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Søknad om endring av reguleringsplan for Nygårdslien boligområde  
 
Det foreligger en stadfestet reguleringsplan fra 16.06.2015 for Nygårdslien boligområde. Det følger en 

beskrivelse til vedtatt plan, med dato 2010-04-10.   

 

ABO Plan & Arkitektur har i perioden 2018 til 2020 på vegne av Nygårdslien utvikling AS laget en 

supplerende planbeskrivelse. Den supplerende planbeskrivelsen omtaler aktuelle tilpassinger som det her 

søkes en mindre planendring for.  

 

I supplert / endret plan er vedtatte tekniske hoved-forutsetninger videreført. Det gjelder gjennomføring av ny 

veg med fortau og infrastruktur, tiltak mot ras- og fjellsikring, flom- og overvannshåndtering. Supplert/ 

endret plan skal sikre det ytre miljø og kvaliteter ved en utbygging av de nye byggeområdene, BBB1, BB2, 

KS1 og KS2 i Nygårdslien. VA-rammeplan for området er oppdatert. Etter kommunens krav er det også 

utarbeidet en ny ROS-analyse for planområdet.   

 

Nygårdslien utvikling AS vil anlegge den nye atkomstvegen med tekniske anlegg og vil bygge ut de nye 

boligområdene.  Det lavest-liggende nybyggfeltet, KS1 og KS2, er planlagt med 5 rekkehus i samsvar med 

eksisterende reguleringsplan. De to øverste feltene, BBB1 og BB2 vil ha til sammen ca. 86 boliger.  

 

Formålet med planjusteringen er å bedre arkitekturen i den nye bebyggelsen og øke de samlede bokvaliteter i 

området. Å gjennomføre en komplett og ny veg helt opp er et viktig tiltak for tilstøtende boliger og for de 

nye boligene i Nygårdslien.  

 

Tidligere flom-, ras- og skredvurderinger for området er blitt oppdatert i 2018/2019. Aktuelle tiltak på 

fjellsikring og sikring av skjæringer bygger på nye registreringer i terrenget og på nye gjennomførte 

analyser. De siste fagvurderingene er nedfelt i supplerende fagrapporter. Krav om aktuelle tiltak for sikring 

er tatt inn i justerte reguleringsbestemmelser.  

 

Reguleringsbestemmelsene er justert og stiller blant annet oppdaterte krav til:   

✓ en optimal massehåndtering fra veg og byggetomter,  

✓ en endret renovasjonsløsning for ny bebyggelse,  

✓ en lavere parkeringsdekning i ny bebyggelse,  

✓ ny løsning på atkomstvegen i den øverste delen av feltet, 

✓ ny avkjørsel til felt BFS1 – samkjøring med avkjørsel til KS1 og KS2.  

✓ Maks byggehøyde er redusert fra k+104 til k+102 

 

To avgrensede deler av plankartet er forslått endret, BBB1 og BFS1. Arbeidet med gjeldende plan startet opp 

i 2004, og da ble den fremstilt etter krav i en eldre lov-versjon. Reguleringsendringen 2019 er tegnet opp 

etter retningslinjer i gjeldende lov fra 2008. Dette har ført til en endring i betegnelser på formål. Se også i 

forklaringen i innledningen til de reviderte reguleringsbestemmelsene. Som en følge av oppdateringene har 

felt BB1 (i vedtatt regulering) fått ny betegnelse BBB1. Felt FS (i gjeldende plan) har fått betegnelsen BFS1.   

 

I plankartet er formålene BB1, BB1/FL2, FL3, FL6, f_SV2, SK og R1 i vedtatt plan, slått sammen til ett 

formål og delområde, BBB1. Begrunnelse for sammenslåing av formål i nye BBB1 er at man kan oppnå en 

bedre utforming av den nye bebyggelsen og redusere terrenginngrepene, helt oppe i planområdet.  

 

Illustrasjonsplan for BBB1 med oppslag til arkitektur og form på nye bygg og uteområder er gjort etter 

kontakt og drøftinger med Byarkitekten og Plan og bygningsetaten. Nygårdslien ble drøftet med de to etatene 

i møter den 05.04.2018 og den 25.04.2018. Viktige mål med bygg-endringene i BBB1 av 2019 er å 

nedskalere, variere byggehøyder og trappe av nye bygg mot terreng og eksisterende bebyggelse. Å skape 

varierte og gode uteområder er også viktig momenter. Tilsvarende, å løse en oppdatert renovasjonsløsning er 

også viktig.   

 

Avkjørsel til BFS1 (FS1 vedtatt plan) fra OV1 er tatt ut og flyttet til andre siden av tomten. f_BRE2 (R2 

vedtatt plan) er flyttet til å ligge nærmere avkjørselen fra OV1. Endringen her har kommet som en teknisk 
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forespørsel og et ønske fra nabo i planen. Endringene her vil bedre uteoppholdsarealet og sanere en avkjørsel 

fra ny veg, OV1.  

 

Utbyggingsfelt BBB1 og BFS1 ligger atskilt. De vises som to planområder i revidert plankart. I beskrivelsen 

her av endringer, er det skilt mellom endringer i delområde BFS1 og i BBB1. Det er i BBB1 foreslått størst 

endring.  

 

For eksisterende beboere i området, for områdeutvikler og utførende entreprenør er det nødvendig med en 

rasjonell håndtering av jord og steinmasser i området. Minst mulig transport av steinmasser, ut og inn er 

viktig. En ny reguleringsbestemmelse vil sikre at grunnarbeidet på tomtene kan utføres samtidig med 

utbygging av ny veg, fellesområder og VA-anlegg. Da kan en større del av steinmassene på delområde 

BBB1 og BB2 nyttes i bygging av vegen, OV1/o_SKV1. o_SKV1 er ny betegnelse av siste del av OV1 i nytt 

plankart. 

 

Da den første reguleringsplanen for Nygårdlien startet pågikk det en ny diskusjon om bossug. I ettertid har 

det vist seg at små anlegg for bossug vil være kostbare og krevende å drifte. Fra Nygårdslien utvikling AS 

sin side er det lagt opp til bygging av boliger for vanlige husholdninger. Her ønsker en å få til en moderne og 

effektiv fellesløsning av avfall. Samtidig ønsker utbygger å satse ekstra på en full opparbeidelse av utearealer 

i terrenget i stedet for en nedgravd avfallsløsning. Optimal ressursbruk for de nye boligene i Nygårdslien 

tilsier en nedgravd løsning - uten bossug. Dette forholdet er nå avklart med BIR. Avstand til 

renovasjonsløsning fra BB2 er søkt kompensert med tosidig fortau med oppvarming i frosttider.   

 

Ny trafo for boliger i Nygårdlien er flyttet til andre siden av vegen o_SKV1. 

 

I en prinsippsak om parkering, byrådssak i Bergen - 465/16, ønsker Byrådet å redusere bilbruken. Et 

virkemiddel for å få dette til, er å justere ned kravene til parkering i boligområder. Parkeringsbestemmelser i 

kommuneplanens arealdel (KPA 2018) går i samme retning. I det aktuelle forslag til mindre endring av 

Nygårdslien boligområde reduserer man bilparkeringen i forhold til vedtatt reguleringsplan.  
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Gjeldende planer 

Kommuneplanens arealdel 
 

I kommuneplanenes arealdel (KPA) 2018 ligger planområdet i øvrig byggesone.  

Når reguleringsplan for Nygårdslien ble vedtatt i 2014 lå området som generelt byggeområde i den 

da gjeldende kommuneplanen. 

 

 
Figur 1: Utsnitt fra KPA 2018. Plangrense er vist med rød stiplet linje. 
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Vedtatt plan 
 

I gjeldende plan er området regulert til 

frittliggende småhusbebyggelse (FS), 

konsentrert småhusbebyggelse (KS) og 

blokker (BB), med tilhørende infrastruktur og 

grøntarealer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Gjeldende plan for Nygårdslien boligområde, vedtatt 2014. Rød stiplet linje viser områdene som det søkes endring 

for.  
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For mer informasjon om området, se eksisterende planbeskrivelse til planen som endres, planid. 

40250100.  

Figur 4. Skråfoto mot sør av dagens situasjon. (kart.1881.no) Rød stiplet linje viser 

hvor endringen for BBB1 skjer. 

Figur 3. Skråfoto mot sør av dagens situasjon. (kart.1881.no) Rød stiplet linje viser 

hvor endringen for BFS1 skjer. 
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Endringer i ny plan 
 

Innledning 
Ved å slå sammen flere arealformål til nye BBB1, kan man oppnå en bedre tilpasning til terreng og til 

eksisterende boliger. Alle funksjoner i vedtatt plan er sikret i de nye reguleringsbestemmelsene. 

Utbygger ønsker et felles opplegg for grunnarbeid på tomtene og på den nye vegen. Det vil gi mindre 

transport av masser inn og ut av området. 

 

Ved å flytte avkjørsel til BFS1 fra OV1 til FV6 får man et bedre uteoppholdsareal på BFS1 og én 

avkjørsel mindre fra den offentlige vegen. 

 

Foreslåtte endringer fra vedtatt plan 
Her følger en oversikt over endringer som er foreslått i vedtatt reguleringsplan. Endringen for kart er 

skilt fra endringer i reguleringsbestemmelsene.  

 

Endringer i plankart: 

BFS1: 

• Oppdatert med nye formålsnavn og fargekoder, ihht. PBL 2008. 

• Tatt ut avkjørsel til BFS1 og erstattet arealet med gang- og sykkelveg og annen veggrunn 

• Lagt inn avkjørselspil til BFS1 fra FV6 i gjeldende plan. 

• f_BRE2 (tidigere R2) er flyttet til tidligere annen veggrunn ved sving og OP2 i gjeldende plan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Rød stiplet linje viser området som søkes 

endret i plankartet for FS1. 

Figur 6. Utdrag av foreslått endringskart for 

Nygårdslien boligområde, BFS1. 
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BBB1: 

• Oppdatert med nye formålsnavn og fargekoder, ihht. PBL 2008. 

• Formålene BB1/FL2, FL3, FL6, FV2, SK og R1 er tatt ut.  

• BB1 erstatter formålene over og heter nå BBB1 (og blir omtalt som BBB1 i resten av 

dokumentet).  

• Byggegrensen i BBB1 tilpasses ny utforming. 

• Utforming av f_SV1(tidligere FV1), og plassering av f_SV2 (tidligere FV3) er endret. 

• Innenfor utbyggingsområdet BBB1 er det lagt inn soner som angir varierte byggehøyder.  

• Linje for garasje under bakken er tatt ut. 

• Teksten «Hus 2» er tatt ut.  

• Det er lagt inn tosidig fortau mellom BBB1 og BB2  

 

 
 

  

Figur 8. Rød stiplet linje viser området som søkes 

endret i plankartet for BB1 m.fl. 
Figur 7. Utdrag av foreslått endringskart for 

Nygårdslien boligområde, BBB1. 
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Endringer i bestemmelsene: 

 

Forklaring av nye betegnelser, med tabell, er lagt inn først i bestemmelsene. Feltnavn og feltkoder 

er oppdatert i henhold til siste lovendring. Bestemmelsene er oppdatert etter ny layout, men struktur 

og nummerering er beholdt.  

 

 

§ 1 FELLES BESTEMMELSER 

 

§ 1.1.1 Følgende er tatt ut: «… :disposisjonen av feltet. Sammen med situasjonsplanen skal det 

leveres en skriftlig redegjørelse som viser hvordan bestemmelsenes krav er oppfylt. 

Situasjonsplanen skal bl.a. vise:». 

 

I siste punkt er «og utrustning» lagt til.   

 

§ 1.1.5 Er skrevet om. 

§ 1.1.6 «Plan for beskyttelse av omgivelsene» er endret til «Gjennomføringsplan». 

 

«Plan» er endra til «Gjennomføringsplanen» 

§ 1.2.1.  «Haustbeitet» er endret til «OV1 og o_SKV1». 

 

Bestemmelsen er skrevet om for å sikre at det kan gjøres uttransport av masser fra 

feltene og massene kan brukes til opparbeidelse av vegen.  

§ 1.2.2 «Miljøstasjon (MS)» endres til «Renovasjonspunkt», da det ikke er noe i plankartet 

eller planbeskrivelsen som heter Miljøstasjon.  

 

§ 1.2.3 «Hus 1 og 2» er endret til «BBB1 og BB2».  Hus 2 er også tatt ut av plankartet. 

Henvisning til § 4.1.2 er endret til § 5.1.2, da henvisningen var feil i de vedtatte 

bestemmelsene. 

§ 1.2.4 «Kan» er tatt ut. 

 

§ 1.2.5 Er tatt ut.  

 

§ 1.2.7 Det er lagt inn en presisering av hvilken vei det er aktuelt for. 

 

§ 1.2.8 -

1.2.10 
Er tatt ut og erstattet i sin helhet. Hovedtrekkene fra bestemmelsene er ivaretatt på en 

enklere måte. Tiltakspunkt fra ny skredrapport er i tillegg lagt inn. 

 

§ 1.2.11 

(ny) 

Er lagt inn for å ivareta skredsikringstiltak. 

 

§1.2.12 

(ny) 

Gjør det mulig å utføre grunnarbeid på tomtene samtidig som vegen anlegges.  

 

1.2.13 

(ny) 

Lagt inn bestemmelse om at fortau o_SF skal sikres mot frost og islegging.  

§ 1.3.1 Tatt ut og erstattet med en ny og mer omfattende formulering. Den nye formuleringen om 

landskapstilpasning erstatter tidligere § 3.2. 

 

§ 1.4  

 

Er endret fra bossug til nedgravd bunntømte containere. Plasseringen er også endret. 

Henvisning til Statens vegvesen sin håndbok er tatt ut. 

§ 1.5  

 

Her er det lagt inn at OV1/o_SKV1 er unntatt prinsippene om universell utforming, da 

terrenget ikke muliggjør dette. 
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§ 1.8 Referanse til bestemmelse 1.2.1 er tatt ut. «Haustbeitet» er endret til OV1. 

 

§ 1.9 Bestemmelse om plassering og utforming av trykkøkningsstasjon er lagt inn. 

 

 

§2 BYGGEOMRÅDER 

 

§2.1.1 Her er det referert til krav om situasjonsplan. Bestemmelse om plassering av bygg er 

tatt ut. 

 

§ 2.1.2 «Hus 1 og 2» er endret til «BBB1 og BB2». T-BRA er endret til BRA. BRA for BBB1 

er endret fra 7740 til 7600 

 

§ 2.1.3 «Hus 1 og 2» er endret til «BBB1 og BB2» .  

 

Maksimum tillatt byggehøyde er redusert fra +104 til +102 m  

 

Det er lagt inn en høydebegrensning på tekniske anlegg og heishus.  

 

 

§ 2.1.5  Bestemmelse om takterrasse er lagt til på slutten av § 2.1.5. 

§ 2.1.6 Er endret fra 1 parkeringsplass pr. boenhet til minimum 0,8 og maksimum 1 

parkeringsplass for bil pr. 100 m2 BRA. Hus 1 og 2 er endret til BBB1 og BB2. 

Bestemmelse om 20 felles plasser er tatt ut. Krav om 5% HC-parkering er endret til 10%. 

Krav om sykkelparkering er endret fra 2 til 2,5 plasser pr 100 m2.  

 

§ 2.1.7 

(ny) 
Plassering av ny trafostasjon er lagt inn. 

§ 2.3.6 Parkering for KS1 og KS2 er endret til samme som for BBB1 og BB2, med minimum 0,8 

og maksimum 1 parkeringsplass for bil pr. 100 m2 BRA. 

 

 

§3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

 

§ 3.1 Det er lagt inn en bestemmelse om at tilpasninger skal godkjennes gjennom teknisk 

detaljplan til veimyndighet. 

 

§ 3.2 Er tatt ut og flyttet opp i § 1.3.1. 

 

§ 3.3 Er tatt ut etter avtale med eier av BFS1. 

 

§ 3.4 

(ny) 

Lagt inn for å sikre at eiendommene i felt FS (gnr. 149, bnr. 420, 255, 256 og 281) har 

atkomst.  

 
§ 4 FAREOMRÅDER 

 

§ 4.1.1 Ny dato for skredrapport er lagt til. 

 

  

 

§ 5 SPESIALOMRÅDER 
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§ 5.1.2 Hus 1 og 2 er endret til BBB1 og BB2. Bestemmelse om at bekk skal beholde sitt naturlige 

løp er tatt ut og det er lagt inn bestemmelse som sier at Bekk og sti kan sikres og forsterkes 

innenfor planens grenser. Evt. tiltak skal forelegges Byfjellsforvalteren/Bymiljøetaten for 

godkjenning. 
 

 

§ 6 FELLESOMRÅDER 

 

§ 6.1.1 Fellesformålene som er tatt ut fra plankartet er strøket, og det er lagt inn «felles 

uteoppholdsareal inne på BBB1» i stedet. Hus 1 og 2 er endret til BBB1 og BB2. 

 

§ 6.1.2 Hus 1 er endret til BB2. 

§ 6.1.3 Er endret slik at kravene til MUA skal oppfylles.  

 

§ 6.2.2 Er tatt ut, da formålet ikke lenger eksisterer. 

 

§ 6.3.1 Er tatt ut. 

§ 6.4.1  

 

Er tatt ut, da formålet ikke lenger eksisterer. 

§ 6.4.2 Er tatt ut, da formålet er flyttet og behovet for overbygging ikke lenger er tilstede. 

 

 

§ 7 KOMBINERTE FORMÅL 

 

§ 7 Er tatt ut, da formålet ikke lenger eksisterer. 

 

§ 8 HENSYNSSONER 

§ 8.1 

(ny) 

Lagt til bestemmelse om frisikt  

 

§ 9 BESTEMMELSESOMRÅDE 

§ 9.1 

(ny) 

Lagt til bestemmelse om bestemmelsesområde #1 som gjelder utkraging av terrasser, 

balkonger og overbygg. 

§ 9.2 

(ny) 

Lagt til bestemmelse om renovasjonsanlegg.  

 

 

§ 10 EIERFORM 

§ 10.1 

(ny) 

Lagt inn liste over offentlige formål.  

§ 10.2 

(ny) 

Lagt inn liste over formål som er felles  
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Reguleringsformål 
 
Tabell 1. Oppdatert tabell for arealbruk for endringsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeformål og utnyttelse 
BFS1: 

Byggeformålet beholdes, og utnytting og byggehøyder beholdes som i gjeldende plan. Det eneste som 

endres er hvor eiendommen har avkjøring og at renovasjonsområdet flyttes nærmere avkjørsel fra OV1, 

i tidligere område for annen veggrunn. Begge tiltakene er gjort for å bedre uteoppholdsarealene til 

beboerne på BFS1. Slik forslaget foreligger kan de få en bedre og mer sammenhengende hage utenfor 

huset, og en får en bedre trafikal situasjon i OV1. 

 

BBB1: 

Prosjektet er trappet ned og det er skapt en variasjon i bygningskroppen, BBB1 har fått redusert 

utnyttelse og terrengtilpasningen er i stor grad forbedret.  

 

I endringsforslaget er samlet bygningsareal, BRA, redusert fra 7740 m2 til 7600 m2. Deler av 

arealformålene rundt BBB1 (BB1/FL2, FL3, FL6, f_SV2, SK og R1) tas ut og legges som tidligere 

nevnt, sammen til ett stort formål, BBB1. For å bevare funksjonene til de formålene som er tatt ut, er 

det lagt inn reguleringsbestemmelser for disse, der det er behov for dette. Byggegrensen for BBB1 

mot vegen er også tilpasset og endret.   

 

Årsaken til ny form i øvre utbygging ligger i den dialogen som prosjektet har hatt med Byarkitekten 

og Plan- og bygningsetaten. I det første møtet, 05.04.2018, viste ABO Byarkitekten og 

Planavdelingen forslag til hvordan en kunne løse utbyggingen innenfor de rammer som ligger i 

vedtatt plan. Byarkitekten syntes forslaget til bebyggelse på BB2 var greit, innenfor det en kan få til 

på en så smal og vanskelig tomt, mens BBB1 gav for store terrenginngrep og høye skjæringer. 

Byarkitekten ønsket en lavere bebyggelse, med færre terrenginngrep, og anbefalte en terrassering av 

bebyggelsen. Spørsmål om å utvide byggeområdet inn på areal for felles lek- og uteoppholdsareal, 

og heller inkorporere uteområdet mellom bebyggelsen, ble stilt. Planavdelingen skulle avklare 

internt etter møtet om dette var mulig.  

 

Formål 

 

Felt Areal (m2) 

BYGGEOMRÅDER   

Frittliggende småhusbebyggelse BFS 708 

Blokkbebyggelse BBB 4566 

Renovasjonsanlegg BRE 17 

Energianlegg BE 27 

SAMFERDSELSANLEGG OG 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

  

Veg SV 222 

Kjøreveg SKV 530 

Gang- og sykkelveg SGS 245 

Fortau SF 383 

Annen veggrunn - grøntareal SVG 493 

Parkeringsplass SPA 55 

PLANOMRÅDET  6934 
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I e-post fra planavdelingen 09.04.18 fikk prosjektet følgende svar: Vedrørende diskusjonen om man 

kunne flytte rundt på formålene innen planområdet, kan dette også la seg gjøre i forbindelse med 

endringen. Det vil dermed være mulig å trekke bebyggelsen noe lenger inn på FL3 for å kunne få til 

en mer terrassert bebyggelse, og erstatte areal til FL3 innenfor areal med dagens formål BB1. 

 

I neste møte med Byarkitekten og Plan- og bygningsetaten, 25.04.2018, ble det lagt frem 4 

alternativer med en mer terrassert bebyggelse. Bebyggelsen ville gi mindre terrenginngrep og 

byggene var ikke var så høye og kompakte. I møtet, 25.04.2018, samlet deltakerne seg om ett av 

alternativene, med videre justeringer av bebyggelsen. Bearbeidet forslag er lagt til grunn for denne 

søknaden. I planforslaget har vi tilpasset prosjektet til terrenget, til solforholdene på tomten, og det 

er formet en ny alternativ bebyggelse som samler seg rundt et felles tun med høydevariasjon.  

 

I mulighetsstudiet er det lagt opp til 57 enheter og en total BRA på 7588 m2 innenfor BBB1. 

Leilighetene varierer fra 45 m2 til 115m2. 
 

Plangrepet og utforming av bebyggelse og uteområder i reguleringsendringen representerer klare 

forbedringer i bokvalitet i forhold til vedtatt plan, der er skapt en god sammenheng mellom område 

FL1 og felles uteoppholdsareal inne i BBB1.   

 

Prosjektet har en kombinasjon av innvendige og utvendige svalganger. Sett fra forslagstillers side gir 

svalgangsløsninger i dette tilfellet mindre seksjoner, flere fordeler: Utvendige svalganger gir 

gjennomgående lys i boliger, aktiv fasade med dekorative plantekasser og de viser seg å være viktig for 

sosial kontakt mellom beboere. Spørsmål fra fagetaten om flere innvendige innganger er en faktor som 

vil føre til færre boliger. Forslagstiller og utbygger mener at vist løsning vil sikre flere boliger og lette 

gjennomføringen av både ny veg og nye boliger. En svalgangsløsning vil blant annet gi tosidig lys og 

bedre bokvalitet inne i leilighetene. Svalgangsløsning vil gi grunnlag for en naturlig ventilasjon i hver 

leilighet. Svalgangsløsning er et virkemiddel for å unngå kostbar drift av store ventilasjonsanlegg.  
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Figur 9: Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser hvordan BBB1 er planlagt. 

Lek- og uteoppholdsareal 
 

Felles lek- og uteoppholdsareal i tilknytning til BBB1 og BB2 er plassert mellom byggene på bakken og 

på takterrasser innenfor BBB1, samt i område FL1 i gjeldende plan. I bestemmelsene er det satt krav til 

25 m2 felles lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet, noe som er i samsvar med vedtatt plan.  I tillegg skal 

minst halve arealet skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn, og arealer brattere enn 1:3 skal ikke regnes 

med jf. KPA 2018.  

 
 

Felt Antall 

boenheter 

Krav 

uteoppholdsareal/kr

av areal med 

kvalitet (sol, 

helning) 

Uteoppholdsareal 

på grunn (inkludert 

FL1 i gjeldende 

plan) 

Uteoppholdsareal 

på grunn som 

tilfredsstiller krav 

om sol og helning 

(inkludert FL1 i 

gjeldende plan)  

Uteoppholdsareal 

på takterrasse** 

BBB1 57 1425 m2 / 

 717,5 m2 

 

2287,5 m2 1435 m2 533 m2 
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BB2 29 725 m2 / 

362,5 m2 

 

(150 m2 )* (150 m2)* _______________ 

Totalt  86 2150 m2 / 

1075 m2 

 

2287,5 m2 

(2437,5 m2) 

1435 m2 

(1585 m2) 

533 m2 

* Regnes ikke med i totalen 

**Alt areal på takterrasse tilfredsstiller krav om helning og sol.  

 

 

Felles uteoppholdsareal inne på BBB1 og FL1 er felles for alle boenheter i BBB1 og BB2. BB2 har i 

tillegg et eget fellesareal rett utenfor eget bygg, FL4, på 150 m2 som tilfredsstiller kvalitetskravene til 

Bergen kommune. I tillegg til FL4, er det lagt opp til et fint uteoppholdsareal på hele fremsiden av 

bygget på BB2, og det kan legges til rette for felles takterrasse på deler av taket.  

 

Fellesarealet på takterrassene innenfor BBB1 utgjør ca. 500 m2 og det er vist i illustrasjonsplanen hvor 

disse kan ligge. Alt areal på takterrassene har tilfredsstillende krav til sol og helning. En har valgt å 

legge opp til takterrasser fordi prosjektet ligger nordvendt, med et høydedrag både i sør og vest. 

Solforholdene er derfor noe redusert pga. det tilstøtende landskapet. Ved bruk av takterrasser får en 

gode uteareal med sol, i tillegg til arealene på bakken. Takterrassene har en meget fin utsikt mot 

Byfjorden. Utearealene på bakkeplan tilfredsstiller kravene til lek- og opphold, takterrassene kommer i 

tillegg.  

 

Sol og helning er delvis krevende i dette området, men deler av det bratte terrenget kan brukes som 

akebakke om vinteren og/eller det kan lages til hinderløyper eller lignende som kan gjøre at bratt areal 

kan benyttes til aktiviteter som gir de gode, varierte og nødvendige kvaliteter for barn og øvrige 

beboere. Tilgangen til skogen og fjellet er en viktig kvalitet her, i tillegg til utsikten mot Byfjorden. 

 

 

 

 

Illustrasjon under viser uteoppholdsareal og uteoppholdsareal klokken 15 ved vårjevndøgn.  
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Figur 10. BBB1. Perspektiv av ny bebyggelse og felles lek- og uteoppholdsarealer, sett fra nord.               
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Figur 11: Utsnitt som viser lekearealer og tilkomst til FL1 (trapper). 

I gjeldende reguleringsplan for Nygårdslien er det regulert inn en gangsti mellom BBB1 og BB2. For å 

ivareta muligheten for gangforbindelse via denne stien, har en i prosjektet og i planen forutsatt en 

åpning i bygget på BBB1.  

 

 
  

 

  
 

Figur 12: Utsnitt fra mulighetsstudie som viser 

stiforbindelse mellom BBB1 og BB2 

omg BBB2. 
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Trafikk og parkering 
Den nye vegen, OV1, opp til byggeområdene BBB1 og BB2 endres ikke i bredden. Det legges inn en 

bestemmelse som åpner opp for mindre endringer i høyden på vegen. Dette må gjøres for å sikre at 

stigningsforhold og avkjørsler til tilgrensende eiendommer ivaretas når vegen skal bygges. Eventuelle 

tilpasninger skal godkjennes av vegmyndighetene.  

 

Avkjørsel fra o_SKV1 til BBB1, f_SV2 (tidligere FV3) blir flyttet for å passe med ny bebyggelse og 

arealformål. Parkering skal skje i felles parkeringsetasje under deler av bebyggelsen. Denne tilkomsten 

er mye lik som den som er vist i vedtatt plan, men f_SV1 er litt kortere og svinger litt tidligere enn i 

vedtatt plan.  

 

Det er regulert tosidig fortau mellom BBB1 og BB2, slik at beboerne i BB2 ikke trenger å krysse veien 

for å levere avfall. Det forutsettes varmekabler i fortauet mellom BB2 og BBB1 for å sikre tilkomsten til 

renovasjonsanlegget også i vinterhalvåret når det er temperaturer under 2 grader.   

Det er i vedtatt plan lagt opp til 1 parkeringsplass pr. boenhet. I endringsforslaget er det lagt opp til 

minimum 0,8 og maks 1 plass pr. 100 m2 BRA. Dette vil gi en reduksjon av antall biler i ny bebyggelse. 

I figur under er mulig utforming av parkering vist. I figuren er det lagt opp til minimum 0,8 plasser pr. 

100 m2 BRA, som er i nedre del av forslaget til bestemmelse. Det er lagt inn 5 HC-parkeringer i BBB1 

og 1 HC-parkering i BB2, som er i tråd med KPA om at 10 % av plassene skal være HC-parkering. Det 

er lagt opp til at mesteparten av sykkelparkeringen blir plassert inne. Det er i bestemmelsene lagt opp til 

2,5 sykler pr. 100 m2 BRA. Boder vil bli plassert i arealer som ikke kan brukes til leiligheter pga. lys, 

men som må sprenges ut uansett. Se figurer av parkering, internkommunikasjon og boder på de neste 

sidene. 

*10% av parkeringsplassene skal settes av til HC 

 

 
Figur 13. Forslag til utforming av parkering i sokkeletasjen.  

Parkeringskrav bil 

Krav pr. 100 m2 Min 0,8 – maks 1  

Totalt BRA (uten parkering og vertikal 

kommunikasjon) i mulighetsstudiet 

5643 m2 

Antall parkeringsplasser* min 45 - maks 56 
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Parkeringsløsning for BBB1 er valgt etter vurdering av seks ulike alternativer. Valgt alternativ vist i 

figur 12 dekker kravene og er mest fordelaktig i forhold til terrenginngrep, masseuttak og 

funksjonelle krav til alle beboere.  

  
Sykkelparkering 

Krav pr. 100 m2 2,5 plasser  

Totalt BRA (uten parkering og vertikal 

kommunikasjon) i mulighetsstudiet 

5643 m2 

Antall plasser 141 

 

 
 
Figur 14: Illustrasjon som viser sykkelparkering. 
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Figur 15. Forklaring av mulig internkommunikasjon innenfor BBB1. Innkjøring til fellesområde skal kun nyttes av brannbil, 

ambulanse og flyttebiler. 

 

 

Figur 16. Vertikal kommunikasjon og tilkomst til disse innenfor BBB1. 
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Figur 17: Utsiktsretning fra leilighetene. 

 
Figur 18. Figur som viser hvor inngangsparti og bodene på BBB1 er tenkt plassert. De ulike fargene på  

leilighetene viser mulig fordeling av størrelse på leilighetene. De varierer fra 45 -110m2 BRA.  
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Renovasjon og trafo 
Renovasjonsområdet, R1 (i vedtatt plan), er tatt ut av plankartet og er erstattet av et 

bestemmelsesområde (#2). Området for trafostasjon, SK (i vedtatt plan), er flyttet til nordsiden av 

o_SKV1 og endret til formålet BE (Energi). Parkering for drift av trafo forutsettes løst på o_SPA1 (et 

nærliggende parkeringsareal).  

 

I vedtatt plan er det i punkt 1.4 i gjeldende reguleringsbestemmelser formulert krav om bossug. Revidert 

plan forutsetter en annen løsning som er forelagt BIR. I brev av 21.12.2018 foreligger en uttalelse fra 

BIR om ny avfallsløsning, revidert plan bygger på denne: Renovasjonsløsning for restavfall er 3 

bunntømte nedgravde containere, papir er 3 bunntømte nedgravde containere og for plast, 1 nedgravd 

komprimerende container. Disse gjelder for beboere i både BBB1 og BB2. Plassering av 

renovasjonsanlegget ved BBB1 er tenkt å ligge ved innkjøring til nedre parkeringsetasje til BBB1. 

Realistisk gåavstand er 118 m fra inngangsdør til 

BB2 og til foreslått renovasjonsområde. Dette er 18 m lenger enn i preakseptert løsning i BIR sin 

renovasjonstekniske veileder (RTV) og TEK17. Her velger prosjektet å søke og legge 

renovasjonsområdet noe lenger borte fra BB2. Foreslått plassering vil gi en god løsning i vegen som 

stiger mot sør. Det er regulert tosidig fortau mellom BBB1 og BB2, slik at beboerne i BB2 ikke trenger 

å krysse veien for å levere avfall. Fortau mellom BBB1 og BB2 har en stigning på ca. 1/8 (12,5%) på 

store deler av strekningen, adkomst mellom BB2 og renovasjonsområdet er dermed ikke universelt 

utformet. Det forutsettes varmekabler i fortauet mellom BB2 og BBB1 for å sikre tilkomsten til 

renovasjonsanlegget også i vinterhalvåret når det er temperaturer under 2 grader. Forslagsstiller vurderer 

det slik at 18 m ekstra meter lengde fram er et akseptabelt avvik fra den preaksepterte løsningen. Se 

vedlagt renovasjonsteknisk avfallsplan, RTP.  

 

 
Figur 19. Forslag til plassering av renovasjon ved BBB1.   
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Figur 20: Utsnitt fra mulighetsstudiet som viser renovasjonsløsningen 

 
Figur 21. Snitt av renovasjonsløsning med hentebil for nedgravde bunntømte containere. 
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Figur 22: Illustrasjon som viser adkomst mellom BB2 og renovasjonsområdet. Grønn stipla linje viser partiet som 

har 12,5 % stigning.  

Universell utforming 
Det er lagt opp til universell tilkomst til alle enhetene i endringsforslaget. Tilkomst fra vegen på BBB1 kan 

enten foregå via rampe på 12,5 % fra vegen og opp til fellesareal i BBB1. En kan også ta heis fra 

parkeringsetasjen og gå ut til fellesområdet. Fra fellesområdet er det tilkomst til heis og trappehus til alle 

enhetene. For å komme til FL1 med universell tilkomst kan en ta heis fra parkeringsetasjen og opp til øverste 

etasje og komme rett bort til FL1. En kan i tillegg komme til FL1 via trapper gjennom en grønn akse 

gjennom fellesområdet. Denne har ikke universell tilkomst.  

 

Massehåndtering 
Sikring av massehåndtering er lagt inn i nye bestemmelser ref. 1.2.1. Massehåndtering under bygging av veg 

og tomteklargjøring skal utføres samtidig. Dette vil redusere behovet for uttransport av stein.  
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Konsekvenser 
 

Kommuneplanens arealdel 2018 
Da det skal søkes om endring etter forenklet prosess, er det rimelig å legge vedtatt plan med rekkehus og 

blokkbebyggelse til grunn for utforming av planen, særlig siden dette er en plan som er vedtatt relativt nylig 

(05.05.2014). Vedtatt plan vil gi bedre og sikrere vegatkomst for den øvre bebyggelsen i Haustbeitet. 

Reguleringsbestemmelsene med vilkår for utbygging vil være med på å ras- og flomsikre området. Dette 

gjelder også sikkerhet for eksisterende bebyggelse i Nygårdslien.  

 
I KPA 2018 er planområdet satt av til «øvrig byggesone».  

I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging, og det tillates i utgangspunktet bare eneboliger eller 

tomannsboliger. Grad av utnytting skal være maks 45% BRA.  

I planforslaget legges det opp til etablering av blokkbebyggelse og vil dermed ikke være i tråd med 

KPA2018.  

 

For «øvrig byggesone» skal det settes av minimum 100 m2 uteoppholdsareal pr boenhet jf. KPA 2018. 

Planforslaget stiller krav om at det skal settes av minimum 6m2 privat og 25 m2 felles lek- og 

uteoppholdsarealer pr. boenhet. Krav til uteoppholdsareal er derfor ikke i tråd med KPA 2018.  

 

Vedtatt reguleringsplan 
Foreslått endring er klart innenfor rammene av vedtatt plan. Det gjelder byggehøyder, utnyttelse, parkering, 

utearealer og massehåndtering. Utformingen og type bebyggelse er endret for å tilpasse prosjektet til 

omgivelsene og gi en bedre bokvalitet.  

 

Konsekvenser for naboer 
Foreslåtte endringer har ikke nye negative konsekvenser for naboer eller gjenboere sett i forhold til 

eksisterende vedtatt plan. Lavere parkeringsdekning og mindre steintransport er vurdert som positivt. En ny, 

variert og lavere blokkbebyggelse vil ruve mindre for bebyggelsen nedenfor. «Byfjellsportalen», det vil si 

tilkomsten til Damsgårdsfjellet og Gravdalsfjellet, vil være som i vedtatt plan. I vedtatt reguleringsplan er 

utearealene plassert mot veg (ov1/o_SKV1) og eksisterende bebyggelse, mens bebyggelsen er plassert 

nærmest terrenget i sør-øst. I Planforslaget er felles uteoppholdsareal lagt som et tun i senter av bebyggelsen, 

noen som medfører at ny bebyggelse vil komme tettere på naboene. I foreliggende planforslag er det lagt stor 

vekt på terrengtilpasning og en estetisk utforming som ivaretar tomtens kvaliteter. På grunn av nedtrappingen 

av bebyggelsen vil den ikke oppleves så massiv mot naboene.  
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Figur 23: Utsnitt fra planbeskrivelsen til vedtatt plan, som viser foreslått bebyggelse. for BBB1 og BB2 

 

 
Figur 24: Planlagt bebyggelse i foreliggende reguleringsforslag. 
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Landskap 

Terrenget i og rundt planområdet er til dels meget bratt. For at regulert veg skal kunne bygges og kunne 

tilpasses eksisterende bebyggelse, vil ikke krav om stigning på maksimum 1:10 kunne gjelde over alt. Dette 

ligger allerede inne i vedtatt plan. Det er lagt inn en bestemmelse som åpner for en praktisk tilpasning av 

veghøyder. Dette får ingen vesentlige konsekvenser for resten av planen, da det er mindre forskjeller det 

dreier seg om.  

 

Ved å slå sammen byggeområde og lekeområdet øverst i område BBB1, vil en oppnå en mer tilpasset 

bebyggelse som samlet gir mindre terrenginngrep, med vilkår for gode felles uterom og tun. Ved å redusere 

og variere byggehøyder og redusere terrengendringer, vil en imøtekomme kommunens mål om gode 

kvaliteter i ny boligbebyggelse.  

 

Skred 
Etter endringen i byggeområde BBB1, ligger nå hele området utenfor faresoner for skred. Området har 

tilstrekkelig sikkerhet i forhold til skred fra eksisterende terreng (sideterreng), og trenger ikke sikringstiltak. 

 

BBB1 er i den reviderte planen bedre tilpasset det eksisterende terrenget, og skjæringshøyden vil bli redusert. 

Dette er gunstig for stabiliteten av skjæringene i byggegropen og det vil redusere behovet for bergsikring.  

 

 

 

 
Figur 25. Tabell fra skredrapport, datert 14.11.2018, som viser planlagte sikringstiltak mot skred for å redusere skredfaren. 

(Sweco) 
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Figur 26. Kart fra skredrapport, datert 14.11.2018, som viser områdene med behov for skredsikring. (Sweco) 

Flom 
Vedlagt endringsforslaget ligger flomberegningsrapport fra Asplan Viak, 2018. 

Den konkluderer med følgende: 

Vi har konstruert en hydraulisk modell av dagens situasjon og plansituasjon av Nygårdslien og kjørt 

begge modellene med en 200-års nedbørshendelse. Formålet har vært å vise effekten av planen for 

flomveier og vannmengder nedstrøms, ifølge krav fra Bergen Kommune. 

Resultatene viser at i plansituasjonen blir mer vann ført gjennom den østlige delen av Nygårdslien, imens 

den vestlige delen av Nygårdslien får mindre vann. Det skyldes særlig den øvre delen av nye veien. Øvre del 

av veien styrer vannfordelingen mellom den østlige og den vestlige delen av Nygårdslien. Det bør 

kontrolleres at høy vannføring (flom) i den østlige delen av Nygårdslien ikke medfører problemer for boliger 

som potensielt blir oversvømt pga. planen. I tillegg bør det kontrolleres at veiene Nygårdslien og Haustbeitet 

har tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere økte vannmengder. 

Det er i 2019 utarbeidet en VA-rammeplan for Nygårdslien. Konsulentfirmaet Haugen VVA har forelagt de 

tekniske løsningene i Nygårdslien til VA-etaten. Det foreligger en uttalelse fra VA-etaten om Nygårdslien 

datert 10.04.2019. For de eksterne anleggene nedstrøms (utenfor planområdet med Lyngbøvegen) er det 

avtalt videre kontakt med VA-etaten og Bymiljøetaten slik at detaljprosjekteringen av anleggene fra 

Nygårdslien blir koordinert, samt håndtert i henhold til gjeldende VA-norm som et «blå-grønt prosjekt».  

De endringer av planen som omsøkes her vil ikke påvirke flomvegene. Det er den vedtatte planen, med ny 

veg, som fører til endringene omtalt i flomrapporten. 
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ROS-Analyse 
Det er utarbeidet en enkel ROS-analyse som ser på de aktuelle tilpasningene som det her søkes en mindre 

planendring for. 

 

Sammendrag: 

Basert på risiko- og sårbarhetsanalysen og aktuelle avbøtende tiltak, fremstår planområdet og planlagt tiltak 

som lite sårbart for skade som følge av uønskede hendelser.  

 

Planområdet ligger ved foten av fjellene Gravdalsfjellet og Nygårdsnipa. Større nedbørsfelt drenerer ned mot 

planområdet, og videre nedstrøms. Det må utføres avbøtende tiltak for å sikre at overflatevann ikke skal 

forårsake skade ved flomhendelser.  

 

Avbøtende tiltak: 

➢ Anlegge et fordrøyningsbasseng, ihht. VA-rammeplan.  

➢ Styre flomvann ved å etablere kantstein langs veien hvor det er fare for at flomvann renner inn på 

private eiendommer.  

➢ Etablere veigrøft dimensjonert for de mindre flomhendelsene, med stor stein i bunn grøft for en 

bremsende effekt.  

➢ Tiltak langs Lyngbøveien for å lede flomvannet til en sikker flomvei.  

➢ Avkjørsel i felt BB2 kan heves for å hindre flomvann til parkeringskjelleren. 

 

Skredfarekartleggingen viser at det er noen områder som omfattes av en årlig nominell sannsynlighet for 

skred på 1/5000 (BB2 og nordligste del av planområdet). Avbøtende tiltak vil være å følge sikringstiltak som 

omtalt i skredfarevurderingsrapporter utført av SWECO AS i 2018.  

 

 

Trafikk 
Det er i gjeldende plan regulert gang- og sykkelveg(fortau) langs den nye vegen. Dette formålet er videreført 

i planendringen.  

 

BFS1: 

Ved å flytte avkjørsel til BFS1 fra OV1 til FV6, vil beboere på BFS1 få et bedre uteoppholdsareal, og 

trafikksikkerheten på OV1 bedres. Avkjørsel i gjeldende plan ligger rett etter en sving, og kan skape farlige 

situasjoner. Slike situasjoner unngås ved flyttingen, og en får et mindre brudd i gang- og sykkelvegen for 

myke trafikanter. Trafikksikkerhetssituasjonen bedres derfor av planforslaget. 

 

BBB1: 

Endringsforslaget får liten til ingen påvirkning på trafikksituasjonen og trafikksikkerheten, da området ligger 

i enden av vegen, og løsningen er ganske lik som i gjeldende plan.  

 

 

Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området som blir berørt av endringen. 
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Naturmangfold 
Kravet til kunnskapsgrunnlag er nedfelt i § 8 Naturmangfoldloven. Her heter det at offentlige beslutninger så 

langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  Det er nedfelt i § 8 at kunnskapsgrunnlaget skal stå i 

et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Planområdet er sjekket ut i 

naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og arsdatabanken.no. Det er ikke registret viktige naturtyper 

eller arter innenfor eller i nærheten av planområdet. Vi mener på bakgrunn av dette at kravet til 

kunnskapsgrunnlag er oppfylt.  

 

På bakgrunn av den kunnskapen vi har om området er det ikke grunn til å tro at det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, jf. nml § 9.  

 

Nye tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf § 10. 

Planlagte tiltak må sees i sammenheng med etablerte tiltak som allerede utgjør en belastning på området. Det 

skal vurderes hvilke nye belastninger et planlagt tiltak kan føre til. Den samlede belastningen på økosystemet 

i området vil, etter forslagsstillers vurdering, i liten grad øke som en følge av utbyggingen.  

 

Planlagte tiltak medfører ikke miljøforringelse som krever særlige tiltak for å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet. Planarbeidet er således ikke forbundet med kostnader som må dekkes av tiltakshaver etter 

nml § 11.  

 

Planområdets lokalisering blir vurdert til å være forsvarlig etter prinsippene i Naturmangfoldloven. Nml § 12 

sine krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ikke relevant for denne saken. 

 

 

Forslagsstillers avsluttende kommentar 
Ved å flytte f_BRE2 og avkjørselen til BFS1 vil beboerne få et bedre uteoppholdsareal. Fra offentlig 

veg får man en avkjørsel mindre. Trafikksikkerheten øker sammenlignet med vedtatt plan. 

  

Ved å fordele og tilpasse bebyggelsen på BBB1 ut over et større areal, og å tillate et parallelt tomte- og 

veiarbeid, vil massehåndteringen bli mindre og dermed redusere ulempene for beboerne i området i 

utbyggingsperioden.  

 

Forslaget følger parkeringsdekningen til ny KPA og prinsippsak om en lavere parkering. 

 

De foreslåtte endringer er praktisk og miljømessig begrunnet. De aktuelle endringer vil i liten grad endre 

de regulerte forutsetninger for berørte naboer og for Bergen kommune.  De aktuelle endringene i planen 

er avgrenset i omfang. Krav til kvaliteten i arkitekturen og krav til sikkerhet, miljø og omgivelser har 

samtidig økt.  

 

For å sikre en økonomisk forsvarlig gjennomføring av prosjekt Nygårdslien og gi de eksisterende 

boliger og nye beboere en trafikksikker og funksjonell ny veg kreves det en utnyttelse som vist i sist 

revidert planforslag. Ved å ta ut ytterligere volum og leiligheter i bebyggelsen, slik som fagetaten også 

ber om, vil ikke prosjektet lengre kunne realiseres og utbygger må gå tilbake til foreliggende 

reguleringsplan som innebærer bygging av 3 blokker.  

 

Vi søker her om en endring etter forenklet prosess (mindre endring). 
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Vedlegg:  

1. Plankart 

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Illustrasjonsplan  

4. Snitt og oppriss 

5. Perspektiver 

6. Sol- og skyggeillustrasjoner 

7. ROS-analyse 

8. VA-rammeplan 

9. RTP 

10. Flomberegningsrapport 

11. Overvannshåndtering  

12. Skredvurdering 

13. Arealoversikt 

14. Område som endres i vedtatt plan  

15. Oversiktskart 

16. Vegplan 

 
 

 

 


