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PLANINITIATIV  

 

Oppstart av planarbeid detaljreguleringsplan for gnr. 40 bnr. 139, Tors veg 4 i Bergen 

kommune            

 

På vegne av tiltakshaver Backer Bolig AS sender vi inn planinitiativ for gnr. 40 bnr. 139, Tors veg 4 i 

Bergen kommune. 

 

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  

- Vedlegg 2 Forslag til plangrense 

- Vedlegg 3 Innledende stedsanalyse 

- Vedlegg 4 Volumstudie 
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PLANINITIATIV 

 

 

 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet 

 

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et fortettingsprosjekt nær bybanestopp med 

høy arkitektonisk kvalitet på gnr 40 bnr. 139. Det er kort avstand til dagligvarebutikk, flere 

barnehager og skoler med et godt tilrettelagt gang- og sykkelveisystem langs Fanaveien mot 

Lagunen og Nesttun.  

 

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. Forslagsstiller anser prosjektet som en del av den 

fortettingsstrategi som kommunen har initiert.  

 

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

13-14 enheter. Det forutsettes riving av eksisterende enebolig for å gi plass til oppføring av nybygg. 

 

Vi viser til vedlagt volumstudie som viser ønsket utbyggingsløsning.  

 

Forslag til plannavn Tors veg 4  

Bydel, gnr./bnr.  Fana, gnr. 40 bnr. 139 mfl 
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2. Planområdet – dagens situasjon 

 

Planområdet omfatter en eiendom i Fana bydel, vest for krysset Tors veg – Fanavegen, i umiddelbar 

nærhet til bybanestopp Mårdalen. Tors veg ligger omtrent midt mellom Lagunen kjøpesenter og 

Nesttun sentrum – to bybanestopp unna i hver retning.  

 

Det står oppført en enebolig fra 1936 på eiendommen samt et uthus. Resten av eiendommen består 

av hage. Tors veg 4 ligger i utkanten av et større boligområde med en kombinasjon av eneboliger 

og vertikaldelte tomannsboliger oppført over flere tiår fra 1930-tallet frem til 1990-tallet.  

 

 
Bilde 1 Skråfoto av planområdet og nærområdet rundt.  
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Planforslaget bidrar til etablering av ca 13-14 nye boenheter med sentral beliggenhet og i 

gåavstand til viktige funksjoner som bybanestopp, dagligvarebutikk, skoler, barnehager, lokalsenter 

og bybanestopp. Plassering av kommunikasjon og målpunkt er vist på kartet under.  
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Bybaneutbyggingen har ført til andre utbygginger av fortettingsprosjekter langs traséen mellom 

Nesttun og Mårdalen; Nesttunhallen i Apeltunvegen 3 og Nesttunbrekka 86. 

 

 
Bilde 2 Nesttunhallen - fortettingsprosjekt med 36 leiligheter nær ved bybanestopp. 

 

 
Bilde 3 Nesttunbrekka 86 - fortettingsprosjekt med 22 leligheter nær bybanstopp  
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Foreslått planavgrensning er vist i kartet under og planområdet har en størrelse på ca 1,8 daa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

I nylig vedtatt KPA 2018 er området vist som del av en større byfortettingssone. I § 26. 3 sone 2 i 

kommuneplanens bestemmelser datert 19.09.2019 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.  

 

 
Bilde 4 Utsnitt kommuneplan, planområdet plassering vist med gul ring. 
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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 på ca 200 % BRA beregnet ut fra eiendommens 

samlede areal, i henhold til KPA 2018.  

 

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 

overgangssoner mellom offentlige og private utearealer.  

 

Kravene til uteoppholdsareal overholdes ved at i overkant av halvparten av uteoppholdsarealet  

legges på bakken. I tillegg foreslås det en felles takterrasse på ca 140 m2. Resten av kravet oppfylles 

med private balkonger tilknyttet den enkelte leilighet.  

 

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 H220 Vei 

støy – gul sone.  

 

Sør for eiendommen ligger den gamle Osbanetraseen – angitt med henynssone H570 i 

kommuneplanen. 

 

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. 
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Bestemmelser om støy 

Den til enhver tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med tilhørende veileder skal legges til 

grunn for saksbehandling. Grenseverdiene kan fravikes innenfor rammene av § 22.2: 

 

Tiltak i støybelastet område tilsvarende gul støysone 

Grenseverdier kan fravikes dersom det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at følgende 

kriterier er oppfylt: 

a. Planløsning og stille side: Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot 

stille side der støynivået ikke overstiger nedre grenseverdi for gul sone. Minimum 

halvparten av oppholdsrom og minst 1 soverom skal ha minst 1 vindu som kan 

åpnes mot stille side. Barnehager og grunnskoler skal ha alle oppholdsrom på stille 

side. 

b. Støyutsatte sider: Støynivået skal ikke overstige nedre grenseverdi for rød sone. 

Spesielt for øvrig byggesone og LNF: Grenseverdi reduseres med 5 dB. 

c. Uteoppholdsareal: Støynivået skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone. 
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Vedtatte reguleringsplaner 

Eiendommen er regulert til bolig i eldre reguleringsplan for Fana, del av gnr. 40, Skjold, vedtatt 

1996, planid 9580000.  

 

 
Bilde 5 Utsnitt, oversikt gjeldende planer (Kilde: Bergenskart) 

 

Deler av eiendommen er regulert til 

bebyggelse- og anleggsformål (BA) og 

kjøreveg i reguleringsplan for Fana. gnr 40 

bnr 1714 m.fl., Osbanen og Fanavegen, 

sykkelstamveg Bergen, planid 62870000.  

 

Arealer merket BA benyttes til anleggs- og 

riggområde i byggefasen. Når anlegget er 

avsluttet, opphører formål BA som 

regulering og eldre reguleringsplan eller 

kommuneplan gjenoppstår, jf 4,3 i 

bestemmelsene.  

 

Det er ingen pågående planprosesser i 

området. 
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4. 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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5. Virkninger av planinitiativet 

Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Tomten stiger fra sør mot nord langs Tors veg. Bebyggelsen er lagt inn mot Tors veg med en 

utforming som rammer inn uteoppholdsarealene mot vest og sikrer at området skjermes mot støy 

fra vegen. Bygget følger terrenget i Tors veg med tre etasjer over parkeringsdekke mot Fanavegen 

og fire etasjer mot nord. Det er foreslått fellesareal med gode solforhold både på terreng og på tak. 

Det legges opp til felles hovedinngang orientert mot Fanavegen og kjøretilkomst fra Tors veg. 
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I utforming av volumene er det lagt vekt på en løsning som tar opp i seg det stigende terrenget på 

tomten samtidig som bygget fungerer som en støyskjerm. Mot Fanavegen er fasaden buet, noe 

som demper landskapsvirkningen av bygget sett fra Fanavegen og gir bygget en ekstra karakter og 

egenart.  

 

Høyder er vurdert ut fra tomtens beliggenhet, omgivelsene ellers og hvordan tilsvarende tomter 

langs bybane-strekningen er utnyttet. Forslag til utbyggingsvolum vil føre til endringer i sol- og 

utsiktsforholdene til de nærmeste boligene.  

 

Økt trafikk og støy 

Planforslaget vil gi en marginal økning i biltrafikken i krysset Fanavegen- Tors veg. Det er etablert 

fortau på vestsiden av Tors veg. Det er lysregulert fotgjengerfelt nederst i Tors veg og over 

Fanavegen frem til bybanestopp Mårdalen. Langs Fanavegen er det fortau og separat sykkelveg.  

 

Planområdet ligger i gul støysone – veitrafikk. Støyforholdene vil bli dokumentert og nødvendige 

avbøtende tiltak vil bli sikret i samråd med støykonsulent.  

 

Naturmangfold 

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

arter eller viktige naturtyper i eller i nærheten av planområdet. De grønne arealene på tomten 

består primært av hageplanter.  

 

Friluftsliv 

Det er ingen registrerte friluftsinteresser i eller i nærheten av planområdet. 

 

Kulturverdier 

Det er ingen registrerte kulturminneinteresser på eiendommen. Sør for eiendommen ligger den 

gamle Osbanetraseen – angitt med henynssone H570 i kommuneplanen.  

 

Barn og unges interesser 

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. Det er gode gang- og sykkelforbindelser til skole og barnehage fra planområdet.  

 

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. 

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. 
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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. 

 

6. 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. 

 

7. Samfunnssikkerhet og risiko  

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

sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider.  

 

8. 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.  

 


