
 PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
BYPLANAVDELINGEN 
Johannes Bruns gate 12 
Postboks 7700, 5020 Bergen 
Telefon 55 56 63 10 
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 
www.bergen.kommune.no 
 
 

 
 

Abo Plan & Arkitektur AS 
Postboks 291,  
5203 OS 
 

 

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 
  201917494/5 ESARK–5120 301219 
  SENH   

 
 
Referat oppstartsmøte – reguleringsplanarbeid 
Fana,  Gnr. 40,  Bnr. 139,  Tors veg,  Reguleringsplan 
___________________________________________________________________________ 
Møtedato: 10.12.2019 
 
Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Backer Bolig AS 
v/Per Terje Bolstad 
Anita Nysæther Kristiansen 
 

Plankonsulent:  Abo Plan & Arkitektur AS 
v/Åshild Blomdal 
Aleksandra Kurzynska 
Signe Mossige 
 

Kommunen: Senia Hagen, byplan (møteleder/saksbehandler) 
Tine Neverdal, byplan 

     Valentina Knutsen, bymiljøetaten 
     Inês Moço Pereira, byarkitekten  
__________________________________________________________________________________ 
1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
Fortetting av enkelttomt ved bybanestoppet Mårdalen. Foreslår blokkbebyggelse i 
4 etasjer med 13-14 boenheter og parkering under bakken. Prosjektet forutsetter 
riving av eksisterende enebolig.  
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2.0 PLANFORUM 
 Etatens planforum behandlet saken 03.12.2019 og trakk følgende konklusjon:  
 

Oppstart kan anbefales.  
Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 
 
Foreslått plangrep må bearbeides. Bebyggelsen må i større grad tilpasses omgivelsene 
samt tomtens begrensninger. De skisserte volumene må reduseres betraktelig 

 
 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 
 
3.1 Plangrep 
Forslagsstiller anser eiendommen som egnet for fortetting i lys av dens plassering i 
utkanten av eksisterende småhusbebyggelse og rett ved bybanestoppet. Fagetaten 
påpekte i møtet at fortettingsstrategien slik den fremkommer av KPA 2018 ikke 
fokuserer på fortettingen av én enkelt tomt. Dette fordi fragmenterte «frimerkeplaner» 
mangler et helhetsperspektiv og må løse en rekke funksjoner innenfor et begrenset areal 
samt sikre god tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Fagetaten pekte på Plan- og 
bygningsetaten sitt forslag til midlertidig bygge- og deleforbud på Skjold og at 
foreliggende prosjekt har mange av de samme utfordringene vi ser der.  
 
Forslagsstiller henviser til en rekke fortettingsprosjekter i stedsanalysen. Fagetaten ga 
tilbakemelding om at disse er utarbeidet etter en eldre fortettingsstrategi og at de fleste 
også omfatter flere eiendommer. Disse er dermed ikke direkte sammenligningsbare med 
innsendte planinitiativ.  
 
Illustrasjonene viser et større leilighetsbygg med 13-14 boenheter. Det ble stilt spørsmål 
ved hvordan blant annet uteoppholdsareal, adkomstveg og renovasjon skal kombineres 
med de foreslåtte volumene. Fagetaten påpekte at et større planområde ville gitt mer 
rom for tilpassinger og større muligheter til å sikre gode kvaliteter. Forslagsstiller 
informerte at naboene per dags dato ikke har et ønske om å utvikle sine eiendommer.  
 
Det forutsettes at prosjektet bearbeides om videre planarbeid skal anbefales. Det må 
vises hvordan forannevnte funksjoner skal løses på en tilfredsstillende måte. 

 
3.2 Bebyggelse, byform og arkitektur  
Fagetaten ga i møtet en tilbakemelding om at volumene anses som for store for tomten 
og henviste til Planforum sin beslutning om at disse må reduseres. Dette av hensyn til 
de forannevnte funksjonene samt for å sikre en bedre tilpasning til nabobebyggelsen.  
 
Det ble i møtet poengtert at utformingen av prosjektet må ses i en større sammenheng 
da den planlagte bebyggelsen vil ligge ved et viktig krysningspunkt. Byarkitekten pekte 
på at bygget bør ha en aktiv og offentlig fasade mot Fanavegen. Byarkitekten oppfordret 
forslagsstiller til å ha fokus på koblingen mellom første etasje og de offentlige plassene 
og forbindelsene.  
 
Det vises for øvrig til Byarkitekten sin forhåndsuttalelse som er vedlagt dette referatet.  
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3.3 Samferdsel, herunder parkering 
Planområdet grenser til fylkesveg Fanavegen i sør og berører områderegulering for 
Osbanen, Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 (plan 62870000, vedtatt 2018).  
 
Fagetaten mottok innspill fra Statens vegvesen i forkant av oppstartsmøtet: 

- Statens vegvesen legger til grunn at planarbeidet tilpasser seg områdeplanen 
for Osbanen, slik at detaljplanen ikke kommer i konflikt med denne. Deler 
av eiendommen i sør er regulert til vegformål.  

- Planlagt anleggsstart for Osbanen er i løpet av siste halvår 2020. 
Anleggstiden er anslått til 2,5 år. Statens vegvesen mener planarbeidet bør 
vente til byggearbeidene er ferdig. Fagetaten vurderer at dersom detaljplan 
for Tors veg er byggeklar før anleggsarbeid på Osbanen må 
byggearbeidene avklares og koordineres med Statens vegvesen. 

- Osbaneplanens midlertidige anleggsbelte må videreføres.  
 
Bymiljøetaten (BME) v/trafikk ga i møtet tilbakemelding om at den kommunale vegen 
Tors veg brukes av gående og syklende som skal til Nesttun idrettsplass samt området 
ved Rasmstad. Antall gående og syklende, som beveger seg mellom boligbebyggelse på 
Ramstad gård i nord til Nesttun idrettsplass og bybanestopp Mårdalen i sør, øker. Det 
mottas mange klager på dårlig tilbud til myke trafikanter i Tors veg. Vegen mangler i 
dag et tilfredsstillende tilbud for myke trafikanter langs kommunal veg. Eksisterende 
fortau er smalt (ca. 1 meter) og oppfyller ikke krav til universell utforming. BME 
informerte om behovet for å gjøre tiltak for å bedre forbindelsen mellom bybanestoppet 
og idrettsanlegget, men også videre mot Ramstad. Det var sagt at det er viktig å regulere 
riktig løsning langs denne eiendommen, da den vil gi premisser for videre fortetning av 
område med adkomst via Tors veg. Gang- og sykkelveg ble trukket frem som en ønsket 
løsning. Både BME og fagetaten påpekte i møtet at en regulering av gang- og sykkelveg 
ikke implisitt betyr at det vil stilles krav om opparbeiding av hele strekket. Gang- og 
sykkelveg er arealkrevende og betyr at forslagsstiller må avgi ytterligere grunn til 
vegformål. Det ble i møtet en diskusjon om det er mulig å se på andre, mindre 
arealkrevende tiltak som eksempelvis en utvidelse av fortauet.  
 
Forslagsstiller informerte at en gang- og sykkelveg vil beslaglegge for mye av 
eiendommen til at et prosjekt kan realiseres her. Det er ønskelig med en snarlig 
avklaring på hvilken standard som vil kreves. Dette vil være avgjørende for om 
planarbeidet fortsetter eller ikke.  
 
I etterkant av møtet har BME meldt tilbake at saken har vært diskutert internt. Etter en 
samlet vurdering var det enighet om at regulering av utvidelse av fortausbredde inntil 
3,0 m kan være et tilfredsstillende tiltak. For ordens skyld vil BME gjøre oppmerksom 
på at det forutsettes at hele bredden på fortauet til enhver tid skal være tilgjengelig for 
allmennheten.   
 
Utforming av avkjørsel skal vurderes på bakgrunn av fremtidig ÅDT samt hvor mange 
boenheter det legges opp til. Avkjørselen må dessuten dimensjonens for renovasjonsbil. 
Adkomst til foreliggende eiendom og til nabo gnr. 40 bnr. 489 ligger veldig tett, noe 
som også må løses.  
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Det er i KPA 2018 krav om 0,6-1,2 parkeringsplasser for bil per 100 m2 BRA bolig. 
Fagetaten anbefaler en parkeringsdekning i det nedre sjiktet. Parkeringsdekning og 
kvalitetskrav for sykkelparkering må være i henhold til KPA 2018. 

 
 

3.4 Renovasjon 
Valg av renovasjonsløsning har stor betydning for prosjektet. For 13-14 boenheter er det 
krav om nedgravde renovasjonsløsninger. Dette er arealkrevende da det innenfor 
planområdet må etableres oppstillingsplass samt snumuligheter for renovasjonsbil. 
Forslagsstiller ønsker å se på alternative løsninger. Det anbefales å utarbeide en RTP på 
et tidlig tidspunkt og avklare med BIR om andre renovasjonsløsninger kan aksepteres.  

 
 

3.5 Uteoppholdsarealer og bokvalitet 
Uteoppholdsarealet skal oppfylle mengde- og kvalitetskravene i KPA 2018 § 14.2.  
Selv om det i KPA 2018 åpnes for at 50 % av utearealet kan anlegges på tak/altan er det 
ikke gitt at fagetaten vil anbefale det. Dette av hensyn til strøkskarakter og 
naboulemper.  

 
Halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn. Det er ikke lenger 
eksakte tidspunkt som skal vises i sol- og skygge-illustrasjoner. Det skal vises at det er 
gode solforhold i prosjektet.   

 
Uteoppholdsarealet skal ikke være støyutsatt. Det stilles spørsmål ved om bebyggelsen i 
stor nok grad skjermer for vegstøy fra Fanavegen.  

 
3.6 Grønnstruktur og landskap 
For byfortettingssoner uten sentrumskjerne skal det gjennom reguleringsplan sikres en 
offentlig plass sentralt i sonen, jf. KPA 2018 § 26.3.6.  
 
Fordi det kun er én eiendom som planlegges må intensjonen i KPA om fellesfunksjoner 
som grønnstruktur, snarveger, møteplasser etc. vurderes etablert innenfor planområdet. 

 
3.6.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 
 

3.1 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Rivingsdokumentasjon skal utarbeides og sendes til Byantikvaren for uttale. 
Byantikvaren anser ikke planinitiativet å være i tråd med områdekarakteren.  

 
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 
 

3.2 Barn og unge 
3.2.1 Skole og barnehage 

Innenfor opptaksområde for Skjold barneskole og Rådalslien ungdomsskole. Ifølge 
elevtallprognoser vil Skjold skole ligge rett under kapasitetsgrensen de neste årene. 
Rådalslien har god kapasitet.  
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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Fana bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 
3.2.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 
3.3 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
 
3.4 Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-
rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 
 
VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 
kravspesifikasjonen. 
 
3.5 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
 
4.0 UTREDNINGER 

 
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 
- Stedsanalyse 
- Støyanalyse 
- Trafikkanalyse  
- RTP til BIR 

Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 
KPA2018 (pdf): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv
e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

 
Stedsanalysen (anbefalingskartet) må ta for seg et større utsnitt. Det må gjennom 
analysen vurderes behov for – og pekes på plassering av snarveger, grønnstruktur og 
samlingsplasser. Stedsanalyse med et oppdatert anbefalingskart skal sendes inn sammen 
med et komplett planforslag.  
 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
4.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6547/article-155059
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
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5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
5.1 Rekkefølgekrav 

 Opparbeidelse av tilbud til myke trafikanter langs planområdet i øst må påregnes.  
Behovet for ytterligere rekkefølgekrav vil avdekkes i løpet av planprosessen, blant 
annet på bakgrunn av trafikkanalysen. 

 
 
6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
6.1 Planavgrensning 
Det anbefales at plangrensen utvides til å ta med ekstra areal ved varsel om oppstart, for 
å unngå behov for utvidelser på et senere tidspunkt. Planavgrensningen kan senere 
reduseres ved innlevering til 1.gangsbehandling. 
 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
6.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Fana, Gnr. 40, Bnr. 139 mfl., Tors veg  

 
6.3 Eiendomsforhold 
Eiendomsgrensen mot Tors vei er vist som usikker grense. Dette må avklares i 
planarbeidet.  
 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 
 
 
7.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 
 
8.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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9.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 
 Foreslått plangrep må bearbeides. De skisserte volumene må reduseres 

betraktelig. 
 Bebyggelsen må i større grad tilpasses omgivelsene samt tomtens begrensninger.  
 Det må vises at uteoppholdsareal, renovasjon og adkomst kan løses på en 

tilfredsstillende måte.  
 
 
 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
 
10.1 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet 
avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to 
uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 
behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
 
10.2 Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 
kunngjøres og varsles. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 
de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 
høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 
de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 
saksnummer. 
 
10.3 Eventuelt nytt oppstartsmøte 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 
oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 
planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 
etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
10.4 Dialog 
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 
vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 40 8170 42, eller e-post 
senia.hagen@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201917494. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Senia Hagen -  
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: 
Vedlegg:  

Backer Bolig AS, Postboks 583 Sentrum, 5806 BERGEN 
Forhåndsuttalelse fra Byarkitekten  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
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