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Referat veiledningsmøte 

Fana, gnr 43 bnr 45,66 Midtun skole, tilbygg, mindre endring av 

reguleringsplan, forenklet prosess 

________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  20.08.2019 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Etat for Utbygging 
v/ Chris Johannesson 

Plankonsulent:  ABO Plan & Arkitektur 
 v/ Aleksandra Kurzynska-Janiszewska 

Kommunen: Kari Seim, byplan (møteleder/saksbehandler) 

Stine Ingeborg Liland, byplan 

 Valentina Knutsen, Bymiljøetaten 
_________________________________________________________________________________ 

 

1. Agenda for møtet 

 Bakgrunn og saksinfo 

 Planforslag alt 1 og alt 2, plangrense og situasjonsplan 

 Forslag til endringer i bestemmelser 

 Trafikk, avfall og varelevering  

 Krav ved forenklet prosess 

 Avtalt oppfølgingspunkt 

 

 

Før møtet ble det sendt inn alternative tegning-/planforslag og situasjonsplan, forslag til 

endringer i bestemmelser, notat vedr. endringene og vedr. trafikk, varelevering og avfall.  
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2. Bakgrunn og saksinfo 

2.1. Bakgrunn 

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 bybanetraseen, 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. Planen for utvidelsen av Midtun skole er 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 prosjektet kunne løses innenfor gjeldende reguleringsplan, men 

med noen mindre dispensasjoner. 

I forbindelse med rammetillatelsen datert 03.05.2019 har det blant annet kommet inn 

uttalelser fra Statens vegvesen og Bymiljøetaten som vurderte situasjonen for tilkomst og 

renovasjon ved gangbro i sør-øst som ikke tilfredsstillende. Broen ønskes utvidet med 

bredere fortau, og det er ønskelig at en ser på muligheten for å endre gangvegen til 

kjøreveg med fortau. Det ble følgelig stilt vilkår i rammetillatelsen punkt 2.2 at det er 

dokumentert oppstart for planarbeid fra byplanavdelingen vedrørende en planprosess for 

tilkomst/gangvei og renovasjon ved gangbro i sør-øst som også ivaretar de myke 

trafikantene i området.   

Det ble sendt forespørsel fra Etat for Utbygging til Plan- og Bygningsetaten om oppstart 

av planarbeid, forenklet prosess etter pbl § 12-14 for reguleringsendring i reguleringsplan 

nr.1567000 den 29.05.2019. Denne ble gitt 12. juni 2019. Det ble videre bekreftet at 

planinitiativet ville bli behandlet etter forenklet prosess slik at et formelt oppstartsmøte 

ikke ville bli avholdt.  

 

2.2. Planinitiativet 

Etat for Utbygging (EFU) vektlegger i sitt planinitiativ at det er hensiktsmessig å 

utvide broen med bredere areal til myke trafikanter. Videre er EFU positiv til å 

samarbeide med Bymiljøetaten (kfr. rammetillatelsen punkt 2.2, kulepunkt 2, 

underpunkt 6) i å undersøke om det er fornuftig å endre regulert gangveg til kjøreveg 

med fortau. En slik prosess kan starte i juni/august 2019. EFU mener at en slik 

endring ikke vil endre vesentlige forhold ved planen, heller styrke og forbedre 

forholdene som allerede er regulert. Årsaken til at Bymiljøetaten vil at EFU skal se på 

mulig endring av gangvegen er at det er kjøring på gangvegen i dag, frem til Midtun 

Vekst som er et tilrettelagt arbeidsplassbygg. Endringen vil ikke gå ut over 

hovedrammene i planen, da formålene i hovedsak vil bli de samme. Eventuell endring 

fra gangveg til kjøreveg vil medføre at kjørevegen får et bredt fortau som vil ivareta 

myke trafikanter vel så bra som i dag. Når det gjelder hensynet til viktige natur- og 

friluftsområder er broen allerede etablert over vassdraget og en utvidelse med ca 1500 

mm i forhold til slik den er i dag, ansees å ikke påvirke naturforholdene i vesentlig 

grad. EFU har befart broen og målt bredde på gangareal og kjøreareal: 
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• Bredde gangareal: 1 250 mm 

• Bredde kjøreareal: 3 380 mm 

 

I tillegg kommer betongsokler på hver side av broen samt mellom gang- og kjøreareal. 

Dette gir en total bredde på ca. 5430 mm. EFU anslår utvidelsen med ca. 1500 mm. 

 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan plan-ID 15670000 

 

I ettertid av tillatelse til oppstart, ble det fremmet et ønske fra plankonsulent om et møte 

for å blant annet avklare grenser for planendring, i plankart og i bestemmelsene.  

 

 

3. Planforslag alt 1 og alt 2, plangrense og situasjonsplan 

Forslagsstiller/plankonsulent gjennomgikk planforslagets to alternativer. 

 

Begge alternativene ble diskutert på møtet. Før kryssing av broen viser begge alternativene 

samme trafikale løsning. Etter broen viser alt. 1 en løsning for utvidelse av dagens fortau 

o_SF2 fra 1,5 m til 2,5 m. Dette vil medføre inngrep i vassdraget, noe som ikke er ønskelig. I 

tillegg vil gående måtte krysse kjørbar vei o_SKV2 for å komme inn på skoleplassen. 

o_SKV2 er tilkomstveien til Midtun Vekst AS som også er en blindvei. I dag tillates det 

kjøring til denne eiendommen. Ved alt. 2 kan man etablere fortau eventuelt gang/sykkelsti på 

samme side som skoletomten og lage en mulig tilkomst/snarvei til skoleplassen ved 

ballbingen for skolebarn som kommer i fra nord. En slipper da en kryssing av kjørevei 

o_SKV2. Endringene vil medføre at man må flytter gjerde ved etablering av nytt fortau. For 

andre gående som passerer skolen vil det tilrettelegges for en kryssing av veien ved 

skoleporten.   
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Under møtet ble det diskutert flere løsninger for gående/syklende langs o_SKV2.  Blant annet 

beholde dagens løsning som gang/sykkelvei med tillatt kjøring til eiendom gnr/bnr 42/725, 

etablering av fortau og kjøreveg, sykkelveg med fortau eller kjøreveg med gang/sykkelveg. 

Dersom det etableres kjøreveg med gang/sykkelveg mot skoletomten, vil dette medføre en 

utvidelse av arealene på 2 meter. Dette får videre konsekvenser for uteoppholdsarealene ved 

skolen som ikke tilfredsstiller dagens anbefaling til uteoppholdsareal. Det ble avtalt at EFU 

kontakter Miljørettet helsevern for å avklare hvorvidt man får til en ytterligere redusering av 

uteoppholdsarealene dersom man anlegger gang/sykkelveg ved skoletomten.  

 

Bymiljøetaten var representert ved Valentina Knutsen på møtet som hadde følgende 

tilbakemelding til planforslaget: 

 

 BME ønsker ikke at det gjøres endring av kun èn plan her, men at arbeidet innlemmes 

i et større planarbeid der flere naboplaner er med i prosessen. Dette med bakgrunn i at 

endringene og utvidelse av Midtun skole påvirker resten av området. BME mener at 

gang- og sykkelveg og kjøreveg forbi Birkeland kirke, samt kjøreveg inntil eiendom 

42/725 må inngå i planarbeidet. 

 Planen legger opp til en vendehammer ved skoleporten. Dersom dagens 

gang/sykkelveg endres til kjøreveg med fortau eller kjøreveg med gang- og sykkelveg 

(SKV2), skal det etter gjeldende retningslinjer etableres en snuhammer ved enden av 

den kommunale veien. For å få dette til, er det derfor behov for å innlemme naboplan 

med ID 5120300 i denne prosessen. 

 Det må etableres for gjennomgående gang- og sykkelveg gjennom planområdet som 

tilknyttes videre til eksisterende gang-sykkelveger i området. BME anbefaler følgende 

tverrsnitt = 7,0 m: 0,5 m annen veggrunn/ grøft + 3,5 m kjøreveg + 3 m gang- og 

sykkelveg. Dette er en utvidelse på 2 meter fra eksisterende situasjon (= 200 m2 

mindre uteareal til skolen). Etablert kjøreveg med fortau langs skoletomten er i dag 

belyst. Dette må videreføres ved endringen og kan etableres uten at utvidelsen vil 

komme nærmere vassdraget eller berøre grønt faglig forhold nevneverdig.  

 f_SPP1 (PARK1) skal ikke forandre status, dvs. skal være offentlig parkeringsplass 

o_PAKR/ o_PP, og skal benyttes av alle. Ansatte/besøkende ved Midtun skole og 

kirkegården kan ikke reservere parkeringsplasser på offentlig parkeringsområde.  

 Det ble vist til pågående planer og situasjonsplan for Birkeland kirke i vegsak 

2019/03129 der det er gjennomført telling av myke trafikanter som går/sykler via 

Birkeland kirke. 

 

 

Fagetaten ser de problemstillingene som Bymiljøeten belyser i kulepunkt 1 og 2 og er enig i at 

på sikt ville det vært hensiktsmessig å få ryddet opp i den trafikale situasjonen ved og rundt 

Midtun skole gjennom et større planarbeid. Men dette må gjøres i en annen prosess. På dette 

tidspunkt vil en måtte prøve å løse denne prekære situasjonen på best mulig måte innenfor 

den mindre endringen. Da det er knapphet på arealer vil en ikke kunne få gjennomført alle 

tiltak som snuhammer m.m. iht. krav/veiledere uten at det ville gitt større konsekvenser for 

uteoppholdsareal, vassdrag og nærliggende eiendommer som nå ikke er ønskelig.  

 

Fagetaten anbefaler at man går videre med alternativ 2, der det etterstrebes gjennomgående 

forbindelser for både syklende og gående som passerer skolen i aksen nord/sør. Deler av 

O_SKV2 er i dag regulert som gang/sykkelveg med tillatt kjøring til Midtun Vekst AS vist 

med skilting satt opp ved Midtun bro. O_SKV2 skal derfor egentlig ikke kjøres på selv om 

begge alternativer endrer denne til «kjørbar vei». Fagetaten mener dagens løsning i gjeldende 

plan er en tryggere løsning for myke trafikanter og skolebarn men at man forlenger 
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gang/sykkelveg til å starte før Midtun bro. Dette er også mer i henhold til trafikksikringsplan 

med hjertesone revidert 01.03.2019 som ønsker hjertesone på strekningen mellom 

parkeringsplass og skoleport. Hadde man i tillegg kunne fått til en løsning med et fysisk skille 

mellom gående og syklende ved etablering av en «sykkelveg med fortau» som erstatter SKV2 

ved alternativ 2, ville det trygget situasjonen ytterligere. For etablering av en slik løsning viser 

vi til Sykkelhåndboka – håndbok V122 som er en veiledning fra Statens vegvesen.  

En løsning som også åpner opp for snarvei/tilkomst til skoleplassen ved ballbingen er 

fagetaten positiv til. Dette må i så fall vises på plankartet og beskrives godt i planbeskrivelsen. 

Det anbefales i tillegg å vurdere fysiske tiltak mellom skoleplass og fortau i form av en 

«bom» så det ikke skal falle barna naturlig å trekke ut på sykkelvegen i skoletiden.    

 

Når det gjelder området sør for broen ved parkeringsplass/dropplommer, må det ryddes opp i 

situasjonen. Blant annet ved o_SGS2 som har en bredde på rundt 7 meter. Begge alternativene 

viser fortau (o_SF1) som kommer i fra øst og som stopper ved SGS2 ved skolens 

dropplomme. Det er ikke å anbefale at gående blir ledet sammen med syklende det siste 

stykket inn mot skoleplassen. Vi anbefaler at det ryddes opp i dette ved å skille gående fra 

syklende ved tiltak, og synliggjøre dette arealet ut mot o_SKV1 som et område for myke 

trafikanter. Det anbefales at det etableres en god markering som kantstein o.l. mellom 

formålene SGS2 og o_SKV1.   

 

I tillegg er ikke forslag til område for plassering av avfall og varelevering vist og regulert i 

plankartet. Dette må tegnes inn på kartet slik det vises på situasjonsplanen. 

 

Innsendt situasjonsplan må bearbeides ytterligere og stemme overens med løsning i endelig 

plankart. Sett også inn tegnforklaring og spesielt der beskrivende tekst mangler.   

 

 

Fagetaten har før møtet tatt kontakt med GIS som gir følgende tilbakemelding: 

 

Plangrense: 

Plangrensen ser relativt bra ut. De følger stort sett gjeldende plansituasjon og eksisterende 

basiskart.  

Men GIS foretrekker at man viser hele formål i slike endringer slik at vi slipper å klippe opp 

formål som ikke endres. Så i denne endringen kan man gjerne ta med hele skole- og 

gravlundområdet (markert med stor X under) i endringen. 

I tillegg er det fint om trekker ut plangrensen til gjeldende formålsgrenser for «friområde i sjø 

og vassdrag», vist med blå piler under. 
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Plankartet: 

• De to vertikalnivåene i plankartet vises i et eget oversiktskart. 

• Vannmerke som viser at det er et forslag. 

 

 

Plankonsulent følger opp videre med GIS plangrensen. Det er ønskelig å diskutere om man 

kan utelate formålene «skole» og «gravlund» fra planendringen som GIS foreslår blir tatt med 

i sin helhet, slik at grensen går langs ved o_SF2 og O_SGS2.  

 

 

4. Forslag til endringer i bestemmelser 

 

GIS har gitt følgende kommentar til forslag til endringer av bestemmelsene: 

Bestemmelser (viser til veileder for endring etter forenklet prosess) 

 Bestemmelser som endres fra morplanen markeres i rødt og bestemmelser som fjernes 
markeres med rød gjennomstreking. 

 Endringstabellen og forsiden ser bra ut, men feltnavnoversikten bør vel flyttes lengre bak? 

 Vannmerke som viser at det er et forslag 
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 Planen skal ha egen plan-ID. Dette er en reguleringsendring av en plan vedtatt etter PBL1985. 
(15670002 er første ledige løpenummer, men man må søke gjennom vanlig kanal for å få 
tildelt plan-ID) (Dette gjøres internt av kommunen). 

 

 

Fagetaten hadde foreløpig følgende tilbakemelding på tilsendte bestemmelser. Siste mal 

for bestemmelser vedr. forenklet prosess skal benyttes. Siste revisjonsdato skal være 

«dagens dato» og ikke siste revisjonsdato i gjeldende bestemmelser (21.09.2001). Vi 

foreslår at nye feltnavn flyttes bak.  

Ny plan-ID – Praksis er at Byplanavdelingen bestiller denne. Se tilbakemelding fra GIS. 

Mindre endringer som gjøres i planen omfatter ikke støy jf. § 5.1. Dette er gitt av disp. fra 

bestemmelsene i byggesaken, jf. rammesøknaden og skal derfor ikke være del av 

endringene i bestemmelsene. Dette følges opp videre med byggesak. 

§ 7.4 – Det må tillates kjøring til eiendommene dersom «kjørbar veg» igjen endres til 

gang/-sykkelveg eller «Sykkelveg med fortau» som anbefalt (formulering avhenger av hva 

man regulerer nå o_SKV2 til). 

 

§ 10.2 – Endres i henhold til Bymiljøetatens tilbakemelding. 

 

Det er viktig at alle endringer som gjøres fanges opp både i plankart og i bestemmelsene.  

Videre må renovasjon og varelevering reguleres i bestemmelsene og som nevnt ovenfor 

vises på plankartet.  

 

5. Trafikk, avfall og varelevering 

Til veiledningsmøtet ble det utarbeidet notat for endring og trafikk som i hovedsak bygger 

videre på forslag diskutert i byggesaken.  

I forespørsel om forenklet prosess fra EFU den 29.05.2019 vedr. «andre forhold», ble det i 

forbindelse med rammesøknad gitt uttalelser fra SVV og Bymiljøetaten når det gjelder 

avfall, dropplomme, varelevering mv. EFU har hatt dialogmøte med SVV, LUKS og 

Bymiljøetaten og presenterte en løsning som gir noen kompromisser. Etat for Utbygging 

var av den oppfatning at disse temaene ikke skulle behandles etter denne 

planprosessen/forenklet prosess, da skissert løsning ble sendt på høring til disse i uke 23, 

og løst deretter. 

 

Byplanavdelingen gjennomført et internt møte med saksbehandler for byggesaken 

v/Monica Todne Haldorsen den 26.05.2019 vedr. rammetillatelsen. Det vektlegges at 

Byggesak ikke har gitt dispensasjon fra reguleringsplan eller godkjent foreslåtte 

løsning/kompromisser vedr. avfall, dropplommer og varelevering som er sendt på høring i 

uke 23. Det spesifiseres derfor at dette er noe vi må vurdere som del av 

planprosessen/forenklet prosess, da løsninger her vil ha konsekvens for hele den trafikale 

situasjonen ved skolen (hente/bringe varer/tjenester og avfall).   

På situasjonsplanen er plassering av avfall og varelevering vist på planen. 

Renovasjonsløsningen må inn på plankartet og reguleres i bestemmelsene. Fagetaten ser 

på det som uheldig at henting av avfall og varelevering ikke har optimale snumuligheter i 

forhold til plassering vist på situasjonsplanen, men ser at det er utfordrende å finne gode 

optimale løsninger her. Det er viktig at det gis en grundig beskrivelse samt mulige 

konsekvenser og gode forklaringer til valgte løsninger i planbeskrivelsen. Det har tidligere 
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i byggesaken vært diskutert den trafikale situasjonen og deriblant supplerende tiltak som 

skilting og tidsbegrensning for varelevering og henting av avfall ved skolen. Det er viktig 

at en følger opp tiltak og planer for utførelse av dette med Midtun skole.  

Midtun skole har også utarbeidet en trafikksikringsplan med hjertesone som ble revidert 

01.03.2019 og som berører de tema som blir tatt opp i denne endringen ved forenklet 

prosess. Vi anbefaler å se til denne i det videre arbeidet med planen i forbindelse med 

løsninger for den trafikale situasjonen ved skolen. Det anbefales også en tett dialog med 

Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i den videre prosessen.  

 

6. Krav ved forenklet prosess og medvirkning 

 

Ved forenklet prosess er minstekravet at det utarbeides plankart, reguleringsbestemmelser 

og forenklet planbeskrivelse som beskriver/viser de(n) ønskede endringen(e). 

Planbeskrivelsen skal inneholde en oversikt og beskrivelse av endringene, behovet for og 

konsekvensene av disse. Dette inkluderer en vurdering av endringsforslagets 

konsekvenser for naturmangfold, universell utforming og barn og unges interesser. 

  

Fremstilling av planmateriale skal være i henhold til kommunens kravspesifikasjon;  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830 

 

I denne saken trenger vi også gode tegninger/illustrasjoner av foreslåtte løsning for 

endring/utvidelse av brokonstruksjonen for å vurdere hensyn og eventuelle konsekvenser 

for vassdraget og viktige naturressurser. Til byggesaken ble det også utarbeidet en trafikal 

vurdering som skal legges til grunn/eventuelt oppdateres i prosessen. Det er viktig å få 

frem hvordan utfordringer og problemstillinger denne belyser skal bli løst ved valg av 

løsning. Planprosessen skal også svare ut vilkår gitt i rammesøknadens punkt 2.2.   

 

I forbindelse med byggesaken ble medvirkning og informasjon til berørte parter 

gjennomført. Byplanavdelingen anbefaler at man underveis i prosessen er i videre dialog 

med Statens vegvesen, Bymiljøetaten, LUKS og BIR. I tillegg vil vi oppfordre god dialog 

med Nesttunsvassdragets Venner der leder Terje Aarsand kan kontaktes vedr. løsninger 

for brokonstruksjonen og eventuelle konsekvenser dette vil ha for vassdraget. 

Planforslaget skal på høring til berørte parter og naboer før endelig vedtak av endringen.  

 

 

7. Avtalt oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Utarbeidelse av fremdriftsplan  plankonsulent sept. 2019 

B Avklare behov for støyskjerm ved o_SF2 Forslagsstiller Sept. 2019 

C 

D      

Avklare uteoppholdsareal med Helsevernenheten 

Følge opp plangrensen med GIS                                   

Forslagsstiller 

Plankonsulent 

Sept. 2019 

Sept. 2019 

    

 

 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 408 19 437, eller e-post  

Kari.Seim@bergen.kommune.no. 

Ved videre kontakt i denne sak, referer til saksnummer 201910523. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

Kari Seim - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 

Kopi: Bergen Kommune Etat For Utbygging, Postboks 7700, 5020 BERGEN 
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