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PLANBESTEMMELSER 
(pbl § 12-7) 

 
  

PLANENS INTENSJON 
 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny videregående skole og kulturhus/bibliotek 

for Åsane bydel og tannhelsetjeneste og opplæringskontor for byggfag. 

For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsen datert 31.10.2018. 

 

 

§ 1. FELLES BESTEMMELSER 
 

1.1 Universell utforming 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av bebyggelse og uteareal. 

Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som 

mulig, og det skal tilrettelegges for en oversiktlig, trafikksikker og lett orienterbar framkommelighet 

for gående. Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres hvordan universell utforming ivaretas. 

 

1.2 Bygge- og anleggsstøy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/2016 skal følges i bygge- og 

anleggsfasen. 

 

 

§ 2.  UTFYLLENDE PLANER OG DOKUMENTASJON 
 

2.1 Illustrasjonsplan 

 Illustrasjonsplan datert 31.10.2018 er retningsgivende for disponering av planområdet. 
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2.2 Trafikkplan 

For planområdet skal det utarbeides en trafikkplan. Planen skal avklare trafikkløsning ved avkjørsel, 

trafikksikkerhet for myke trafikanter spesielt ved kryssing av kjøreveg, samt behov for 

opparbeidelse av vegbelysning. 

 

2.3 Klimagassregnskap 

For nybygg over 1000 kvm kreves klimagassregnskap. Nullutslippsløsninger skal vurderes og tiltak 

for reduserte klimagassutslipp skal dokumenteres. 

 

 

§ 3.  REKKEFØLGEKRAV 
 

3.1 Generelt 

3.1.1 Kravene her gjelder for vegtiltak ihht reguleringsplan, inkludert busslommer, fortau og evt. andre 

tiltak for gående og syklende. 

 

3.2 Før igangsettingstillatelse 

3.2.1 Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, 

overflatevann og drensvann. Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn for detaljutforming og 

prosjektering. 

3.2.2 Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge plan for anleggsperioden som også redegjør for 

trafikksikkerhet og hensyn til kirken i anleggsperioden. 

3.2.3 Det skal foreligge uttalelse fra Miljørettet helsevern på skoledel av bygget før igangsettingstillatelse 

for tett bygg kan gis. 

3.2.4 Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for de vurderinger som er gjort for å oppnå 

redusert energibruk, økt bruk av miljøvennlige energiløsninger samt økt bruk av klima- og 

miljøvennlig byggemateriale. 

3.2.5 Det tillates en etappevis utbygging av sykkelparkeringen. Ved eventuell etappevis utbygging av 

sykkelparkeringen skal det senes ved søknad om igangsettingstillatelse legges frem en plan som 

viser planlagt inndeling i etapper. Hver utbyggingsetappe skal fremstå som et avsluttet 

byggeprosjekt som tilfredsstiller rimelige estetiske hensyn uten skjemmende eller midlertidige 

løsninger som fremstår skjemmende for omgivelsene. 

 

3.3 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

3.3.1 Kjøreveger o_SKV3, fortau o_SF, gangveger o_SGG, gang- og sykkelveger o_SGS, HC-parkering 

o_SPP1, o_SPP2, o_SPP3 og o_SPP4 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig 

brukstillatelse/ferdigattest til videregående skole / kulturhus i område o_BU. 

3.3.2 Sykkelparkering i samsvar med søknad til tiltak skal være ferdig og klar til bruk før det kan gis 

brukstillatelse til nytt skolebygg.  

3.3.3 Tilknytning til vegene o_SV1 og f_SV2 fra o_SKV3, skal være gjennomført før adkomst via Åsane 

senter stenges, eller før ny bebyggelse i o_BU tillates tatt i bruk. 

3.3.4 Det skal foreligge rapport fra Miljørettet helsevern etter ferdigbefaring av skolens arealer før det gis 

brukstillatelse. 

3.3.5 Kjøreveg o_SKV1 og gang- og sykkelveg o_SGS skal gjennomføres senest samtidig med adkomst 

til parkering fra nord, område PV2 (ref. planID19250000). 

 

 

§ 4.  EIERFORM 
 

4.1 Offentlige arealformål 

 Undervisning o_BU 
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 Kirke o_BR1 

 Veg o_SV1  

 Kjøreveg o_SKV1 –o_SKV3 

 Fortau o_SF 

 Gang- og sykkelveg o_SGS1 – o_SGS3 

 Gangveg/gangareal o_SGG 

 Sykkelfelt o_SS1 – o_SS2 

 Annen veggrunn o_SVG 

 Parkeringsplasser o_SPP1 – o_SPP5 

 Park o_GP1, o_GP2 

 

4.2 Felles arealformål 

4.2.1 Følgende areal er felles: 

 Veg f_SV2 

 

4.3 Private arealformål 

4.3.1 Følgende arealer er private: 

 Barnehage BBH 

 

 

§ 5.   BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 (pbl § 12-5 nr.1) 
 

5.11 Barnehage BBH 

 Området er del av eksisterende område til barnehage.  

 

5.2 Undervisning, BU 

5.2.1 Innenfor området tillates etablering av bygg til videregående skole, kulturhus inkludert folke- og 

skolebibliotek, offentlig tannhelsetjeneste og opplæringskontor for byggfag. 

5.2.2 Eksisterende skolebygg til U.Pihl skal rives. 

5.2.32 Utnyttelse og byggehøyder er angitt på plankartet. Det tillates oppbygg for tekniske anlegg på taket, 

med en størrelse på inntil 1900 m2 og høyde på inntil 5 m, samt oppbygg med glasstak på inntil 550 

m2. 

5.2.4 Innenfor området skal det kun tilrettelegges for sykkelparkering og biler til benyttelse i skoledriften. 

 Det skal tilrettelegges for minimum 30 sykkelplasser per 10 årsverk. Sykkelparkering skal være 

delvis overbygd og låsbart. 

Bygg til sykkelparkering kan bygges innenfor byggegrense til sykkelbygg, viser til illustrasjonsplan. 

Det skal etableres sykkelparkering med lademulighet for el-sykkel samt garderobefaseliteter for 

syklister. 

5.2.5 Løsninger for renovasjon skal integreres i bebyggelsen.  

5.2.6 Det tillates å føre opp sykkelstativ og tilhørende flyttbart utstyr til skole utenfor angitte 

byggegrenser. Adkomst til verkstedområde tillates stengt med port. 

5.2.73 Bygget skal, der det er hensiktsmessig, utrustes med solcellepanel og grønt tak av biologisk 

materiale. Det kan plassere plantekasser med vintergrønne planter langs teknisk bygg sin fasade mot 

øst. Beplantning skal bidra til et mer dempet uttrykk av bygg til teknisk anlegg på tak. 

 

  

                                                 
1 Utvidelse av reguleringsplanområdet 
2 Endret areal til teknisk bygg og glasstak på tak 
3 Endret for plantekasser langs østre fasade teknisk bygg på tak 
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5.3 Kirke, BR1 

 Området er del av eksisterende område til Åsane kirke. Området inngår i detaljplanen som område 

som også kan bli benyttet som midlertidig rigg- og anleggsområde ved bygging av kjøreveg og 

gangareal. 

 

5.4 Idrettsanlegg, BIA 

 Området er del av eksisterende idrettsområde. 

 

5.54 Angitt bebyggelse og andre anleggsformål med andre angitte hovedformål (BAA) 

Området er kombinert byggeområde og område til fortau. Det tillates at det av nytt bygg i område 

o_BU krager ut over området. Ferdig opparbeidd skal området være del av fortau regulert som 

o_SGS1. 

 

 

§ 6.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 2)  
 

6.1 Mindre justeringer av vertikal- og horisontalgeometri og mellom de ulike samferdselsformålene er 

tillatt. Det kan etableres sykkelveg langs o_SKV2 sin sørside i forbindelse med etablering av nytt 

VA-ledningsnett. 

 

6.25 Veg, SV 

6.2.1 Veg o_SV1 er adkomstveg til barnehage (BBH) og eksisterende veg fra ny veg o_SKV3.  

6.2.2 Veg f_SV2 er adkomstveg fra snusløyfe på kjøreveg o_SKV3 til parkeringsplass ved Åsane kirke og 

veg videre til Åsane helsestasjon og Åsane legevakt samt boliger. 

 

6.3 Kjøreveg, SKV 

6.3.1 Kjøreveg o_SKV2 er eksisterende veg opparbeidet med utbygging av Horisont. 

6.3.2 Kjøreveg o_SKV3 er ny adkomstveg til skole og kulturhus. Kjøreveg med tilhørende fortau skal 

opparbeides i samsvar med plankartet.  

6.3.3  Kjøreveg o_SKV1 er ny veg langs ny gang- og sykkelveg o_SGS1. Kjørevegen skal opparbeides 

sammen med adkomstveg til parkeringshus, veg som inngår i planID19250000. 

 

6.4  Fortau, SF 

 Fortau skal etableres med bredde i samsvar med plankartet 

 

6.5 Gang- og sykkelveg, SGS 

6.5.1 Gang- og sykkelveg o_SGS1 skal opparbeides med bredde i samsvar med plankartet. Gang- og 

sykkelveg skal ha asfaltdekke og være skilt fra veg med kantstein. 

6.5.26 o_SGS2 er gang- og sykkelveg ved rundkjøringen ved Horisont. Gang- og sykkelvegen skal 

opparbeides i samsvar med plankartet. 

6.5.37 o_SGS3 del av gang- og sykkelveg som skal etableres sør for parkeringsplass ved Myrdal 

idrettspark. Regulert gang- og sykkelveg skal kobles til fortau langs o_ SKV3. 

 

6.6 Gangareal, SGG 

 Gangarealet skal opparbeides med bredde i samsvar med plankartet og tydelig retningsangivelse mot 

Myrdal og bygningens inngangssone. 

                                                 
4 Endret arealbruk for kombinert byggeområde og gang- og sykkelveg 
5 Endret med utvidelse av planområdet 
6 Endret med utvidelse av planområdet, og feltnummer på områdene i samsvar med plankart 
7 Endret med utvidelse av planområdet, og feltnummer på områdene i samsvar med plankart 
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6.7 Sykkelfelt, SS 

 Eksisterende sykkelfelt langs kjøreveg o_SKV2, skal ha bredde i samsvar med plankartet og være 

skilt fra kjørevegareal med merket kantlinje. 

 

6.8 Annen veggrunn, SVG 

 Området er sideareal langs gang- og sykkelveg ved rundkjøring og mot kjøreveg o_SKV1. 

Områdene skal opparbeides som grønrabatt mellom de nevnte arealene. 

 

6.98 Parkeringsplasser, SPP 

 Parkeringsplassene o_ SPP1 – o_SPP4 langs o_SKV3 er gjeste og HC-parkeringer knyttet til 

videregående skole og kulturhus. Minimum to av parkeringsplassene skal ha strømtilførsel. 

 o_SPP5 er del av parkeringsplass til Myrdal idrettspark. 

 

 

§ 7.  GRØNNSTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 3) 
 

7.1 Parkområder, GP 

 Områdene o_GP1 og o_GP2 er del av parkområde Park 4 og Park6 i områdeplanen for Åsane 

planID19250000. Områdene skal opparbeides som allsidige aktivitetsområder i tråd med plan 

godkjent av kommunens grøntfaglige myndighet og i henhold til rekkefølgekrav i planID19250000. 

 

 

§ 8.  HENSYNSSONER 
  (pbl § 12-6) 
 

8.1 Frisiktsone, H140  
 (pbl § 11-8 a) 
 

  I frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt 0,5 m over tilstøtende veiers plan. Innenfor 

frisiktlinjene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde 

over 50 cm over tilstøtende vegers planum. Enkeltstolper og høystammede trær kan tillates. 

 

 

§ 9. BESTEMMELSESOMRÅDER 
  (kartforskriften) 
 

9.1  Bestemmelsesområde #, midlertidig anlegg og riggområder 

  Areal avsett til anlegg- og riggområde kan benyttes til midlertidig område for rigg/anlegg. 

Områdene merket med #1- #4 skal bare benyttes til anlegg- og riggområde ved bygging av 

samferdselsområder med tilhørende anlegg. Når vegen med tilliggende areal er ferdigstilt skal areal 

tilbakeføres snarest og senest samtidig med ferdigstillelse av veg o_SKV3. 

Innenfor området gjelder reguleringsbestemmelser i hht. gjeldende reguleringsplaner når midlertidig 

anlegg- og riggområde opphører, som vist i tabellen nedenfor: 

 

 

Bestemmelsesområde Gjeldende reguleringsplan 

#1 Myrdal idrettspark, PlanID 64430000, arealer regulert til parkering, 

gang- og sykkelveg samt idrettsanlegg (o_SPP5, o_SGS3 og BIA)  

#2 Åsane sentrum, PlanID 19250000, arealer regulert til Park (o_GP1 og 

o_GP2) 

                                                 
8 Endret som følge samsvar mellom vedtatt reguleringsplan ID64430000 og plankart i denne reguleringsplan 



Nasjonal arealplan-ID 1201_65260000  Sist revidert 31.10.2018 

 

Side 6 av 6 

#3 Åsane KDP, Åsane sentrale deler, PlanID 9930000, arealer regulert til 

Barnehage, (o_BBH) 

#4 Åsane sentrum, PlanID 19250000, arealer regulert til Kirke, (o_BR1) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

VEDLEGG 

 

A. RETNINGSGIVENDE 

1.  Illustrasjonsplan, datert 31.10.2018 

 

 

 


