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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger 

1.1 Sammendrag 

Reguleringsplan for Ytrebygda gnr 107 bnr 5 m.fl. Espehaugen industriområde (planID.: 

9000000) ble vedtatt 22.11.1993. Planen regulerer for industri, parkbelter og vegsystem på 

Espehaugen i Bergen kommune. Reguleringsplanen blir med dette planforslaget foreslått 

endret gjennom reguleringsendring med forenklet planprosess jf. pbl. § 12-14, 2. ledd. 

Forslagsstiller er BIR AS. Multiconsult Norge AS er plankonsulent. 

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge eiendom gnr 107 bnr 498 Espehaugen 52 for 

BIRs virksomhet med formål industri/lager. Planlagt ny bebyggelse innenfor formålet vil i 

hovedsak bestå av bilverksted, vaskehall og kontor. Det åpnes for 100 parkeringsplasser for 

privatbiler til de ansatte. Parkeringsplasser for renovasjonsbiler inngår i industri-

/lagerformålet. Planforslaget legger til rette for bygg på inntil 16 m, i tråd med gjeldende plan. 

Endringene i forhold til gjeldende reguleringsplan går i hovedsak på detaljeringer innenfor 

samme formål. Det er lagt inn flere bestemmelser som tydeliggjør krav til parkeringsplasser, 

utforming av området og ulike krav for å avbøte risiko- og sårbarhetsforhold. Dette gir en 

plan som er oppdatert etter gjeldende lovverk og krav fra Bergen kommune.  

Endringene i plankartet er i hovedsak at det tas inn en forlengelse av fortau langs 

atkomstveien fra sør. Videre er det tatt inn noen flere detaljeringer som går på byggegrenser, 

byggehøyde og utnyttelsesgrad. Eksisterende grøntbelte mot øst ivaretas og er avsatt til 

blågrønnstruktur. Plankartet er oppdatert etter gjeldende SOSI-standard. 

 

1.2 Nøkkelopplysninger 

Bydel: Ytrebygda Gårds- og bruksnummer: 107/498, 107/537, 107/503 

Gårdsnavn/adresse: Espehaugen 52 

Forslagsstiller: BIR AS Plankonsulent: Multiconsult Norge AS 

Sentrale grunneiere: BIR AS, Bergen kommune, Løvaas Maskin AS 

Planens hovedformål: Industri/lagerformål Planområdets størrelse: 24,6 dekar 

Grad av utnytting: %-BYA=50 
Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 

BRA = 3864 m2 

Varsel om innsigelse: Ja/Nei Konsekvensutredningsplikt:  Nei 

Kunngjort oppstart: 21.12.2018 Offentlig ettersyn:  

Problemstillinger: Utnyttelsesgrad, parkering, estetikk, miljø 
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2 Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Planforslaget er utarbeidet for forslagsstiller BIR AS for å tilrettelegge eiendom gnr 107 bnr 

498 Espehaugen 52 for BIRs virksomhet. Plankonsulent er Multiconsult Norge AS. 

Bakgrunnen for planarbeidet er at BIR sine eiendommer i Møllendalsveien 40 og Conrads 

Mohrs veg 15 må frigjøres til byutviklingsformål i forbindelse med rullering av 

kommuneplanens arealdel og utbygging av bybanen. BIR ønsker å samle driftsfunksjoner på 

eiendommen Gnr. 107, Bnr. 498 Espehaugen 52 i Ytrebygda bydel. 

Det er avholdt to forhåndskonferanser hos byggesaksavdelingen i tidlig fase (saksnr.: 

201802728). I møtene ble dispensasjon fra reguleringskravet i kommunedelplan Birkeland, 

Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) blitt diskutert. Etter møte med kommunen 23.08.18 ble 

det på bakgrunn av kravet i BLÅE og ønske om et høyere antall parkeringsplasser enn 

gjeldende parkeringsbestemmelser åpner opp for, konkludert med at det må utarbeides 

detaljreguleringsplan.  

I oppstartsmøte 22.11.18 ble premissene for planarbeidet lagt fram. Det ble klargjort at det 

skulle varsles om oppstart som for ny reguleringsplan. Siden det foreligger en gjeldende 

reguleringsplan i området (planID.: 9000000), kunne en endring av denne, gjennom forenklet 

prosess, også vurderes. Dette skulle gjøres etter en vurdering av innkomne merknader.  

Planarbeidet ble varslet om oppstart 21.12.18. Deretter ble det avholdt et arbeidsmøte med 

fagetaten i kommunen for avklaring av videre prosess. Med bakgrunn i at hovedpremissene til 

tiltakene det planlegges for er i tråd med gjeldende reguleringsplan i området og at det kom 

inn få vesentlige merknader i forbindelse med planoppstart, samt at tidsaspektet for tiltakene 

er av samfunnskritisk karakter, ble det i samråd med kommunens fagetat konkludert med at 

tiltakene kan gjennomføres ved endring av gjeldende reguleringsplan med forenklet 

planprosess.  

 

2.2 Hensikten med planforslaget 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge eiendommen på Espehaugen 52 for BIRs 

virksomhet med formål industri/lager. Området skal være base for renovasjonsvirksomheten, 

med reparasjon og vedlikehold av bilpark, kontor til operative ledelses- og støttefunksjoner og 

funksjon som oppmøtested for renovatørene. Det skal reguleres for ny bebyggelse og 

parkeringsplasser for renovasjonsbiler og privatbiler til de ansatte. Dagens virksomhet knyttet 

til avfall skal videreføres. 
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3 Planområdet – dagens situasjon 

3.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet er lokalisert i et eksisterende industri- og næringsområde på Espeland i 

Ytrebygda bydel, som ligger like sør for Bergen lufthavn og ca. 18 km sørvest for Bergen 

sentrum. Tilkomsten til planområdet går fra fylkesvei 177 Fleslandsvegen via kommunal vei 

Espehaugen.  

 

Figur 3-1. Planens lokalisering sett i forhold til Bergen sentrum og Bergen lufthavn Flesland. Kart: kommunekart.no 

 

Figur 3-2. Planens lokalisering sett i forhold til omkringliggende veier. Kart: Kommunekart.no 

PLANENS LOKALISERING 

BERGEN SENTRUM 

BERGEN LUFTHAVN 

PLANENS LOKALISERING 
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Figur 3-3 nedenfor viser planområde ved varsel om oppstart, som utgjorde ca. 29 daa.  

 

Figur 3-3. Planområde ved varsel om oppstart. Kart: Multiconsult 

Da det ble avklart at planforslaget kunne gjennomføres ved endring av gjeldende plan med 

forenklet prosess, ble eiendom gnr 107 bnr 568 tatt ut av planavgrensningen. 

Avgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene og er foreslått på bakgrunn av 

tilgrensende reguleringsplaner for Espehaugen øst (plan ID.: 65390000) og Espehaugen 

(planID.: 63190000). Området omfatter gnr 107 bnr 498, som er den aktuelle 

utbyggingstomten, og deler av gnr 107 bnr 537 og 503, som er eksisterende atkomstvei 

Espehaugen og sideareal til denne. Dette arealet er tatt med for å videreføre fortau langs 

Espehaugen til utbyggingstomten. 

Planavgrensningen er videre tilpasset underveis og går endelig fram av planforslaget.  

 

3.2 Arealbruk 

Store deler av planområdet benyttes i dag av BIR til industrivirksomhet, og er planert, 

asfaltert og delvis bebygd. Mot øst, nord og vest ligger det et grøntbelte. 

Dagens bygg  i området består av administrasjon, lager, vaskehall, carport og sorteringshall 

utformet som et større avlangt bygg. I tillegg er det et oljelager og to teltbygg (rubbhaller). 

Det er også et større ubebygd areal. Inntil nylig har det vært virksomhet for kompostering av 

hage- og parkavfall samt produksjon av ulike jordprodukter.  

Tilstøtende områder preges av industri- og næringsbebyggelse, der Espehaugen er felles 

tilkomstvei for flere av virksomhetene. Det er noe spredt boligbebyggelse i området og et 

landbruksareal i nord.  
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Figur 3-4. Dagens arealbruk i og rundt planområdet. Område for håndtering av hage- og parkavfall og jordproduksjon er 

avviklet. Kart: kommunekart.no 

 

Figur 3-5. Dagens arealbruk vist i 3D. Område for håndtering av hage- og parkavfall og jordproduksjon er avviklet. Kart: 

Google Maps 3D 
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3.3 Stedets karakter og landskap 

Landskapet tilhører landskapsregion 21 Ytre fjordbygder på Vestlandet, som defineres som 

landskapet mellom ytterkyst og innlandsfjorder. Underregion er 21.5 Indre Bergensbuene. 

Klassifiseringen er gjort i NIJOS rapport 10/2004; Landskapstyper ved kyst og fjord i 

Hordaland. Typisk for landskapet er tydelige fjordløp omgitt av åser og lave forfjell. 

Landskapet er åpent og er frodigere/grønnere enn kystregionen. 

Planområdet er en del av et landskap som i hovedtrekk er vidt og åpent. Terrenget i 

planområdet er planert og danner en stor flate mot lave åser/høydedrag i vest, nord og øst. Det 

er stedvis bratte skjæringer mot høydedragene. Den mest markante terrengformasjonen er 

Orrtua, som er en høyere kolle nordvest for planområdet. 

Høydedragene og vegetasjon omkring den planerte flaten danner et definert lukket 

landskapsrom i planområdet. Det er en åpning i landskapsrommet mot fjerntliggende fjell i 

sørøstlig retning. 

 

Figur 3-6: Landskapsrommet i planområdet er lukket, definert av omkringliggende små høydedrag og vegetasjon.  Bildet til 

venstre viser utsyn mot vest, bildet til høyre mot nord og Orrtua. Foto: Multiconsult. 

 

 

Figur 3-7: Bildet til venstre viser utsyn mot øst. Bildet til høyre viser utsyn mot sørøst. Her ses en åpning i rommet med utsyn 

mot fjell. Foto: Multiconsult. 

Eksisterende bygninger er konsentrert mot vestsiden av planområdet. Bygningstrukturen 

består av noen enkeltbygg og to mer langstrakte bygg som følger langs skjæring i vest og 

danner en form for lukket gårdsrom. Byggehøyden er forholdsvis lav, med variasjon fra ca. 4 
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m til ca. 12-13 m. Materialbruken er enkel med fasader i metall og betong, og plastdekke på 

rubbhaller.  

Det ligger noen bolighus mot øst. Her fungerer vegetasjon som en buffer mot boligene. 

Området er generelt i liten grad synlig fra nærliggende bebyggelse på grunn av 

høydevariasjon og vegetasjon. 

Solforholdene i området er gode med åpne flater i sør- og østdelen av tomt.  

 

Figur 3-8: Solforhold vårjevndøgn, 20. mars kl.15. Illustrasjon: Espehaugen øst (plan ID.: 65390000) 

 

 

Figur 3-9: Solforhold 20. desember kl. 12. Illustrasjon: Espehaugen øst (plan ID.: 65390000) 

 

 

3.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er blitt brukt til næringsvirksomhet i flere år og er planert, asfaltert og delvis bebygd. 

Det er ingen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet jf. Askeladden.ra.no. I 

forbindelse med tilgrensende reguleringsplanen i nord, Espehaugen øst (plan ID.: 65390000), 

har fylkeskommunen gjennomført arkeologiske undersøkelser på eiendom gnr. 107 bnr. 33 og 

453 (Hordaland fylkeskommune, Kulturhistoriske registreringer, rapport 8, 2015). Det ble 

ikke gjort funn som kommer under kulturminneloven § 4. 
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3.5 Landbruk 

Nord for planområdet ligger det et landbruksareal der det er registrert fulldyrket jord. 

Området er avsatt til industri/lager i KDP BLÅE og foreslått regulert til industri/lager i 

pågående reguleringsplan for Espehaugen øst (plan ID.: 65390000). 

Det er registrert høy bonitet på skog i nord og øst. 

 

Figur 3-10: Bonitetskart. Kart: Naturbase 

 

 

3.6 Naturverdier 

I følge Naturbase er det ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller utvalgte 

naturtyper i eller i nærheten av planområdet. Det er heller ingen registeringer i artskart/ 

artsdatabanken innenfor planområdet. I forbindelse med naboplanen i nord, Espehaugen øst 

(planid 65390000), er det utarbeidet en naturmangfoldvurdering. I sammenheng med denne er 

det registrert to store eiker og en jordnøtteng omtrent 25 m nord for planområdet. 

Innenfor planområdet der det planlegges tiltak er det ikke naturlig vegetasjon. 
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3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk 

Det er ingen kartlagte friluftslivsområder av verdi i eller i nærheten av planområdet etter 

naturbase.no. Grøntdrag med Orrtua i nord har kvaliteter som gir potensiale for opphold. Det 

går noen stier/åpninger gjennom grøntdraget. 

 

Figur 3-11: Kartet viser kartlagte friluftslivsområder av verdi i nærområdet. Kart: Naturbase 

 

  

Figur 3-12: Orrtua til venstre i bildet til venstre. To eiketrær er registrert i området. Bildet til høyre viser åpninger i 

grøntdraget.  

 

3.8 Skole og barnehage 

Nærmeste skole er Liland barneskole som ligger ca. 1 km nord for planområdet, målt i 

luftlinje. I samme område ligger det også to barnehager; Liland og Blomsterdalen barnehage. 

Nærmeste barnehage er Bedehusbarnehagen som ligger ca. 800 m nordøst for planområdet. 

Ytrebygda ungdomsskole ligger ca. 2 km nordøst for planområdet. 
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Figur 3-13: Kartet viser skoler og barnehager i nærområdet. Planområdet er vist med stiplet strek. Kart: Tjenestekart, 

bergenskart 

 

3.9 Barn og unges interesser 

Det er ikke registrert spor etter lek i planområdet. 

Det er gjennomført barnetråkk-kartlegging for elever ved Ytrebygda skole i 2014 (Bergen 

kommune). I kartleggingen går det fram at det er ingen steder i eller i nærheten av 

planområdet som brukes i særlig grad av barn og unge. På del av tilkomstveien til området, 

Espehaugen, er det registrert et område som brukes til skating. Se nr. 35 i Figur 3-14. 

Espelandsvegen, veg ved Ådland og Fleslandsvegen er strekninger som oppleves som 

farlig/utrygg skoleveg.  
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Figur 3-14: Barnetråkk-kartlegging gjennomført av Bergen kommune i 2014. Planområdet er vist med stiplet strek. 

 

3.10 Veg og trafikkforhold 

3.10.1 Kjøreatkomst 

Planområdet ligger i et næringsområde og vegen som fører inn til området heter Espehaugen 

og er en kommunal veg, Kv34044. Krysset inn til denne vegen er et uregulert T-kryss. 

Fartsgrensen på vegen er 50km/t. Vegen Espehaugen er relativt bred og har et fortau på den 

ene siden som vender mot nord. Bredden på veien er omtrent 7 m og noe over 2 m på fortau. 

Vegen samsvarer med vegklassen A2; Atkomstveger til industriområder, fartsgrense 50 km/t. 

 
3.10.2 Trafikkmengde 

Det er flere næringsvirksomheter som ligger langs den kommunale veien Kv34044 og det er 

ikke oppgitt trafikkmengde i Statens vegvesens vegkart for selve vegen inn til Espehaugen 52, 

Kv34044. Det er derimot info om trafikkmengden på vegen den munner ut i; Espehaugen 

Kv3134 fra år 2016, se figur under. For nærmere trafikkberegninger knyttet til virksomheten 

på Espehaugen 52, se vedlagt trafikknotat (Multiconsult 2019).  
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Figur 3-15: ÅDT på vegen Kv. 3134 Espehaugen i 2016, fra www.vegvesen.no/vegkart 

 
3.10.3 Trafikksikkerhet 

Det er ingen registrerte ulykker i planområdet. På nærliggende vegsystem er det registrert 

noen ulykker i norsk vegdatabank. 3 ulykker er registrert på Espelandsvegen nært avkjøring 

fra Espehaugen i sør (ca. 200-300 m i luftlinje fra planområdet). På Fleslandvegen i nord er 

det også registrert ulykker.  
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3.10.4 Kollektivtilbud 

Nærmeste busstopp ligger langs Espehaugen, ca. 600 m i gåavstand fra planområdet. Her går 

buss 57 i retning Flesland og Birkelandsskiftet med avgang ca. hver halvtime. Første buss 

stopper her kl. 06.49 i retning Flesland. Dette er tidligste atkomst med buss til området.  

 

 

Figur 3-16: Oversikt over busstopp i området. Planområdet markert med stiplet linje. Kart: Finn.no/kart 

 

Busstopp Myntevik ligger i Espelandsvegen ca. 600 m i gåavstand fra planområdet. Her går 

buss 56 i retning Birkelandsskiftet og Espeland med avgang ca. hver halvtime til time. Første 

buss stopper her ca. kl.08.15 i retning Birkelandsskiftet.  

Det går en nattbuss i området, buss 53 Hjellestad-Minde. Siste buss stopper på Ådlandsflaten i 

Espelandsvegen kl.03.43. 

Nærmeste bybanestopp ligger ved flyplassen, ca. 1,3 km i gåavstand fra planområdet. Her er 

første atkomsttid kl.06.28. 

 

57 - ESPEHAUGEN 

56 - MYNTEVIK 

53 - ÅDLANDSFLATEN 
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Figur 3-17: Oversikt over bussavganger om morgenen. Kilde: Entur.no 

 

 

Figur 3-18: Oversikt over bybaneavganger om morgenen. Kilde: Skyss.no 

 
 
3.10.5 Myke trafikanter 

Det er ingen kjente skoleveger innenfor planområdet. Området er i liten grad brukt av gående 

og syklende i dag. Det er utbygd fortau for nesten hele atkomstveien. Det mangler fortau siste 

del opp til eiendom gnr 107 bnr 498. 

 

 

3.11 Universell utforming 

Det er utbygd fortau langs tilkomstvei til planområdet. Veien og fortauet har en bratt helning 

og er slik sett ikke tilpasset rullestolbrukere. Planområdet er ellers flatt og lett tilgjengelig 

med bil. 

 

3.12 Vannforsyning og avløp 

Det er utarbeidet en VA-rammeplan som redegjør for dagens situasjon. Denne er vedlagt 

planforslaget.  
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3.13 Energi 

Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Bergen kommune, jf. BKKs 

nettsider (BKK, 2018). 

Det er ikke registrert trafostasjoner eller kraftlinjer i planområdet. Det er ikke nærhet til 

høyspentlinjer.  

 

3.14 Støyforhold 

Planområdet ligger innenfor rød flystøysone for Bergen Lufthavn. 

 

Figur 3-19: Flystøysonekart 2011-2020 for Bergen lufthavn. Planområdet er merket medblå ring. Kilde: Avinor 

 

3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon 

Eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold i og ved planområdet er redegjort for i ROS-analyse 

som er vedlagt planbeskrivelsen. 

 
3.15.1 Grunnforhold 

Det er ikke foretatt detaljerte undersøkelser av grunn i området. Etter NGUs katlegginger 

består berggrunnen i området av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Løsmassene består 

av bart fjell med stedvis tynt dekke. Radonfaren er moderat til lav. 

Det er ingen kjente skredhendelser i eller i nærheten av planområdet. Området berøres heller 

ikke av aktsomhetsområde for flom eller skred. 

 
3.15.2 Luft- og grunnforurensning 

Det er ikke kjent luft- eller grunnforurensning i området.  
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnende planer 

4.1.1 Regionale planer 

Regional areal- og transportplan for bergensområdet (2017–2028) 

Regional areal- og transportplan for bergensområdet ble vedtatt i juni 2017. Planen har som 

mål å «utvikle eit utbyggingsmønster som legg til rette for vekst i bustader og næringsareal 

innanfor berekraftige rammer, knytt til kollektivtransport og effektiv vegtransport, og med 

omsyn til langsiktig blågrønnstruktur, jordvern, samt gode nærmiljøkvalitetar».  

 

Regional næringsplan (2013-2017) 

Regional næringsplan har som overordnet mål at Hordaland skal ha: 

• flere innovative virksomheter som bedre nytter muligheter i markedet  

• større del av gründere som etablerer bærekraftige vekstvirksomheter 

• flere innovative næringsmiljø, der virksomhetene samarbeider tettere seg imellom og 

med FoU-miljø og deres internasjonale kontaktnett  

• virkemiddelaktører som enda betre støtter opp om bærekraftige virksomheter og 

næringsmiljø  

• tatt nødvendige politiske avgjørelser om (nærings-) areal, utbyggingsmønster og 

transport som gir grunnlag for en bærekraftig og konkurransedyktig bergensregion  

• flere eksempel på mer attraktive tjenestetilbud og vekstkraft i næringslivet i 

regionale senter  

 

Regional klimaplan (2014-2030) 

Målet med Regional klimaplan er å legge til rette for at Hordaland skal utvikle seg til et 

lavutslippssamfunn.  

 

Regional plan for folkehelse (2014-2025) 

Målet med folkehelsearbeidet er å bidra til et langsiktig og systematisk arbeid som gir flere 

gode leveår, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Planen har særlig fokus på temaområder 

som omhandler de viktige arenaene for folks hverdagsliv.  

 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland (2015-2026) 

Målet med planen er at Hordaland skal ha attraktive senter som fremmer livskvalitet, et robust 

næringsliv og miljøvennlig transport. Sentrene skal tilrettelegge for vekst i hele fylket. 
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4.1.2 Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner 

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt i Bergen bystyre 

24.06.15, sak 164-15. Planens visjon er en aktiv og attraktiv by, og den legger opp til at 

utfordringene og veksten frem mot 2030 skal møtes ved å utvikle en tettere, kompakt og mer 

velfungerende by. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller 

sykkelbruk. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA) 

Gjeldende kommuneplanens arealdel 2010-2021 (KPA2010), plan-ID 60910000, ble vedtatt 

24.04.13. I planen er planområdet avsatt til øvrig byggesone.  

Gjeldende parkeringsnorm er KPA 2010 jf. pkt. 10 i «Bestemmelser og retningslinjer til 

kommuneplanens arealdel». Planområdet er i sone 4. Det er imidlertid gjort en vurdering av 

virksomheten som skal holde til på Espehaugen etter kategoriene i parkeringstabellen, og det 

vurderes dit hen at renovasjonsvirksomheten ikke faller inn under noen av de opplistede 

kategoriene i parkeringsnormen. Det foreslås derfor at følgende bestemmelse blir gjeldende 

for planarbeidet:  

«Tabellen er ikke utfyllende i forhold til typer virksomhet. Dersom det føres opp bygg som 

ikke kan inngå i noen av kategoriene over, skal parkeringsdekningen vurderes konkret fra sak 

til sak. Sammenliknbare virksomheter brukes som utgangspunkt der det er naturlig».   

I ny arealdel (KPA2018), som ikke er endelig vedtatt, er planområdet dekket av sone der 

eksisterende kommunedelplan (plan-ID 61020000) skal gjelde.  

 

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) 

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE), plan-ID 61020000, ble 

vedtatt 21.02.18 og er gjeldende overordnede arealplan for planområdet. I planen er 

planområdet avsatt til industri og lager I/L3 og blågrønnstruktur. 

Aktuelle bestemmelser er blant annet: 

§ 22.1 Det kan fastsettes i reguleringsplan at parkeringsareal under terreng, i kjeller og 

underetasje ikke inngår i beregning av utnyttelsesgrad.  

§ 28.3 Blågrønnstruktur (G): Innenfor områdene skal landskap og verdifull vegetasjon 

bevares. Områdene kan opparbeides parkmessig og tilrettelegges for friluftsliv og rekreasjon. 

Områdenes avgrensning og plassering kan optimaliseres gjennom reguleringsplan. 

Blågrønnstruktur på Espehaugen omsluttet av næringsbebyggelse I/L 3. Formålsgrensene 

mellom byggeområdet og blågrønnstruktur kan justeres gjennom detaljregulering. Det skal 

legges til rette for en blågrønnstruktur som er tilpasset et næringsområde. Blågrønnstruktur 

med liten verdi kan reguleres til næringsbebyggelse. Vilkår for formålsendringer er at 

hovedakse for gående og syklende gjennom området gis parkmessige grønne kvaliteter og at 

traseen blir trafikksikker og attraktiv for både gående og syklende. Hjemmel: pbl § 11-9 nr. 5 

og 6. 
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Figur 4-1. Kommunedelplan BLÅE vedtatt i 2018. Planområdet er omtrentlig markert. 

 

4.2 Reguleringsplaner 

4.2.1 Gjeldende planer 

Det foreligger eksisterende reguleringsplaner i planområdet og som grenser til planområdet. 

En oversikt over planene er vist i Figur 4-2.  

Planområdet 
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Figur 4-2. Oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner i området. Planområdet er vist med rød avgrensning. 

 

Gjeldende reguleringsplan i planområdet er reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 5 

m.fl. Espehaugen industriområde (planID.: 9000000) fra 1993. Planområdet er avsatt til 

industri og et parkbelte mot øst. Parkeringsbestemmelsene i gjeldende plan viser til til en hver 

tids gjeldende parkeringsnorm til Bergen kommune.  

 

Figur 4-3. Eldre reguleringsplan (planID.: 9000000) fra 1993. Planområdet er vist med rød avgrensning. 

Planområdet 
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Videre er tilkomstveien og nærmeste naboeiendommer i vest regulert i reguleringsplan for 

Espehaugen (planID.: 63190000) fra 2017. Naboeiendommene er avsatt til industri/lager med 

en utnyttelse på de ulike tomtene som varierer fra 115 % - 135 %. Tilkomstveien til 

planområdet er regulert som felles kjørevei med en bredde på 7 m og med et fortau på 2,7 m. 

Tilkomstveien til planområdet er i dag omtrent 7 m bredt og fortauet er omtrent 2 m bredt. I 

dag stopper fortauet ved eiendom gnr. 107 bnr. 527, i tråd med reguleringsplanen fra 2017.  

 

Figur 4-4. Espehaugen (planID.:63190000) vedtatt i 2017. Planområdet er vist med rød avgrensning. 

 

4.2.2 Planer under arbeid 

Tilgrensende område i nord er under regulering til industri og lager i reguleringsplan for 

Espehaugen øst (planID.: 65390000). Planen lå til offentlig høring sommeren 2018. 

I planforslaget legges det opp til en utnyttelse på BRA = 100 % med formål industri og lager. 

Det er foreslått formål blågrønnstruktur på Orrtua (haugen lengst sørvest innenfor I/L4) og et 

større grøntareal nord i planområdet. 
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Figur 4-5. Espehaugen øst (planID.: 65390000) grenser til planområde i nord og har vært på offentlig høring sommer 2018. 

 

4.3 Temaplaner 

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 

Forvaltningsplan for byfjellene sør 

Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016 

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017 
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4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

Nedenfor er sentrale overordnede føringer for planarbeidet nevnt.  

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målsettingen med retningslinjene er å oppnå en samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Relevante retningslinjer for 

dette planarbeidet er et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen, legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer, ta hensyn til overordnet blågrønnstruktur, forsvarlig 

overvannshåndtering, naturmangfold og estetiske kvaliteter. Disse temaene blir tatt hensyn til 

i planarbeidet, se kap. 5.7, 5.8.4, 5.10, 5.12, 8.2, 8.6, 8.10.5, 8.11 og 8.12.  

 

Barn og unge sine interesser 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planleggingen stiller 

blant annet krav til at barn og unge skal tas hensyn til i plan- og byggesaksbehandling. Videre 

blir det stilt krav til fysisk utforming, slik at anlegg som skal brukes av barn og unge blir 

sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Barn og unge sine interesser er 

tatt hensyn til i planarbeidet, se kap. 3.7, 3.8, 3.9, 5.13, 8.9 og 8.14. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene gir føring om at 

kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Se kap. 5.7, 5.12 og 8.12. 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) 

Retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at anleggseier beregner to støysoner rundt viktige 

støykilder, en rød og en gul sone. I rød sone skal en unngå støyfølsomme bygninger. I gul 

sone skal en vurdere hvor nye bygg skal føres opp og sikre avbøtende støytiltak. Støy er tema 

i planarbeidet, se kap. 3.14 og 5.13.1. 

 

Universell utforming 

Universell utforming er en langsiktig, nasjonal strategi for planlegging og utforming av 

produkt og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse 

for alle. Universell utforming blir definert slik: Universell utforming er utforming av produkt 

og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 

mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming. Universell utforming blir tatt hensyn 

til i planarbeidet, se kap. 3.11, 5.9 og 8.13. 
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Andre aktuelle bestemmelser/føringer: 

Samfunnstrygghet: Etter plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3 skal det gjennomføres risiko- og 

sårbaranalyse for alle planer for utbygging. Formålet er å forebygge risiko og sårbarhet for 

skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. ROS-analyse er 

gjennomført, se vedlegg og i kap. 3.15, 5.13 og 8.14. 

 

Naturmangfoldloven (nml) §§ 7-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 

offentlig myndighet. Vurderingene knyttet til loven skal gå fram av planene. Mål og 

prinsipper i naturmangfoldloven skal trekkes inn fra starten av planleggingen. Vurderingene 

etter miljørettsprinsippene i nml er gjort i kap. 8.6.3. 

 

Folkehelse: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. 

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelse er lagt til grunn i planarbeidet, se kap. 8.3 og 8.6. 

 

Meldepliktsone Avinor: Planområdet er en del av meldepliktsonen til Avinor, en sone som 

omfatter hele planområdet. De maksimale byggehøydene skal ikke være i konflikt med 

høyderestriksjonene i masterplanen for Bergen lufthavn for perioden 2014-2021. Det er også 

byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene på lufthavnen og dette innarbeides i 

planforslaget. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

 

5.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet skal benyttes som base for BIR sin renovasjonsvirksomhet med verksted, lager 

og oppmøtested for renovasjonsarbeiderne. I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt 

til industri og parkbelte. Endringsforslaget innebærer at området reguleres til lager i tillegg til 

industri og blåblågrønnstruktur. Reguleringsendringens formål er i tråd med KDP BLÅE.  

 

Gjeldende plan: 

 

Figur 5-1: Planklart, gjeldende plan. Kilde: Kommunekart.no. Rød markering viser                                                                 

foreslått utvidelse av vei og en tilpasning i vest til gjeldende plan og eiendomsgrense.  

  

Forslag til planendring: 

   

Figur 5-2: Plankart, endringsforslag 
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5.1.1 Reguleringsformål 

I planforslaget er det satt av areal til følgende formål: 

Arealformål Arealstørrelse (daa) 

§ 12-5. Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 

Industri/lager BKB1 21,024 

§ 12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (SKV1)  210 

Kjøreveg (SKV2)  133 

Fortau F (SF1) 64 

Fortau F (SF2) 44 

§ 12-5. Nr. 3 Blågrønnstruktur  

Blågrønnstruktur G1 3127 

Totalt areal 24602 m2 = 24,6 daa 

 

Byggeformål, industri/lager BKB 

Type bebyggelse Industri-/lagerbebyggelse 

Grad av utnytting Uendret fra gjeldende plan. % BYA = 50 %. 

BRA nytt bygg: 3864 m2 

BYA totalt: 9716 m2  

Byggehøyder Uendret fra gjeldende plan. Maks byggehøyde er 

påført plankart. Gir rom for bygg på 4 etasjer.  

Byggegrense Påført plankartet. 

 

 

5.2 Gjennomgang av reguleringsformål 

5.2.1 Industri/lager (BKB1)  

Område som i gjeldende plan er avsatt til industri reguleres i endringsforslaget til kombinert 

formål industri/lager. Formålet er i tråd med kommunedelplanen BLÅE.  

Innenfor feltet har eksisterende bygg i dag funksjon som lager, adminstrasjon, vaskehall, 

carport og sorteringshall. Denne virksomheten skal videreføres. Planlagt nytt bygg vil ha 

funksjoner som administrasjon, kontor, garderobe, lunsjrom, vaskehall, verksted og lager. 

Alle disse funksjonene vil inngå i formålet industri/lager. Oppstillingsplasser for 

renovasjonsbiler inngår i formålet. Det er lagt opp til solcellepanel på tak. I tillegg er det 

åpnet opp for uteoppholdsaral på deler av takarealet til det tekniske bygget som har nivå med 

etasjeskilleren i bygget.  
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5.2.2   Blågrønnstruktur (G1) 

Areal avsatt til parkareal i gjeldende plan videreføres som areal regulert til 

blåblågrønnstruktur i endringsforslaget. Arealet består av en bratt skrent og et 

vegetasjonsbelte med spredte trær. Høydeforskjellen og vegetasjonen har en skjermende 

funksjon mellom boligene i øst og tiltaksområdet. Skråningen egner seg ikke som turområde. 

Helt vest i planområdet er det en smal stripe på 0,5-1 m som er regulert til parkbelte i 

gjeldende plan. I endringsforslaget er det foretatt en mindre justering av denne slik at industri-

/lagerformålet går helt ut til plangrensen. Det er vurdert som lite hensiktsmessig med 

grøntareal på den smale stripen, da området i praksis utgjør et restareal mellom skjæring og 

bebyggelse og er i dag asfaltert. 

   

Figur 5-3: Utsnittet til venstre viser stripe med regulert parkareal i gjeldende plan. Til høyre vises endringsforslaget der 

industri-/lagerformålet er trukket helt ut til plangrensen. 

   

5.2.3   Kjørevei (f_SKV1) og veg (SKV2) 

          Kjørevei inn til eiendom bnr 107 gnr 498 er regulert i gjeldende reguleringsplan Espehaugen 

(planID.: 63190000). Kjøreveien inngår i endringsforslaget og er videreført i tråd med den 

gjeldende planen Espehaugen som felles vei (f_SKV1). Dette tilsvarer en bredde på 7 

m.Videre er veien trukket noe lenger inn på eiendommen til BIR, regulert som privat veg 

(SKV2) med lik bredde. 

 

 

5.2.4   Fortau (f_SF1 og SF2) 

På bakgrunn av at fortau ikke er regulert helt frem til BIR sin eiendom i gjeldende 

reguleringsplan for  Espehaugen (planID.: 63190000) ønsket Statens vegvesen at fortau legges 

inn vest for atkomstveien i endringsforslaget. Den regulerte bredden på fortauet er 2,2 m. 

Fortauet er regulert til felles eie (f_SF1) fram til eiendom gnr 107 bnr 498, og privat (SF2) et 

stykke inn på eiendommen til BIR. 
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Figur 5-4: Utsnittet til venstre viser kjøreveien som er regulert i gjeldende reguleringsplan for Espehaugen. Det er ikke 

regulert fortau for hele strekningen. Utsnittet til høyre viser endringsforslag der fortau er regulert inn på eiendom gnr 107 bnr 

498. Fortauet er lagt på vestsiden av kjøreveien for videreføring av eksisterende og regulerte fortau langs veien. 

 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

  

Figur 5-5: Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Link Arkitektur 

 

Ny bebyggelse er planlagt plassert omtrent midt i planområdet, der det i dag er et ledig, åpent 

areal. Tiltaket vil bestå av et nytt industri-/lagerbygg, og et mindre bygg med tekniske 

funksjoner.  

Bebyggelsen er valgt på bakgrunn av de bestemte funksjonene som må inn i bygget. Vestre 

del av bygget vil bestå av en høy første eatsje, og østre del av bygget av to etasjer. I den delen 

av bygget som har to etasjer, består første etasje av vaskehall, verksted, lager, kontor, 

garderobe og kundemottak. 2. etasje består først og fremst av kontor.   



Reguleringsendring etter forenklet prosess for Ytrebygda. Gnr 
107 bnr 498 Espehaugen I/L3 multiconsult.no 

Planbeskrivelse 5 Beskrivelse av planforslaget 

 

Side 31 av 49 
 

         I tilbygget med tekniske funksjoner er det åpnet opp for at de ansatte kan oppholde seg på tak.     

Takterrasse vil ha nivå med etasjeskiller i hovedbygget.  

I gjeldende reguleringsplan er det ikke en regulert byggegrense i plankartet. I 

endringsforslaget er det lagt inn regulert byggegrense som tar utgangspunkt i eksisterende og 

planlagt ny bebyggelse. Byggegrensen gir et åpent areal mot sør og øst, som dermed kan 

benyttes til opphold av renovasjonsbiler og parkeringsplasser for de ansatte. Byggegrensen er 

valgt med hensyn til intern trafikal logistikk og tilgang fra parkeringsplass for de ansatte.  

Det er ikke planlagt at noen av de eksisterende byggene i området skal rives.  

 
5.3.1 Byggehøyder 

Byggehøyde for planlagt ny bebyggelse er 9,9 meter. Kotehøyde for planert terreng ligger på 

+46,3 moh. og kotehøyde for bygg er +56,2 moh. Bygget har en høy etasje på vestre del av 

planområdet og to etasjer i den østre del av planområdet. Det er lagt opp til heishus og 

solcellepanel på tak.  

Byggehøydene faller innunder de høydebegrensningene som ligger i gjeldende plan. Det vil si 

maks gesimshøyde på 16 m. Det er derfor ikke foreslått endringer av byggehøyde i 

endringsforslaget.  

 
5.3.2 Grad av utnytting  

 

Eksisterende bygningsmasse består av bygg med 1 etasje og med en BYA m2 = BRA m2= 

3216 m2. Ny bebyggelse utgjør BRA = 3864 m2. Eksisterende, ny bygningsmasse og 

parkering utgjør totalt BYA = 9716 m2. Med en tomtestørrelse på 21000 m2 utgjør det 46 % 

(med parkering). Gjeldende reguleringsplan tillater en byggehøyde på 16 meter, dette 

videreføres i endringen. Tar man utgangspunkt i at eksisterende bygningsmasse har èn etasje, 

vil BRA totalt utgjøre 3864 m2 (nytt) + 3216 m2 (eksisterende) = 7080 m2. Med et tomteareal 

på 21000 m2 (tomteareal – grøntareal), og et parkeringsareal på BRA = 4314 m2 vil 

regnestykket for %-BRA utgjøre 3864 m2 + 3216 m2 + 4314 m2 = 54 %.   

  
 
 

 

 

5.4 Boligmiljø og bokvalitet 

Ikke aktuelt. Planforslaget omhandler industri-/lagerbebyggelse. 

 

5.5 Uteoppholdsareal 

Det er lagt opp til uteoppholdsareal på deler av taket som ikke avsettes til solcellepanel. 

Uteoppholdsareal på tak skal nyttes av arbeidere tilknyttet BIR sin virksomhet.  

 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Ikke aktuelt. Planforslaget medfører ikke endringer som berører kulturminner og kulturmiljø. 

 

Felt  Tillatt BRA (m2) Feltstørrelse (m2) %-BRA 

BKB1 Maks BYA = 50 %, maks 
byggehøyde 16 meter 

21024  54 %  
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5.7 Miljøtiltak 

Nybygget som skal etableres er planlagt for BREEAM-sertifisering til nivå very good. Dette 

innebærer blant annet etablering av solcellepanel på hele takoverflaten. I bestemmelsene § 

2.5.1 er det lagt til en bestemmelse om at det tillates solcellepanel på hele takflaten under 

forutsetning av at det er godkjent av Avinor.   

 

I bestemmelsene er det lagt inn krav om beplantning mellom parkeringsplassene i sør, som 

vist i illustrasjonsplan.  

 

 

5.8 Samferdsel 

5.8.1 Veg og atkomst 

Tilkomstveien er regulert i gjeldende plan for Espehaugen (planID.: 63190000) som fellesvei 

f_KV20. Denne veien samsvarer med veiklasse A2 (adkomstveier til industriområder) 

Fartsgrensen er 50 km/t. Veien er felles for gnr. 107 bnr. 498, 503,  526, 527, 536, 543 og 

formål I/L1, I/L2, I/L4 og F/I/L i reguleringsplan for  Espehaugen (planID.: 63190000). 

Eiendomsforholdene er foreslått videreført i endringen.  

 

I endringsforslaget er tilkomstveiens bredde på 7 m videreført (f_SKV1 og SKV2). Siste del 

av tilkomstveien er ikke regulert med fortau i gjeldende plan for Espehaugen. 

Endringsforslaget innebærer at fortau (f_SF1 og SF2) etableres inn på eiendom gnr 107 bnr 

498. Fortau  reguleres med lik bredde som i dagens situasjon, dvs. 2,2 m. 

 

På oppfordring fra kommunen er det vurdert om planendringen kan legge opp til en 

gjennomkjøring for eiendommen i nord. Planområdet er i dag uttilgjengelig for fremmede og 

avstengt med gjerde og port, så en gjennomkjøring vil ikke fungere for BIR sin virksomhet.   
 
5.8.2 Varelevering og atkomst for store kjøretøy 

Planområdet skal benyttes til industrivirksomhet i tilknytning til renovasjon, og flere store 

biler vil komme til og fra området. Det er derfor viktig at den interne trafikkavviklingen 

planlegges og håndteres. Det er utarbeidet en intern trafikkplan som viser hvordan 

trafikkaviklingen kan løses med varelevering, parkering av renovasjonsbiler, av- og pålessing 

av farlig avfall, ansattparkering og tilkomst for myke trafikanter. Renovasjonsbilene er 

planlagt plassert i hovedsak mot skjæring i øst. Trafikkmønsteret vil gå rundt nytt bygg, med 

tilstrekkelig svingradius for å snu for lastebiler i bakkant av bygget. Varelevering vil foregå i 

hovedsak på sørsiden av bygget.  

I endringsforslagets planbestemmelser er det presisert at illustrasjonsplan med inntegning av 

bygg, parkeringsareal og gangtraseer er retningsgivende for utforming av arealet.  
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Figur 5-6: Forslag til intern trafikkplan for området. Illustrasjon: Link Arkitektur 

 
 
5.8.3 Parkering 

I gjeldende reguleringsplan er det ikke satt spesifikke krav til parkering. Det er vist til 

gjeldende parkeringsnorm i Bergen kommune.  

I endringsforslaget er det tatt inn en bestemmelse om at det innenfor feltet tillates 100 

parkeringsplasser for personbiler. Renovasjonsvirksomheten er vurdert til ikke å falle inn 

under noen av kategoriene i gjeldende parkeringsnorm, og det er derfor presisert et eget krav 

til feltet. Dette er begrunnet med at arbeidstida til renovatørene faller utenfor tidsrommet der 

det er mulig å reise kollektivt til jobb. 

Parkeringsplassene er planlagt lagt til sørdelen av tomta, nært inngangsport. Dette sikrer et 

skille mellom personbiler og den aktive virksomheten. For å gi et bedre estetisk og grønt 

uttrykk på parkeringsplassene er det stilt krav om at det skal etableres vegetasjonsrekker 

mellom plassene som vist i illustrasjonsplan. Vegetasjonen skal bestå av trær.  

Parkeringsplasser for 76 renovasjonsbiler inngår i industri-/lagerformålet. Totalt utgjør 

parkeringsplassene 2452 m2 av det totale BYA.   

Sykkelparkeringsplasser med tak er i illustrasjonsplan foreslått lagt til inngangsparti for 

ansatte i bakkant av nytt bygg. Plassene blir med denne plasseringen knyttet til gangtrasé mot 

renovasjonsbilene, til ansattparkering og til fortau langs tilkomstvei. Sykkelparkering vil 

ellers følge kravene i gjeldende parkeringsnorm. Som følge av nytt tiltak må det tilrettelegges 

for minimum 8 sykkelplasser. Tar man høyde for eksisterende bygningsmasse må det 

tilrettelegges for minimum 15 sykkelplasser etter gjeldende parkeringsnorm. Foreslått 

sykkelparkering nord for nybygget har kapasitet til 30 sykler.  
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Figur 5-7: Utomhusplan med parkeringsarealoversikt.  

 
5.8.4 Gangtraseer og snarveger 

I endringsforslaget er det regulert inn fortau inn på eiendom gnr 107 bnr 498. Intern 

trafikkplan og illustrasjonsplan som er utarbeidet for området, viser hvordan gangtraseer kan 

løses internt på området. Illustrasjonsplanen er retningsgivende for utforming av arealet og 

skal sikre trygge gangsoner. 

 
5.8.5 Kollektivtilbud 

Ikke aktuelt. Planforslaget regulerer ikke for endringer i kollektivtilbud. 

 

5.9 Universell utforming 

Nytt fortau som er regulert langs tilkomstvei har en helning og er slik sett ikke tilpasset 

rullestolbrukere. Planområdet er ellers flatt og lett tilgjengelig med bil. Det planlegges ikke 

for økte terrengforskjeller. 

Internt i området er det planlagt for gangsoner for tilkomst fra fortau og parkering til bygg. 

Dette går fram av intern trafikkplan og illustrasjonsplan. 

 

5.10 Vannforsyning- og avløp 

Det er utarbeidet VA-rammeplan til planforslaget. Denne er retningsgivende for vann- og 

avløpsløsning i området. 

Ut fra beregningene som er utført i forbindelse med VA-rammeplanen vil de eksisterende 

vannledningene ha god nok kapasitet til å håndtere økningen i vannforbruk som følge av 

planlagte tiltak. Det antas også at de kommunale spillvannsledningene nedstrøms planområdet 
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har tilstrekkelig kapasitet. Ved etablering av vaskehall og bilverksted er det krav om 

oljeutskiller. 

Planlagt tiltak vil ikke ha noe stor innvirkning på overvannsmengden da endringen skjer på 

område som i dag er planert og asfaltert. Det er planlagt fortsatt blågrønnstruktur med 

parkmessig opparbeidelse for den nåværende vegetasjonen i øst som er innenfor plangrensen. 

Økning av overvann for planlagt situasjon vil dermed kun avhenge av klimafaktor.  

Eksisterende overvannsledninger og drensledninger anses å ha god nok kapasitet til å håndtere 

økning på grunn av klimafaktor.  

 

5.11 Renovasjon 

BIR følger sine egne rutiner for kildesortering, og vil ha en miljøstasjon plassert i 

sammenheng med bygg.  

 

5.12 Energiløsninger 

Det er planlagt for å bygge solcelleanlegg som energiløsning, men det er ikke satt som et 

krav. I planens bestemmelser er det åpnet opp for at solcellepanel kan plasseres på tak til nytt 

bygg i BKB1. Nybygget som skal etableres er planlagt for BREEAM-sertifisering til nivå 

very good 

Trafostasjon i tilknytning til solcelleanlegget er foreslått plassert i bakkant av nytt bygg. Dette 

går fram av retningsgivende illustrasjonsplan.  

 

5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak 

Det vises til utførte risiko- og sårbarhetsanalyse som er vedlagt for utfyllende informasjon.  

ROS-analysen avdekker 18 mulige uønskede hendelser. Alle disse uønskede hendelser er 

vurdert etter Bergen kommunes akseptkriterier og risikomatrise. Det er avdekket risiko i gul 

og rød risikosone for flere av de uønskede hendelsene. De fleste av disse kommer innenfor 

gul risikosone, men to av hendelsene kommer innenfor rød risikosone. Dette gjelder ulykke 

med gående og syklende og ulykker i forbindelse med anleggsgjennomføring/utbygging. 

Disse hendelsene kan medføre dødsfall og kommer følgelig i rød sone for liv og helse. 

Det er vurdert behov for risikoreduserende tiltak for alle de uønskede hendelsene. De 

avbøtende tiltakene er sikret i reguleringsplanen gjennom plankart og bestemmelser, eller de 

følger i gjennomførings- og driftsfase. De avbøtende tiltakene sikrer at risikoforholdene 

kommer innenfor akseptabelt nivå etter Bergen kommunes akseptkriterier og risikomatrise. 

 
5.13.1 Støytiltak 

Det er utarbeidet en støyfaglig utredning der det er beregnet samlet støynivå knyttet til 

virksomheten og omkringliggende støyfaktorer. Kartet nedenfor viser beregnede støysoner for 

virksomheten i 4 meters høyde over lokalt terreng ved normal drift. 
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Figur 5-8: Beregnet lydnivå Lden fra virksomheten i 4 meters høyde over lokalt terreng for normal drift. Kilde: Støyfaglig 

utredning (10200907-03-RIA-RAP-002) 

Beregnet lydnivå fra virksomheten på Espehaugen 52 ved nærmeste støyfølsomme 

naboboliger er under de anbefalte grenseverdiene Lden 50 dB og Ln 45 dB iht. T-1442. 

Luftutslipp fra bremser vil kunne gi enkelte maksimalhendelser ved nærmeste bolignaboer 

med lydnivå LAFMAX 60 dB. Det vil høyst trolig være snakk om færre enn ti hendelser per 

natt. BIR informerer om at det helt unntaksvis oppstår luftutslipp fra bremser.  

I 1,5 m høyde over lokalt terreng har så godt som hele tomtearealet ved nærmeste bolignaboer 

mot øst beregnet lydnivå lavere eller lik Lden 50 dB.  

Området ligger i rød støysone fra flytrafikk for gjeldende prognose, med beregnet 

gjennomsnittlig lydnivå Lden 65 dB og Ln 55-56 dB. Maksimalt flystøynivå L5AS i 

nattperioden kl. 23-07 er 85-88 dB.  

Det er flystøyen som vil være klart dimensjonerende. Etablering av BIR AS sin virksomhet på 

Espehaugen 52 vil i meget liten grad bidra til økt sumstøy for støyfølsom bebyggelse i 

nærområdet basert på foreliggende beregninger. 

 

5.14 Rekkefølgebestemmelser 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av krav fra Avinor. Før 

rammetillatelse må det foreligge positiv radioteknisk vurdering for bruk av kraner. 

Kommunen kan ikke gi rammetillatelse for bruk av kraner høyere enn 40 meter over terreng 

uten at det foreligger godkjennelse fra Avinor. Før bebyggelse kan tas i bruk skal det ha vært 

gjennomført en kontrollert idriftsettelse av solcelleanlegget i samarbeid med Avinor. 

Det er videre tatt inn rekkefølgebestemmelse for å sikre opparbeidelse av fortau (f_SF1 og 

SF2) og kjørevei (f_SKV1 og SKV2) inn mot felt BKB. Ny bebyggelse kan ikke tas i bruk før 

det er opparbeidet.  
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6 Planprosess og medvirkning 

Oppstartsmøte ble avholdt med fagetaten i Bergen kommune 

22.11.2018.  

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt til naboer, 

grunneiere, offentlige og private høringsinstanser 20.12.2019 og 

annonsert i Bergens tidende 21.12.2018. Det har ikke vært holdt 

informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av planarbeidet.  

Det kom inn totalt 13 merknader til varsel om oppstart. Av disse 

var 2 fra private og 11 fra offentlige myndigheter. Det er ikke 

varslet innsigelse. 

I arbeidsmøte med fagetaten i kommunen 05.03.19 ble det 

avklart at planens tiltak kunne gjennomføres etter endring av 

gjeldende reguleringsplan (planID.: 9000000) med forenklet 

planprosess. For å imøtekomme merknad fra Tine ble det 

bestemt at planarbeidet skulle omfatte en luktrisikovurdering, 

samt omtale skadedyr som risikoforhold.  

Varsel om endret planprosess ble sendt til naboer, grunneiere, 

offentlige og private høringsinstanser 12.03.19 med to ukers 

merknadsfrist. Det kom inn totalt 6 merknader til dette varselet. 

Disse merknadene og merknadene til varsel om oppstart er 

summert og kommentert i vedlagte merknadsskjema. 

6.1 Krav om konsekvensutredning? 

Det er utarbeidet en vurdering etter forskrift om 

konsekvensutredninger i forbindelse med planoppstart. 

Vurderingen er vedlagt planforslaget. Fagetaten i Bergen 

kommune har med dette som utgangspunkt avklart at 

planforslaget ikke krever behandling etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. Dette fremgår av notat fra 

oppstartsmøte datert 20.12.18.  

 

 

 

Figur 6-1 Kunngjøringsannonse i BT, 

21.12.18 
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7 Konsekvensutredning  

Ikke aktuelt. Spørsmålet om konsekvensutredning ble vurdert av Bergen kommune i 

oppstartsmøte, og det ble konkludert med at det ikke er krav til konsekvensutredning.  

Til grunn for konklusjonen ligger det for det første at planen ikke omfattes av § 6 i forskrift 

om konsekvensutredninger, siden det ikke innebærer tiltak i vedlegg I. Når det gjelder § 8 i 

forskriften så omfattes planen av denne, siden det i dag er en container for midlertidig lagring 

av skrapjern på tomten, og bruken av denne videreføres i planforslaget. Bruken faller inn 

under tiltak nevnt i vedlegg II pkt. 11. e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser 

for kjøretøy og pkt. 11. j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, 

bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål og pkt. Det er 

derfor foretatt en vurdering etter § 10 Kriterier for vurdering av om en plan eller tiltak kan få 

vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Det er konkludert med at tiltaket ikke får vesentlig 

virkning for miljø og samfunn.  
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8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 

 

8.1 Overordnede planer 

Planforslaget viderefører formålet industri/lager fra gjeldende overordnede plan, 

kommunedelplan BLÅE. Blågrønnstruktur som er avsatt i kommunedelplanen blir ikke berørt 

av planforslaget, med unntak av en veldig smal stripe helt vest i planområdet. Dette arealet 

utgjør et restareal mellom bygg og skjæring, og er på dette detaljnivået ikke vurdert som 

hensiktsmessig å regulere til blågrønnstruktur. Arealet består i dag av asfalt.  Deler av arealet 

som er avsatt til industri/lager i kommunedelplanen er regulert blåblågrønnstruktur i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. Dette sikrer vegetasjonsskjerming mot øst.  

 

Figur 8-1: Utklipp fra KDP BLÅE. Blågrønnstruktur som i planforslaget er regulert til industri/lager er markert med rød 

stiplet linje. Areal som foreslås regulert til blåblågrønnstruktur vises med blå stiplet linje.  

 

I høringsutgave av KPA 2018 er området for KDP BLÅE markert som område der 

kommunedelplanen skal gjelde. 

 
8.1.1 Eksisterende reguleringsplaner 

Det er lagt opp til 100 parkeringsplasser for ansatte knyttet til BIR sin virksomhet. Det er 

gjort en vurdering av virksomheten etter kategoriene i gjeldende parkeringsnorm, og 

renovasjonsvirksomheten er vurdert til å ikke falle inn under noen av kategoriene i 

parkeringsnormen. Dette er begrunnet med at arbeidstida til renovatørene faller utenfor 

tidsrommet der det er mulig å reise kollektivt til jobb. Det er derfor foreslått at følgende 

gjeldende parkeringsbestemmelse blir gjeldende for planens tiltak:  

         «Tabellen er ikke utfyllende i forhold til typer virksomhet. Dersom det føres opp bygg som 

ikke kan inngå i noen av kategoriene over, skal parkeringsdekningen vurderes konkret fra sak 

til sak. Sammenliknbare virksomheter brukes som utgangspunkt der det er naturlig».   

 

Renovasjonsvirksomheten faller ikke inn under noen av kategoriene i gjeldende 

parkeringsnorm. Det er gjort forsøk på å finne liknede eksempler på virksomheter i nylige 

reguleringsplaner. Sammenlignbare tiltak er Tide sitt anlegg på Haukås, men det er ikke 

funnet noen spesifikke parkeringsbestemmelser knyttet til denne virksomheten. Ettersom 
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gjeldende plan viser til gjeldende parkeringsnorm, vil dette gjelde både for gjeldende plan og 

foreslått reguleringsendring, og vil således, potensielt, åpne opp for den samme mengde 

trafikk. For å kunne få et sammenligningsgrunnlag er det gjennomført et utregningseksempel 

med BRA for eksisterende og nytt tiltak etter kategori industri/lageri i gjeldende 

parkeringsnorm. Regner man ut maksimum antall parkeringsplasser med utgangspunkt i 

planlagt industri/verksted tillates det maksimum 31 parkeringsplasser som følge av nybygget. 

BRA nytt bygg er 3863 m2 og det tillates maks 8 parkeringsplasser pr. 1000 m2. Legger vi til 

eksisterende bruksareal (3216 m2), tillates det 26 plasser i tillegg. Til sammen åpner 

foreliggende planforslag opp for 57 parkeringsplasser om man ikke tar høyde for at BIR sin 

virksomhet ikke faller inn under parkeringsnormens standardkategorier.   

Det aktuelle tiltaket medfører en utnyttelse på 46 %-BYA. Gjeldende reguleringsplan åpner 

opp for BYA = 50 % og en byggehøyde på maksimum gesimshøyde på 16 m. Dette blir 

videreført i reguleringsendringen. Med en tomtestørrelse (ikke medregnet parkbelte) på 21 

daa og en utnyttelse på %-BYA = 50 % og med gj.snitt 2 etasjer (totalt BRA = 20670 m2) og 

med 8 parkeringsplasser pr. 1000 åpner dette opp for 141 parkeringsplasser. Det er da tatt 

hensyn til at de 139 parkeringsplassene utgjør ca 3000 m2 av maks BRA.  Dvs. ved 

maksimum BYA og 2 etasjer åpnes det opp for flere parkeringsplasser for privatbil enn det 

det legges opp til i foreslått endring. I tillegg til privatbiler legges det til rette for 76 

renovasjonsbiler. Reguleringsendringen legger derfor totalt til rette for 176 kjøretøy. 

Regnestykket over med utnyttelse 50 % og 2 etasjer gav 139 parkeringsplasser, dvs. 37 flere 

plasser i foreslått reguleringsendring, og der 76 av de 176 er nyttekjøretøy.  

                     

8.2 Byform og arkitektur 

Planforslaget legger opp til industri- og lagerformål. Det er planlagt for et bygg som først og 

fremst tilfredsstiller funksjonelle krav til renovasjonsvirksomheten. Bygget er gitt en enkel 

utforming med tilstrekkelig antall innkjøringer for renovasjonsbilene til verksted og for 

tilgang til delelager. Det er lagt inn mer detaljrik utforming med flere vinduer ved 

inngangsparti mot sør. I bestemmelsene er det stilt krav om at alle bygg skal gis en god 

materialbruk og utforming. Utforming av nye byggverk skal sikre et godt samspill med 

eksisterende bygninger i forhold til plassering på tomten, byggestruktur, volum og takform. 

 
8.2.1 Estetikk 

Byggehøyde på 16 m fra gjeldende plan videreføres. Dette er i samsvar med byggehøyde på 

naboeiendom i nord og øst. Det legges opp til 2 etasjers bygg med en byggehøyde på 10,1 m. 

Eksisterende bygningsmasse har en maksimal høyde på 12,4 m. I tillegg ligger 

naboeiendommene i øst høyere i terrenget enn planlagt utbyggingsområde. Dagens grønne 

belte videreføres som buffer mellom utbyggingsområde og naboene i øst, til tross for at dette 

arealet også er avsatt til industri og lager.   

For å øke det estetiske uttrykket er det stilt krav om beplantning med trær mellom parkering. 
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Figur 8-2: 3d-illustrasjon fra sør mot nord. Illustrasjon: Link arkitektur 

 

 

8.3 Levekår og folkehelse 

Planforslaget regulerer fortau til tiltaksområdet og det er planlagt for gangtraseer internt på 

området. Dette sikrer muligheten for trygg aktiv transport til området. 

Utarbeidet ROS-analyse og fagutredninger omtaler tema som lukt, støy og forurensning. 

Disse temaene er viktige for levekår og folkehelse. Det er foreslått tiltak som bedrer 

risikoforholdene. 

 

8.4 Uterom 

Uterommene er utformet først og fremst for funksjonell bruk for virksomheten. I tilbygget 

med tekniske funksjoner er det åpnet opp for at de ansatte kan oppholde seg på tak.     

Takterrasse vil ha nivå med etasjeskiller i hovedbygget. Det er planlagt for gangtraseer og 

beplantning, slik at uterommet som helhet framstår bedre for de ansatte og omgivelsene enn 

dagens situasjon.  

 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er i dag ikke kjente verneverdige kulturminner i eller i nærheten av planområdet, og tiltak 

ihht. planforslaget vil dermed ikke ha direkte konsekvenser for kulturminner. 

 

8.6 Blågrønne verdier og infrastruktur 

Planforslaget regulerer for å ivareta eksisterende grøntbelte mot vest. Arealet er regulert til 

blåblågrønnstruktur. 
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8.6.1 Sammenhengende blågrønn struktur 

Planforslaget berører ikke sammenhengende blåblågrønnstruktur som er avsatt i KDP BLÅE. 

 
8.6.2 Jordressurser 

Planforslaget får ikke konsekvenser for jordressurser, da det ikke er registrert denne typen 

naturressurser innenfor planområdet. Et stykke nord for planområde, nedenfor Orrtua, ligger 

det et landbruksareal. Dette arealet er avsatt til næring i KDP BLÅE og er foreslått regulert til 

industri/lager i pågående reguleringsplanarbeid.  

 
8.6.3 Naturmangfold 

I følge Naturbase er det ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller utvalgte 

naturtyper i eller i nærheten av planområdet. Det er heller ingen registeringer i artskart/ 

artsdatabanken innenfor planområdet. I forbindelse med naboplanen i nord, Espehaugen øst 

(planid 65390000), er det utarbeidet en naturmangfoldvurdering. I sammenheng med denne er 

det registrert to store eiker og en jordnøtteng omtrent 25 m nord for planområdet. 

Innenfor planområdet der det planlegges tiltak er det ikke naturlig vegetasjon. 

             I alle saker som kan berøre naturmangfold skal vurderinger og vektlegging med hensyn til  

naturmangfold (§§ 8-12 i naturmangfoldloven) fremgå av vedtaket. Kunnskapsgrunnlaget 

bygger i dette tilfellet på tilgjengelig informasjon i naturbase (https://kart.naturbase.no/) og 

artskart (artsdatabanken.no), i tillegg til en befaring av området. Det er også tatt hensyn til 

naturmangfoldlovvurderingen som er gjort i forbindelse med naboplanen i nord (planid 

65390000). Tiltaket som foreslås berører kun den delen som i dag er utbygd og planområdet 

har lite potensiale for naturverdier. Kunnskapsgrunnlaget vurderes av den grunn til å stå i 

rimelig forhold til sakens karakter og skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet kommer 

til anvendelse når det er mangel på kunnskap i en beslutningssak. Kunnskapsgrunnlaget og 

tiltakets omfang gir i dette tilfelle rimelig god sikkerhet for å vurdere virkningen tiltaket vil ha 

for naturmangfoldet.  

 

         Den samlede belastningen som et økosystem er, eller vil bli, utsatt for skal vurderes jf. § 10 i 

naturmangfoldloven. Tiltaket vil ikke berøre natumangfoldverdier. Vegetasjonen i 

planområdet videreføres og avsettes til blåblågrønnstruktur. De registrerte verdiene nord for 

planområdet, hul eik og jordnøtteng, vil ikke berøres som følge av tiltaket.  

  

         Tiltakshaver er klar over, ifølge naturmangfoldlovens § 11, at kostnader ved å hindre eller 

begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader 

ved å hindre eller begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller 

gjenopprettende tiltak. I dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap.  
 

            For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet, skal miljøforsvarlige teknikker og   

driftsmetoder, samt lokalisering av tiltak vurderes. I denne sammenheng er det først og fremst 

vurdering av tiltaket i forhold til hekkende fugler i området. Fugleregistreringer i artskart er 

først og fremst knyttet til Ådlandsvannet og Vestretjørnet, og ettersom området er utbygd kan 

man anta at planområdet ikke utgjør en viktig del av funksjonsområdet. Et annet viktig 

element er å hindre avrenning og forurensning fra området til omkringliggende natur og vann. 

Planens VA-rammeplan har lagt retningslinjer vedrørende dette.   

 

Ved tilplantning av parkeringsarealet bør artene vurderes i forhold til risiko for spredning og 

risiko for stedbunden vegetasjon, og biologisk mangfold.  

https://kart.naturbase.no/
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8.7 Rekreasjon og friluftsliv 

Det er ikke registrert områder som er særlig brukt til rekreasjon/friluftsliv i eller i nærheten av 

planområdet. Planområdet er i dag uttilgjengelig for fremmede og avstengt med gjerde og 

port. Orrtua og grøntareal nord for planområdet har noe potensiale for opphold. Disse arealene 

blir ikke berørt av planforslaget. 

 

8.8 Sosial infrastruktur 

8.8.1 Skole og barnehage 

Temaet er ikke relevant for planforslaget.  

 
8.8.2 Annen sosial infrastruktur 

Planforslaget er vurdert til ikke å ha særlige konsekvenser for sosial infrastruktur, da planens 

tiltak er plassert i et allerede etablert næringsområde. Bruken endres i liten grad. 

 

8.9 Barn og unges interesser 

Området brukes ikke av barn i dag, og planforslaget vurderes derfor til ikke å ha særlige 

konsekvenser for barn og unge. 

 

8.10 Samferdsel og mobilitet 

8.10.1 Atkomst og veg 

På bakgrunn av Statens Vegvesen sin merknad til oppstart med ønske om å regulere vei og 

fortau helt inn til tiltaksområdet, er deler av veiareal merket _KV20 i gjeldende plan 

(Espehaugen, planID.: 63190000) tatt med i planområdet. Fortau og adkomst vei forlenges 

som følge av reguleringsendringen.   

            For sammenligning av trafikkøkning som følge av gjeldende plan versus tiltak vises det til 

kap. 8.1.1. Når det gjelder en sammenligning opp mot dagens og tidligere bruk er det 

utarbeidet et eget trafikknotat Vurdering av eksisterende vei (vedlagt). Den eksisterende 

vegen inn til planområdet (Kv34044) er vurdert som tilfredsstillende. Veg- og fortau-bredder 

samsvarer med minstekrav til bredder på adkomst til næringsområder fra håndbok N100 Veg- 

og gateutforming fra 2013 og 2018. I 2016 var trafikkmengden på den kommunale vegen 

høyst ca. 600 kjt/dag. Som følge av den den planlagte endrede driften på Espehaugen 52 er 

det oppgitt at det vil bli en økning i trafikkmengde på ca. 300 kjt/døgn. Det er derfor gjort en 

vurdering av kapasitet på Kv34044, Kv3134 og det uregulert krysset. Det er avdekket at 

trafikkmengden i 2016 var langt under kapasitetsgrensen og at vegen har kapasitet til å ta en 

økning i trafikk til/fra Espehaugen som tiltaket medfører.   
 

             
8.10.2 Parkering 

Planforslaget vil gi økt parkering i området sammenliknet med dagens situasjon. Det legges 

opp til 100 parkeringsplasser for de ansatte. Parkering av renovasjonsbiler utgjør videre en 

stor del av tomt, disse inngår i industri-/lagerformålet.  

Det er gjort en vurdering på om carport vil ha positiv effekt med hensyn på det 

landskapsestetiske. Planområdets beliggenhet, høyde i terreng og tilgrensende område tilsier 

at carport vil ha liten posistiv effekt for det landskapsestetiske. Det er lagt inn krav om 
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beplantning i mellom parkeringen for personbiler, bestemmelsespunkt §2.1.6. Trerekker 

mellom parkeringen vurderes å gi en større positiv effekt enn carport for tilliggende områder 

rundt og sett fra luften.  

 
8.10.3 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerheten bedres med planforslaget, da det er regulert forlenget fortau og kjørevei 

inn mot tiltaksområdet. Bredden skal etter trafikkfaglig vurdering være tilstrekkelig for 

trafikkmengde og bruk. I planforslaget stilles det krav om at illustrasjonsplan er 

retningsgivende for utforming av gangtraseer og kjøremønster. Dette vil gi økt 

trafikksikkerhet for de ansatte. 

 
8.10.4 Kollektivtilbud 

Planforslaget får ikke konsekvenser for kollektivtilbud.  

 
8.10.5 Myke trafikanter 

Planforslaget bedrer forholdene for myke trafikanter. Det er regulert for forlenget fortau opp 

til eiendom gnr 107 bnr 498, og internt på området vil gangtraseer oppmerkes. ROS-analysen 

retter fokus på tiltak i anleggsperioden og driftsrutiner med fokus på trafikksikkerhet spesielt 

for myke trafikanter.  

 

8.11 Vannforsyning og avløp 

Planforslaget medfører behov for omlegging av noen ledninger internt på området, men ikke 

større endringer av det kommunale ledningsnettet. Det skal være tilstrekkelig kapasitet for 

vannforsyning og overvannshåndtering medregnet klimapåslag.  

 

8.12 Energi og klima 

Planforslaget legger opp til bruk av solcelleanlegg på nytt bygg, men det er ikke satt som et 

krav i planen. Solcelleanlegg vil kunne sikre grønn energi til virksomheten, og er positivt i et 

klimaperspektiv.  

 

8.13 Universell utforming 

Planforslaget vil i noen grad bedre forholdene for universell utforming, gjennom nybygg med 

dagens krav til bredder og utforming og gjennom oppmerking av gangtraseer.  

 

8.14 Risiko og sårbarhet – konsekvenser 

Det vises til utførte risiko- og sårbarhetsanalyse som er vedlagt for utfyllende informasjon. 

Innarbeidet i planforslaget er det gitt flere risikoreduserende tiltak som skal reduserere 

konsekvensene for risiko- og sårbarhetsforhold, og som sikrer at risikoforholdene kommer 

innenfor akseptabelt nivå etter Bergen kommunes akseptkriterier og risikomatrise. 

 

8.14.1 Forurensning 

Forurensning er tema i vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse. Virksomheten håndterer farlig 

avfall og har tankanlegg for spillolje. Mange biler i området utgjør risiko for oljesøl. Akutt 
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forurensning av vann, grunn og luft kan forekomme. Tiltak for å håndtere dette ligger på 

virksomhetsnivå. 

 

8.14.2 Skadedyr 

 

Alt avfall som kan tiltrekke seg skadedyr håndteres i lukkede beholdere. BIR har rutiner og 

forhåndsregler som sikrer at avfall ikke kommer på avveie. Det er rutiner for renhold av 

renovasjonsbiler og det er rutiner for å unngå unødvendig parkering av renovasjonsbiler som er lastet 

med restavfall. 

 

8.15 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen 

I planforslaget er det regulert nytt, forlenget fortau langs felles vei Espehaugen. Fortauet 

reguleres til felles formål, slik at det følger ikke kostnad for innløsning av eiendom for 

kommunen.  

Kostnadene ved utbygging vil tas av tiltakshaver, da opparbeidelse er sikret med 

rekkefølgekrav i planen. 

 

8.16 Konsekvenser for næringsinteresser 

Område som er regulert til næring i gjeldende plan videreføres som næringsformål. Uendrede 

konsekvenser. 

En liten del av regulert kjørevei flyttes mot øst som følge av nytt fortau. Dette gå inn på 

tilgrensende næringseiendom gnr 107 bnr 527 i øst, Løvaas Maskin AS. Konsekvensen er 

nærmere omtalt under kap. 8.17. 

 

8.17 Konsekvenser for naboer 

Planforslaget regulerer nytt fortau og vei inn på eiendom gnr 107 bnr 498. Fortauet er lagt slik 

at det følger i en naturlig linje fra bygg på gnr 107 bnr 498, langs eiendomsgrensen og sørover 

til det knytter seg på eksisterende fortau ved avkjørsel mot gnr 107 bnr 503. Fortauet har en 

regulert bredde på 2,2 m, mens kjøreveien har en bredde på 7 meter. Denne utformingen gjør 

at kjørevegen kommer noe inn på eiendom i øst, gnr 107 bnr 527. Det dreier seg om ca. 80 cm 

inn fra eiendomsgrense. Her vil det være behov for å erstatte deler av eksisterende gjerde som 

står langs veien.  

For eneboligene i øst vil det være lite endret situasjon, da de er nabo til industrivirksomhet i 

dag. Konsekvens for landskapsbilde med nye bygg og utsiktssituasjonen vurderes å være lav 

med foreslått bygningsmasse. Høydeforskjellene mellom boligene i øst og tomten til BIR gjør 

at de maks. 2 etasjers høye byggene ikke vil begrense eksisterende utsikt. Utbygger vil ivareta 

blågrønnstrukturen som en buffer mot tilgrensende naboer i øst. 
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Figur 8-3: Snittoppriss mot nord som viser sørfasade og forholdet til nabobebyggelse. Illustrasjon: Link arkitektur 

 

 

 

Figur 8-4: Snittoppriss mot sør som viser nordfasade og forholdet til nabobebyggelse. Illustrasjon: Link arkitektur 

 

 

Figur 8-5: 3d-illustrasjon fra nabobebyggelse i øst. Illustrasjon: Link arkitektur 
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Sol- og skyggeforhold til nabobebyggelse påvirkes i minimal grad. Sol/skyggeillustrasjoner 

viser maksimalt tillat byggehøyde. . Sol/skyggeillustrasjonene i Figur 8-6 og Figur 8-7 er for 

foreslåtte bygg i snitt og illustrasjonsplan, og ikke maks tillatt byggehøyde i planen.  

   

Figur 8-6: Til venstre sol-/skyggeforhold 21. mars kl.15, til høyre 21. mars kl.18 med noe skygge mot sør. Illustrasjon: Link 

arkitektur 

 

 

Figur 8-7: Til venstre sol-/skyggeforhold 21. juni kl.18, til høyre 21. mars kl.20. Illustrasjon: Link arkitektur 

 

Eiendommene i øst er avsatt til fremtidig industri- og lagerformål i KDP BLÅE. En kan ikke 

se at området som en fremtidig base for inn-/utkjøring av renovasjonsbiler vil forringe 

naboenes bokvalitet sammenlignet med dagens situasjon. Trafikk inn/ut av planområdet vil 

foregå via Espehaugen i vest, innkjøring til boligene går via Hjellestadvegen og 

Espelandsvegen i øst.    

Det er utarbeidet en luktvurdering i forhold til dagens og fremtidig situasjon. Det konkluderes 

med at det er lav sannslighet for at lukt blir et problem. BIR har erfaring med gode rutiner for 

å unngå lukt og skadedyr.   

 

8.18 Interessemotsetninger 

Merknad fra Tine til varsel om oppstart angir en mulig interessemotsetning mellom 

virksomhet med opphold av renovasjonsbiler og meierivirksomhet på nabotomt. Dette dreier 

seg i hovedsak om lukt. Det er derfor utarbeidet en luktrisikovurdering tilknyttet 

planforslaget. Denne konkluderer med at det med rimelig sannsynlighet forventes at det ikke 
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vil være nevneverdige utfordringer med lukt for Tine ved ny lokalisering av 

renovasjonsvirksomheten, når det ikke har vært utfordringer med lukt for naboer ved 

nåværende plassering. Renovasjonsbilene i området vil som hovedregel være tomme. Det kan 

ved sjeldenhet oppstå situasjoner der fylte renovasjonsbiler blir stående over en stund i 

området. Det forutsettes at BIR har beredskapsrutiner for å forebygge lukthendelser i 

forbindelse med dette.  

 

8.19 Avveining av virkninger 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge eiendommen på Espehaugen 52 for BIRs 

virksomhet med formål industri/lager. Området skal være base for renovasjonsvirksomheten, 

med reparasjon og vedlikehold av bilpark, kontor til operative ledelses- og støttefunksjoner og 

funksjon som oppmøtested for renovatørene. Utnyttelsesgrad og høydebegrensning er 

videreført fra gjeldende reguleringsplan. Området er regulert til industri/lager og 

blåblågrønnstruktur i belte mot øst. Det er regulert for parkeringsplasser for privatbiler til de 

ansatte og plasser for renovasjonsbilene. Fortau og kjørevei til tiltaksområdet er forlenget. 

Veistandard er vurdert som tilfredsstillende for å ta i mot økning av trafikk sammenlignet med 

dagens situasjon (se vedlagt trafikknotat).  

Samlet sett er det regulert for små endringer fra gjeldende plan. Virkningene er vurdert som 

håndterbare og underordnet de positive virkningene av å tilrettelegge for den samfunnskritiske 

funksjonen renovasjonsvirksomheten har, i tråd med overordnet plan. Ved flytting av 

renovasjonsvirksomheten til planområdet kan eksisterende lokalitet videreutvikles til 

byutvklingsformål i sammenheng med bybaneutbyggingen. 
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9 Avsluttende kommentar 

På vegne av forslagsstiller BIR AS har Multiconsult Norge AS utarbeidet et planforslag for 

endring av reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 5 m.fl. plan-id 9000000.  

Planforslaget legger til rette for oppføring av et nytt bygg innenfor formålet industri/lager i 

området, i tråd med gjeldende kommunedelplan. Eksisterende grøntbelte mot øst videreføres 

som blågrønnstruktur, og gir skjeming mot eksisterende boligbebyggelse og framtidig 

industri. Utnyttelsesgrad og byggehøyde er videreført som i gjeldende reguleringsplan. Det er 

planlagt for at utnyttelsen av arealet skal være funksjonell for framtidig industri og at ny 

bygningsmasse skal passe inn i området.  

Planen legger til rette for forlenget fortau langs Espehaugen til tiltaksområdet, noe som sikrer 

trafikksikker ferdsel. Planendringen medfører en forbedret situasjon internt på tomten for 

kjøremønster og myke trafikanter. Reguleringsendringen medfører ikke økt trafikk av 

betydning og eksisterende veitilkomst er vurdert som tilfredsstillende.  

 

 


