet i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven (01.01.2018), og gir en nærmere beskrivelse av  

bakgrunn for og formålet med planarbeidet. Innledende stedsanalyse er utarbeidet i henhold til  

Bergen kommune sin Veileder for innledende stedsanalyse, nov 2018.  

 

 

Med vennlig hilsen 

ABO Plan & Arkitektur AS 

 

Åshild Blomdal 

Arealplanlegger  

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Planinitiativ – datert 04.07.2019 (inngår i dette dokumentet)  

- Vedlegg 2 Forslag til plangrense – datert 27.06.2019 

- Vedlegg 3 Innledende stedsanalyse – datert 04.07.2019 

- Vedlegg 4 Mulighetsstudie, Tyrak – datert 04.07.2019 

- Vedlegg 5 Notat adkomst, Sweco – datert 06.11.2018 
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PLANINITIATIV 

 

Innledning/historikk 

 

Forslagsstiller sendte inn bestilling av oppstartmøte 21.03.2017. Planinitiativet ble behandlet i 

planforum den 02.05.17 og med bakgrunn i konklusjon fra planforum og fagetatens vurdering ble 

ikke oppstart anbefalt. Forslagstiller bad om at oppstartmøte likevel ble avholdt og dette ble 

gjennomført 09.05.2017. Fagetatens konklusjon var at planoppstart ikke kunne anbefales.  

 

I juni 2018 ble det sendt inn anmodning om prinsippsak for vurdering av spørsmålet om oppstart av 

planarbeid. Det ble avholdt dialogmøte med Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og 

bygningsetaten 22.11.2018 der det konkluderes med at saken skal fremmes som en prinsippsak for 

vurdering av planspørsmålet til Byrådet i Bergen.   

 

Komiteene behandlet saken 28.03.2019, sak 99/19 og gjorde følgende vedtak:  

 

«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av plan initiativ for 

Ytrebygda gnr. 120 bnr. 150, Storheilia. Saken legges frem for førstegangs behandling. Hensynet 

til partene og øvrige berørte interesser forutsettes ivaretatt gjennom planprosessen og 

gjeldende saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.  

 

Begrunnelse 

Komite for miljø og byutvikling har foretatt befaring av området og vurdert tomten som egnet 

for utbygging. Den har mange gode kvaliteter som sentral beliggenhet nær bybanestopp og 

beliggenhet i ønsket fortettingssone.  

 

Komite for miljø og byutvikling kan ikke se at det er hjemmel for å stanse denne planen verken i 

forhold til gjeldende KPA og forslag til ny KPA. Forhold som av fagetaten legger til grunn for sitt 

avslag, er forhold som må løses i en planprosess.  Komiteen peker i den forbindelse spesielt på 

de trafikale forholdene, herunder avkjørsel og barns trygghet.  

 

Utbygging med terrassert bygg og uteområde plassert øverst mot grønnstruktur i området er 

løst på en god måte og oppstart av planarbeid anbefales. « 

 

Forslag til 

plannavn 

Vestre Storheilia  

Bydel, gnr./bnr.  Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 150 mfl 
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1. Hovedinnholdet i planinitiativet 

 

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et fortettingsprosjekt med høy arkitektonisk 

kvalitet i skrånende terreng på gnr. 120 bnr. 150 i Vestre Storheilia. Den aktuelle tomten har gode 

kvaliteter for videreutvikling til boligformål dersom en arbeider med et terrengtilpasset prosjekt. 

Nye leiligheter vil få gode solforhold og ligge tett på grønnstruktur. Tomten har en svært sentral 

lokalisering sett i relasjon til kollektivtransport, store arbeidsplasser, skole, barnehage, 

grøntområder og tjenesteyting.  

 

Kompakt byutvikling er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 (KPS 2030). 

Begrunnelsen for en fortettingsstrategi er å redusere areal- og transportbehovet og samtidig 

utnytte eksisterende infrastruktur mer effektivt. Kompakte byutviklingsarealer er vist som 7 områder 

i kommunens strategiske byutviklingskart. Utenfor disse områdene tillates bare mindre infill i 

eksisterende bebyggelse. Forslagsstiller anser prosjektet som en del av denne fortettingsstrategi 

som kommunen har initiert. Ettersom det ikke skal planlegges for feltutbygging, men fortettes i 

eksisterende byggeområder, må en ta i bruk det fortettingspotensialet som finnes i etablerte 

boligområder. 

 

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse og vil legge til rette for ca 

16-18 enheter.  

 

Vi viser til vedlagt mulighetsstudie som viser ønsker utbyggingsløsning.  

 



 

4 

 

2. Planområdet – dagens situasjon 

 

Planområdet ligger i Ytrebygda bydel og eiendommen ligger mellom adkomstveiene Vestre 

Storheilia og Folldalsheia. Foreslått planavgrensning er vist i kartet under og planområdet har en 

størrelse på ca 3200 m2. 

 

 
Figur 1 Forslag til plangrense. 
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Planområdet ligger i utkanten av et etablert boligområde i Vestre Storheilia, som hovedsakelig 

består av store eneboliger på relativt store tomter bygd ut på slutten av 70-tallet og i løpet av 80-

tallet. Langs Folldalsheia, sør for planområdet er det etablert to firemannsboliger som stod ferdig i 

2008.  Bybaneutbyggingen har ført til en del utbygging av blokker i nærområdet, som Råstølen 

Park boligsameie og Folldalsheia 30.  

 

Planområdet har en avstand på ca 400 meter til lokalsenteret S30 Råstøl. Her finnes de viktigste 

funksjoner som skole, barnehage og dagligvarehandel. Det er svært god kollektivdekning i området, 

med bybanestoppet på Råstølen. De store arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad ligger ett til tre 

bybanestopp unna i sørgående retning, mens Lagunen kjøpesenter ligger ett stopp unna i nordlig 

retning. 

 

 

 

Rieber-Mohns veg 41 
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3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

I nylig vedtatt KPA 2018 er området vist som byfortettingssone. I § 26. 3 sone 2 i kommuneplanens 

bestemmelser datert 13.03.2019 står det følgende som er relevant for dette planarbeidet:  

 

• Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av 

tjenesteyting, handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, forurensning 

eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke. 

• Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jfr. § 8.3. 

Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og finmasket byroms- og gangnett med 

maks.70 meter mellom gangårer. Parkering skal skje i fellesanlegg. 

• Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. Boliger skal ha inngang 

fra gaten. 

• Minimum 10 % av boenhetene skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til uteareal 

på bakken. 

 

 

 
Figur 2 Utsnitt KPA 2018 
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Planforslaget bidrar til etablering av ca 16-18 nye boenheter med sentral beliggenhet og i 

gåavstand til viktige funksjoner som skole, barnehage, lokalsenter og bybanestopp.  

 

 
Figur 3 Planområdets plassering i forhold til sentrale funksjoner. 

Byggehøyde (26.3.8): 

a) Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det 

skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i 

byggehøyder skal vektlegges. 

b) Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse. 

• Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 

• Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 21. 

 

Planforslaget vil legge opp til en utnyttelsesgrad opp mot 150 % BRA beregnet ut fra eiendommens 

samlede areal, i henhold til KPA 2018. Byggehøydene er tilpasset til omgivelser og terreng. 

Fotavtrykket på bygget tilsvarer ca 30 % BYA. Ny bebyggelse vil i svært liten grad redusere sol- og 

utsiktsforhold for eksisterende boliger. 

 

I KPA 2018 stilles det krav om at det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. 

Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig 

areal. Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal. Planinitiativet legger 

til grunn at disse kravene skal overholdes. Ifølge retningslinjene til KPA 2018 vil forhager og 

lignende mindre arealer i byfortettingssoner kunne inngå i utearealkrav ved at de gir gode  
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overgangssoner mellom offentlige og private utearealer. Planområdet ligger inntil et stort og viktig 

grønntdrag der det kan etableres en god overgangssone mellom byggeområde og friluftsområde. 

Det er i dette området ønskelig å etablere en gangvei/trapp som sikrer ny gangtilkomst for 

allmennheten til friluftsområdet.  

 

Parkeringskravet i KPA 2018 for området er minimum 0,6 - maksimum 1,2 plasser for bil per 100 m2 

BRA bolig, samt 2,5 sykler. Det legges opp til en løsning med lav parkeringsdekning med elbillading 

og høy sykkelandel i felles parkeringsanlegg under bygget. Det vurderes også å etablere en 

bildelering.  

 

Eiendommen ligger innenfor H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland-Sentrum og H310_1 

hensynssone aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.  

 

Bestemmelse til hensynssone fjernvarme (§34.1): 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt for nybygg, 

hovedombygging og feltutbygging med samlet areal på over 500 m2 BRA. Tilknytningsplikten 

gjelder også for areal under 500 m2 BRA dersom arealet er en del av et fremtidig større prosjekt. 

 

Bestemmelse til aktsomhetsområde skred (§33.7): 

Det stilles krav til fagkyndig utredning av skredfare ved arealplanlegging eller prosjektering av nye 

tiltak innenfor hensynssone for skredfare som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe. Nødvendige sikringstiltak skal godkjennes som vilkår ved rammetillatelse og 

være utført før utbygging. 

 

Planområdet er ikke støyutsatt.  



 

9 

 

Vedtatte reguleringsplaner 

Eiendommen er avsatt til boligformål med hensynssone høyspent i reguleringsplan for Sørås, 

Storheia vest, planid. 6210000. Hensynssonen dekker store deler av eiendommen. Høyspentlinjen er 

imidlertid fjernet slik at hensynet bak faresonen ikke lenger gjør seg gjeldende. Det er ikke regulert 

inn bebyggelse på eiendommen.  

 

 
Figur 4 Utsnitt, oversikt gjeldende planer (Kilde: Bergenskart) 

Reguleringsplaner under arbeid 

Det er ingen pågående planprosesser i området. 

 

Stedsanalyse 

Se vedlagt stedsanalyse uført ihht.  veileder for innledende stedsanalyse.  

 

Stedsanalysen inneholder 6 kart samt beskrivelse av de ulike kartene.  

- Oversikt 

- Landskap og historie 

- Kommunikasjon og målpunkt 

- Bebyggelse  

- Bo og bymiljøutfordringer 

- Anbefaling 
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4. Virkninger av planinitiativet 

Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Den aktuelle tomten har tilkomst fra Folldalsheia. Tomten er bratt mot vest, med et flatere parti 

sentralt, før den på nytt stiger mot Storheilia i øst. Tyark AS som arkitektkontor har gjort en grundig 

vurdering av den aktuelle tomten. Arkitekten har arbeidet frem en løsning som spiller på lag med 

tomtens beskaffenhet, samt fører til liten sjenanse for eksisterende bebyggelse. Bygget ligger 

skånsomt plassert i terrenget. Sokkeletasjene smaler inn mot bunn, noe som ivaretar 

omkringliggende landskap på en god måte. Høyere opp mot tomtens flatere parti er det etablert et 

areal med uteopphold som åpner opp og skaper kontakt med terrenget rundt. De øverste etasjene 

er foreslått i lysere nyanser som gir bygget et luftig utrykk. De øverste etasjene åpner opp og 

skaper kontakt med grøntområdet rundt. Deler av uteoppholdsareal som opparbeides i forbindelse 

med boligene vil få forbindelse med omkringliggende natur. Det planlegges for opparbeiding av en 

gangvei/trapp mot friluftsområde i nord som vil bli tilgjengelig for allmennheten.  

 

Det er skissert ca 16-18 leiligheter som alle får gode solforhold og lett tilkomst til uteoppholdsareal 

og tilgrensende friområde. Det er planlagt leiligheter av varierende størrelse. De fleste leilighetene 

vil få private uteareal, samt at det er skissert fellesareal med gode solforhold både på terreng og på 

tak. 

 
Figur 5 Illustrasjon mulighetsstudie, sett fra nord. (Tyark) 

Som vist i vedlagte illustrasjoner er dette et fortettingsprosjekt som spiller på lag med terreng og 

omkringliggende bebyggelse. Det viste prosjektet lar seg realisere uten at omkringliggende 

eksisterende boligbebyggelse får endret sin horisont nevneverdig.  
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Økt trafikk og støy 

Det legges til rette for 16-18 antall enheter – dette vil gi noe økning i biltrafikken. Det er etablert 

fortau på vestsiden av kjøreveg Folldalsheia fra planområdet og frem til Steinsvikvegen, og dette vil 

være en av to hoved traseer for gang og sykkel frem til bybanestopp. Det går også en kommunal 

gangsti gjennom boligfelt i Folldalsheia. Denne gangstien fører frem til Steinsvikvegen ved Zinken 

Hopp skole.   

 

For å øke trafikksikkerheten for skolebarn som skal gå til og fra Søråshøgda skole og Zinken Hopp 

er forslagstiller innstilt på å regulere fortau langs østsiden av Folldalsheia, fra planområdet til 

eksisterende turveg til Søråshøgda skole.  Parkering løses i felles anlegg under bygget med 

innkjøring fra Folldalsheia. 

 

Naturmangfold 

Planområdet og omkringliggende areal er sjekket i artskart og Naturbase. Det er ingen registrerte 

arter eller viktig naturtyper i eller i nærheten av planområdet.  

 

Friluftsliv 

Deler av eiendommen inngår i et større kartlagt friluftsområde – Søråshøgda (Miljødirektoratet sin 

database). Kartleggingen er gjennomført i Bergen kommune i regi av Bymiljøetaten. Friluftsområde 

Søråshøgda er omtalt som svært viktig og beskrives som et fint nærturområde på Sørås. 

Søråshøgda friluftsområde ligger i tilknytning til Søråshøgda skole og turveiene i området benyttes 

som skolevei. De delene av planområde som inngår i registret friluftsområde ligger imidlertid som 

byggeområde i KPA 2018 – byfortetting og er ikke en del av grønstrukturen. Området er bratt og 

utilgjengelig og det går ikke stier gjennom dette området.    

 

 
Figur 6 Utsnitt miljøstatus.no. Rosa område viser 

avgrensingen av Søråshøgda friluftsområde.  

 
Figur 7 Utsnitt fra KPA 2018 som viser at de delene av 

planområde som er registret som friluftsområde er satt av til 

utbyggingsområde (byfortetting) og ikke er en del av 

grønnstrukturen. Område var også satt av til utbygging i 

KPA 2010.  
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Kulturverdier 

Planområdet er ubebygd og ligger ikke innenfor hensynssone kulturmiljø. Det er ingen registrerte 

kulturminneverdier i området rundt planområdet.  

 

Barn og unges interesser 

Foreslått planområde grenser til grønnstruktur i nord. Dette friområdet fungerer som en viktig 

innfallsport til barneskole og ballbane. Nordøst for planområdet ligger det et mer eller mindre 

åpent skogsområde som blir brukt av barn og unge. Etablert stiforbindelse er illustrert med gul linje 

i figuren under. Det er ønskelig å legge til rette for ny forbindelse fra sør for å sikre snarveier og 

trygg skolevei for nye beboere og etablerte beboere i Storheilia. Prinsippet er vist på 

anbefalingskartet i vedlagt stedsanalyse.  

 

Planområdet ligger i kort avstand fra Søråshøgda barneskole. Det er en gangforbindelse øst-vest 

som binder Søråshøgda sammen med Folldalsheia. Det er etablert en gangforbindelse frem til 

Zinken Hopp skole. Det er derfor svært gode gangforbindelser til skole og barnehage i området. 

 

 
Figur 8 Kart 2 fra vedlagt stedsanalyse. Viser gangveger mellom planområde og skoler og barnehage. 

Selve eiendommen inneholder ikke arealer som benyttes av barn til lek og opphold i dag. Det 

legges til rette for solrike og gode leke- og uteoppholdsareal i samsvar med areal og kvalitetskrav i 

KPA 2018.  

 

Nye boenheter skal ha tilgang til gode og hensiktsmessige utendørs oppholdsarealer. Nødvendige 

uteoppholdsarealer skal oppfylle følgende kvalitetskrav:  

a) God gangadkomst til uteoppholdsarealene. Alle boliger skal ha maksimalt 100 m sikker 

gangavstand til nærmeste del av uteoppholdsareal på bakkeplan. God og varig brukskvalitet 

i opparbeiding og møblering skal fremgå av byggesøknad. 
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b) Barn og unges behov for lekeområder må ivaretas i utforming. Areal uten praktisk 

brukskvalitet medregnes ikke i arealkravet. Areal som er brattere enn 1:3 vil ikke kunne 

medregnes hvis ikke arealet har spesielle bruksverdier. 

c) Det skal skjermes mot vind, og halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved 

vårjevndøgn. 

d) Arealet skal ferdigstilles samtidig med bolig. 

e) Areal som ikke ligger på naturterreng skal opparbeides med bæreevne og utforming slik at 

permanente vegetasjonssoner innpasses. 

f) Areal som kreves lagt på bakkeplan skal ligge på naturterreng, eller som opparbeidet dekke 

med god terrengkontakt, dimensjonert for å kunne tåle et permanent vegetasjonsdekke. 

g) Uteoppholdsareal til større områder skal opparbeides i sammenheng for å gi tilstrekkelig 

kvalitet og flerfunksjonelle områder. 

 

5. Medvirkning 

Det vil varsles oppstart i tråd med kommunens liste over offentlige og private høringsparter, samt 

naboliste. 

 

Aktuelle høringsparter er: 

• Fylkesmannen i Hordaland 

• Hordaland Fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Bymiljøetaten  

• Andre offentlige etater 

• Kommunale avdelinger 

• Naboer, andre berørte parter 

 

Prosessen vil følge plan- og bygningsloven, og det vil avholdes møter etter behov med berørte 

fagmyndigheter, grunneiere og andre underveis i planarbeid. 

 

6. Samfunnssikkerhet og risiko  

Planarbeidet skal ivareta samfunnssikkerheten, og det vil bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider.  

 

7. Konsekvensutredning  

Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding etter § 6, jf vedlegg 1. Etter § 8 a) skal reguleringsplaner for tiltak i 

vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf § 10.  

 

Planarbeidet faller ikke inn under de planer og tiltak som er listet opp i vedlegg II. Det er derfor ikke 

gjort en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

etter de kriterier som er listet opp i § 10. Det konkluderes etter dette med at planarbeidet ikke 

omfattes av forskriften.  

 


