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PLANINITIATIV 
 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet 
1.1.Bakgrunn 
Forslagsstiller Opphus AS ønsker å fortette 
eiendommen gnr. 9 bnr. 302 med et boligprosjekt som 
tar hensyn til eksisterende eiketrær, natur- og 
landskapskvaliteter. TAG arkitekter er arkitekt og 
Multiconsult er plankonsulent.  
Prosjektet er lokalisert ca. 6 km sør for Bergen sentrum 
og ca. 2,5 km nord for Nesttun. Området ligger idyllisk 
til nord for Myravatnet, nær et større turområde og 
landskapsvernområde. Her finnes variasjon i 
landskapsrom, definert av vegetasjon, gårdsdrift, ulike 
overganger mot vannet og spor av tidligere 
kulturlandskap og bygde strukturer. Nærområdet fremstår på mange måter som en avsondret grønn 
lunge, samtidig som man på 10 min gange når bybanestopp på Paradis og Hop.  
Innenfor eiendommen gnr. 9 bnr. 302 står det i dag ni boligbygg med flere leiligheter og hybler i 
hvert bygg, samt en garasje. TAG arkitekter har utarbeidet et skisseprosjekt som tilrettelegger for ny 
småhusbebyggelse i form av frittliggende tomannsboliger, rekkehus, atriumhus og eneboliger i 
rekke. Foreslått skisseprosjekt vil i stor grad bygge videre på eksisterende infrastruktur og 
byggetomter med hensyn til eksisterende landskap, eiketrær, naturmangfold og blågrønne kvaliteter. 
Det er i planarbeidet ønskelig å gjøre området mer tilgjengelig for allmenheten og tilrettelegge for 
god tilknytning til turområder og Myravatnet. 
Det er foreslått et planområde som utgjør 41,6 daa, som i tillegg til gnr. 9 bnr. 302 omfatter 
atkomstvei fra vest i privat del av Sandbrekkevegen, og del av kommunal veg Sandbrekkevegen 
med sideareal. Langs den kommunale veien ønsker planarbeidet å tilrettelegge for videreføring av 
gang- og sykkelveg. Forslagsstiller er hjemmelshaver for hoveddelen av planområdet, gnr. 9 bnr. 
302. Statsbygg eier tilgrensende eiendom i vest.  
 

Forslag til plannavn Fana, gnr. 9 bnr. 302 m.fl., Eikelunden 
Bydel, gnr./bnr.  Fana, gnr. 9 bnr. 302 

Plan- og bygningsetaten 
Bergen kommune  
Postboks 7700 
5020 Bergen 
 

Figur 1-1 Lokalisering av planområdet.  
Kartgrunnlag: kommunekart.com 
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Planområdet er ikke regulert på nåværende 
tidspunkt. I kommuneplanens arealdel 2018 
er den delen av planområdet som skal bygges 
ut satt av til fremtidig ytre fortettingssone, 
sone 3. Resten av planområdet er avsatt til 
nåværende grønnstruktur. Formålet 
grønnstruktur er underlagt to hensynssoner; 
H230_1- Stillesone grønn og H720_7 – 
Båndlegging etter lov om naturvern. 
Båndleggingssonen omfatter Rambjøra 
landskapsvernområde som ble fredet i 1981 i 
forskrift FOR-1981-12-11-4731. Ifølge 
forskriften § III er formålet med vernet å 
bevare en sjelden kombinasjon av flere 
særegne naturtyper og å bevare sjeldne 
plante- og dyrearter. Området er verdifullt 
for undervisning, forskning og rekreasjon.   
 

Figur 1-2 Planområdet vist omtrentlig i forhold til formål i gjeldende kommuneplan (KPA 2018) 

 
Eikelunden ligger sentralt med tanke på 
kollektivtransporttilbud. Nærmeste buss- og 
bybanestopp i området er Paradis (ca. 600 
meter vest for planområdet) som betjenes av 
bybane, buss 21 og 60. I tillegg ligger 
Fantoft busstopp (ca. 300 m nord-vest for 
planområdet) og betjenes av buss 21 og 60. 
Tveiteråsskiftet busstopp (ca. 600 m sør-vest 
for planområdet) betjenes av buss 21, 60 og 
83. For gående og syklende er det god 
tilgang til planområdet, og det er regulert 
gang- og sykkelveg langs Sandbrekkevegen 
nordvest for planområdet i reguleringsplanen 
«fana. gnr 12 bnr 34 mfl., sandbrekkevegen, 
planid: 65310000». Denne er det ønskelig å 
videreføre fram til planområdet. Tilkomst 
med bil til planområdet er fra 
Sandbrekkevegen.  

 
 
  

Figur 1-3 Avstand til nærmeste kollektivtransporttilbud. 
Kartgrunnlag: kommunekart.com 
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For plansaken har det vært avholdt veiledningsmøte 22. januar 2021, og 21. januar 2022. Sistnevnte 
ble gjennomført som en befaring på planområdet og i referatet, datert 19.01.2022, var tilrådingen fra 
planetaten som følger:  

• Byplan er positive til at eksisterende bebyggelse i vest skal gjenbrukes («Villa Eik»).  
• Eiendommen innehar, og grenser til grøntarealer, blågrønne strukturer og et viktig 

friluftslivsområde. En eventuell utbygging vil ha strenge krav til å hensynta og sikre de blågrønne 
kvalitetene (fremkommer av kommentar i referatet som fremdeles er gjeldende fra tidligere veiledningsmøte 22.01.2021). 

• Det må påregnes rekkefølgekrav til gang- og sykkelveg i Sandbrekkevegen, adkomstveg og kryss 
(kommentar i referatet som fremdeles er gjeødende fra veiledningsmøte 22.01.2021). 

• Bebyggelse: Det er ikke ønskelig med en homogen bebyggelse. Feltene med hus bør kunne stå hver 
for seg, men samtidig i en helhet som gir kvalitet til området. Anbefaler at det ses på et alternativ 
der bebyggelsen er tett, men det er større arealer til grønt, og et alternativ der bebyggelsen er mer 
spredt med mer luft og grønt mellom bebyggelsen. De ulike skissealternativene anbefales vedlagt 
planinitiativ i forbindelse med anmodning om oppstartsmøte. 

• Byplan er positive til at eksisterende parkeringsgarasje gjenbrukes. Parkeringsgarasjen står i dag 
delvis innenfor areal vist som grønnstruktur i KPA. Det kan ikke anbefales en utvidelse av garasjen 
innenfor areal avsatt til grønnstruktur.  

• I KDP overvann er det øst for eiendommen registrert aktsomhetsområde for flom, og det er vist 
avrenningslinje gjennom eiendommen fra nord til sør som ender i Myravatnet. Intensjonen med å 
etablere en bekk gjennom planområdet anses som positivt. 
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1.2. Foreslått formål og idéskisser 
Det ble gjennomført veiledningsmøte for prosjektet 21. januar 2022, der et første utkast til 
skisseprosjekt ble lagt frem. Etter oppfordring fra Byplan i veiledningsmøtet er det deretter 
utarbeidet to andre alternativ; «spredt bebyggelse» og «optimaliserte grøntområder». Alle 
skissealternativene er vedlagt planinitiativet (dokument: Eikelunden_prosess – bakgrunn og 
utdypende studier). 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         

Det er vurdert at alternativet med spredt bebyggelse ikke bør gås videre med, da det beslaglegger 
for mye areal. Derimot ser vi at alternativet «optimaliserte grøntområder» har flere kvaliteter og vi 
ønsker derfor å gå videre med dette alternativet i planarbeidet. Forslaget legger til rette for tettere 
bebyggelse, men samtidig åpner strukturen for mer sammenhengende grøntområder og 
tilgjengeliggjør turveiene i nord mer enn de andre alternativene.  
Skisseprosjektet som presenteres i dette planinitiativet er basert på alternativet med «optimaliserte 
grøntområder», og forslaget som ble lagt fram på veiledningsmøtet er dermed justert. 
Skisseprosjektet har fokus på bomiljø med blågrønne kvaliteter, nennsomme terrenginngrep, 
barnevennlige og trafikksikre uteområder og ivaretakelse av verdifull natur og hydrologi. Det er 
ønskelig å bevare planområdets stedsidentitet og fortette Eikelunden med småhusbebyggelse, 
samtidig som koblinger til nærmiljø, snarveier og turveinett styrkes. 

Figur 1-4  Studie etterspurt av Byplan etter 
veiledningsmøte/befaring 19.01.22. Fortetting 
gjort langs Eikebakken (1) for å sikre mer luft i 
parken, og boenheter i nord (2) og sør (3) 
reduseres i antall og størrelse, får mer luft og 
en bedre formmessig tilpasning.                   
TAG arkitekter 

 

Figur 1-6 Studie etterspurt av Byplan etter 
veiledningsmøte/befaring 19.01.22. 
Bebyggelsen spres utover for å gi mer luft til 
bebyggelsen og skape grønne rom mellom 
byggene. Eneboliger legges inn i nord og sør 
(1), parken utvikles med tomanns- og 
tremanns-boliger. TAG arkitekter 

Figur 1-5 Forslag som ble presentert i 
forbindelse med veiledningsmøte/befaring 
19.01.22. TAG arkitekter  

Skisseprosjekt (første utkast)    Alternativ med spredt bebyggelse   Alternativ med                                                                                                                 
optimaliserte grøntområder                                                                                                                
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Hovedgrep for planarbeidet 
 

 
   Figur 1-7 Hovedgrep i utforming av planen, TAG Arkitekter. 

  

Felles park 
Den store grønne lungen i 
nord-sør akse i dalen blir 
forsterket av en 
sammenhengende felles park 
som strekker seg gjennom 
prosjektet og ned til 
Myravatnet. En del av dette 
hovedgrepet er å åpne opp 
igjen eksisterende bekkeløp 
gjennom tomten og bruke 
denne som et element, 
samtidig som det blir lagt til 
rette for en flomvei langs 
bekken. Grepet skal bidra til 
rekreasjon, styrke det 
biologiske mangfoldet og gi 
en naturlig vannvei. 

Bebyggelse  
Bebyggelsen er i størst mulig 
grad plassert over eksisterende 
byggegroper og er tilpasset 
terrenget slik at den reflekterer 
underliggende topografi. Rosa 
stiplete linjer viser eksisterende 
bygg på tomten. Målet er å 
minimere terrenginngrep og 
masseutskifting, og bevare 
mest mulig av eksisterende 
landskap. Det er planlagt 
småhus og tomannsboliger som 
omkranser parken og 
henvender seg mot denne. 
Boligene vil være en 
videreføring fra 
omkringliggende 
småhusbebyggelse. 

Veier 
Det er et hierarki av veier på 
tomten der de asfalterte 
veiene beholdes i størst mulig 
grad for å minimere 
terrenginngrep. Oransje 
stiplet linje viser eksisterende 
veier på tomten. Grå veier er 
adkomst for beboere, mens de 
grågrønne veiene er kjørbare 
gangveier som ikke er for 
daglig bruk av bil. De 
lysegrønne linjene markerer 
nye gangforbindelser på 
tomten, mens de grønne 
stiplete er eksisterende stier. 
Det vil være et helt tydelig 
skille mellom veier for biler 
og gangveier for myke 
trafikanter. 



Eikelunden  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10224866-01-PLAN-BREV-01 19. mai 2022 Side 6 av 21 

 

Forslagsstiller ønsker å utvikle Eikelunden med en kombinasjon av tomannsboliger, eneboliger i 
rekke, atriumhus og rekkehus som er strategisk plassert i landskapet. Typologi er valgt ut fra terreng 
og eksisterende situasjon. Hustyper er definert av sine omgivelser, og felles for alle husene er at de 
er forankret på en god måte i landskapet. Det er lagt vekt på at enhetene henvender seg til parken, 
og de store eiketrærne og tuntrærne er brukt som en sentral kvalitet. Valg av materialer er i 
hovedsak tenkt å være tre og tegl, slik at boligene glir inn med eksisterende omkringliggende 
bebyggelse og naturkvaliteter i nærområdet. Skisseprosjektet er foreslått med en fireinndeling, der 
hvert område har hver sin typologi: Villa Eik, Eikebakken nord og sør, Eikegrenda nord og sør og 
Eiketunet i øst. 
 
På kollen vest i planområdet er det lagt til rette for frittliggende tomannsboliger, mellom 
eksisterende eiketrær (Villa Eik). Planlagt hustype innenfor feltet baserer seg på eksisterende bygg- 
og fundamenter, slik at grøntområde og eiketrær ikke berøres av utbygging.  
På kollen øst i planområdet er det tenkt frittliggende atriumshus (Eiketunet). Plasseringen gir utsikt 
og gunstige solforhold for boligene store deler av dagen. Husene skal i stor grad plasseres over 
eksisterende bygningsmasse, men med tilpasninger til eksisterende terreng- og grøntarealer.  
Sentralt i planområdet er boligene i Eikegrenda nord og sør foreslått som eneboliger i rekke. De 
nordligste boligene danner avgrensningen av prosjektet mot nord og åpner for turvegforbindelse. 
Boligene i sør er plassert med «ryggen» mot berget for gunstig terrengtilpassing. 
For bebyggelsen i Eikebakken nord og sør, er det forsøkt med ulik tilnærming, men alternativet med 
optimalisering av grøntområdene har vist at rekkehus vil være gunstig her. Dette vil tydeligere 
definere det blågrønne landskapsdraget sentralt i planområdet. Boligene vil kunne benytte deler av 
eksisterende tilkomstvei og felles parkeringsplass ved innkjøring til planområdet, der det i dag er 
oppført en garasje. Tilrettelegging for parkering og infrastruktur vil dermed i liten grad gå på 
bekostning av uberørt areal.  

Oppsummert legger 
prosjektet opp til en 
beskjeden fortetting 
i form av boliger i 
mindre skala, der 
hovedfokuset er å 
bevare Eikelundens 
grønne preg og 
åpne struktur. Det 
vises til vedlagt 
skisseprosjekt for 
en mer detaljert 
beskrivelse av 
bakgrunnen for 
valg av 
bygningstyper, 
plassering og 
kvaliteter som er 
vektlagt i arbeidet.   
Figur 1-8: Oversiktsbilde 
fra sør. TAG arkitekter. 
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Terrengtilpasning for å minimere inngrep og ivaretakelse av blågrønne kvaliteter vil stå sentralt ved 
utforming av planen. Hovedvekten av boligene er plassert over eksisterende bygningsmasse og det 
meste av infrastruktur videreføres til framtidig situasjon. Dette bidrar til å ivareta grønne flater, og 
det unngås inngrep i landskap og rotsystemet til verdifulle eiker. Eksisterende terreng gir grunnlag 
for visuell kontakt mellom boligene og grøntområdet i midten. Boligene som ligger nærmest parken 
vil få mulighet til å gå direkte fra privat hage og ned til det store felles grøntarealet. Hagene blir 
likevel naturlig skilt fra parken med høydeforskjell slik at det ikke er hensiktsmessig å privatisere 
med større gjerder, hekker eller andre avsperringer.  
 

 
Figur 1-9 Snitt BB, TAG Arkitekter 

 
Åpning av eksisterende bekk i rør 
Terrenget er utformet slik at boligene naturlig henvender 
seg til den store grønne lungen i nord-sør akse. I dagens 
situasjon ligger det en bekk i rør i dette draget, parallelt 
med en avløpsledning. Det er en viktig flomvei gjennom 
planområdet, og en bekkeåpning vil derfor være naturlig, 
og vil utredes nærmere i planarbeidet. Åpning av bekken 
kan skape en kvalitet til glede for besøkende og beboere 
som bruker området til opphold, snarvei, søndagstur og 
rekreasjonsområde. Eksempel på et tverrsnitt for bekken 
er vist til høyre. 
Se vedlagt stedsanalyse og skisseprosjekt for nærmere 
beskrivelse og skisser. 
  

Figur 1-10 Eksempel på tverrsnitt for 
bekken, Multiconsult 
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2. Planområdet – dagens situasjon 
2.1. Forslag til planavgrensning  

Foreslått planområde utgjør 41,6 daa, og omfatter hovedsakelig eiendommen gnr. 9 bnr. 302. 
Plangrensen inkluderer i tillegg areal til atkomst og avkjørsel med frisikt, grønnstruktur i sør og del 
av areal i og langs Sandbrekkvegen som fører fram til regulert gang- og sykkelveg i nordvest.  

     
Figur 2-1 Foreslått planområde. Kartgrunnlag: Kartverket og Bergen kommune 

 

2.2. Beskrivelse av området 
2.2.1.  Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Eksisterende bebyggelse på eiendommen består av eneboliger i to etasjer oppført på 1960-tallet, 
samt rekkehus oppført i en etasje, pumpehus og garasje oppført på 1970-tallet. Nord og øst for 
planområdet ligger det spredt småhusbebyggelse, mens vest for planområdet ligger Statens 
spesialpedagogiske kompetansesenter (Statped) sine lokaler. Dette bygget har adresse 
Sandbrekkevegen 27 og ble oppført i 1974. Stedskarakteren i området preges ellers av store 
eiketrær, blågrønne kvaliteter, småhusbebyggelse og nærhet til Myravatnet.  
 
Se vedlagt stedsanalyse for nærmere detaljer.  
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Figur 2-2: Eksisterende bygningsmasse består i hovedsak av småhusbebyggelse- og rekkehus. Kilde: kommunekart.com 

 

2.2.2.  Landskap og blågrønne strukturer 

Landskapet i planområdet er variert, med høgder i øst og vest som danner et slags daldrag med en 
grønn lunge som krysser planområdet fra nord til sør. Planområdet har rikelig med grøntareal, og i 
Bergenskart er det vist forslag om bekkeåpning i planområdet. Bekken er i dag lagt i rør som 
krysser planområdet på langs. Det er ønskelig å åpne- og benytte denne som en kvalitet i 
utbyggingen. Videre er det i Bergenskart, temakart for blågrønne strukturer, registrert 
faunakorridorer (vilt) langs høgdekollen i vest og veg/turveg Myravegen i nord.  
Selv om planområdet har store grønne flater, finnes det også harde flater som benyttes til parkering 
(se bildene under). Foreslått utbygging er plassert oppå disse, og sammen med at eksisterende 
infrastruktur i stor grad blir videreført, vil grøntarealer i liten grad bli berørt av planforslaget. 

  

Figur 2-3 Det finnes mye grøntareal innenfor planområdet, men det er også en del harde flater som benyttes til parkering. Ved bedre 
tilrettelegging og konsentrasjon av parkeringsareal, kan de blågrønne byrommene forbedres og tilgjengeliggjøres i framtidig situasjon. 
Bilder: maps.google.com 
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2.3. Eksisterende kartlegginger 
I 2009 ble det gjennomført Barnetråkk for området Paradis. Elever ved Paradis skole (6. klasse), 
Rudolph Steiner-skolen (6. og 9. klasse) og Montessori skolen (5. og 7. klasse) deltok på 
undersøkelsen. Temakart for grøntområder og områder for lek/opphold viser at arealet ved 
grusplassen/fotballbanen internt på planområdet bør forbedres, samt at elever bruker planområdet 
som skolevei. Den samme grusplassen benyttes til parkering. 

 

 
 
Figur 2-4 Temakart barnetråkkregistrering, 6. klasse, Paradis skole, Grøntområder og områder for lek/ opphold,  
kilde: Bergen kommune 

3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 
3.1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, har visjon om en aktiv og attraktiv by, og 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. 
Planforslaget vil bygge videre på føringene fra samfunnsdelen gjennom plassering med god 
tilgjengelighet både til bybanestopp, bussruter og gang- og sykkelforbindelser, samt tilrettelegging 
for utbedring av gang- og sykkelnettet langs Sandbrekkevegen. 
I Kommuneplanens arealdel, KPA 2018, er den delen av planområdet som foreslås bebygd satt av 
til fremtidig ytre fortettingssone, sone 3, jf. figur 3-23. Dette formålet åpner for videreutvikling av 
bolig- og næringsformål, jf. KPA 2018 § 26.4. Ved fortetting i sone 3 skal det legges vekt på gode 
gang- og sykkelforbindelser mot sentrumskjernen og hensyn til landskap, grønnstruktur og 
eksisterende bebyggelse, jf. planbeskrivelsen til KPA 2018, s.16. I nåværende situasjon ligger deler 
av eksisterende garasje innenfor areal som er avsatt til grønnstrukturformål i KPA. Dette arealet er 
tenkt videreført som parkeringsareal for 8 p-plasser for å tidlig samle innkommende trafikk og 
minimere kjøring i planområdet. Tilrettelegging for parkeringsareal på allerede utbygget areal vil 
være positivt ved at det bidrar til at grønne flater ellers i planområdet bevares og at Eikelundens 
stedsidentitet opprettholdes. 
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Figur 3-1 Utklipp fra KPA 2018. Planområdet er vist omtrentlig med svart stiplet linje. 

Nedenfor er det tatt inn relevante utdrag fra bestemmelsene til KPA. 
Arealformål 
Ytre fortettingssone: § 26.4.1 Ytre fortettingssone kan videreutvikles med bolig- og næringsformål. 
Næringsvirksomheter som medfører støy, forurensning, vesentlig økt trafikkbelastning eller andre 
vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke. 
Grønnstruktur: Nye tiltak som ikke fremmer naturmangfold eller allmenn bruk er ikke tillatt. 
Grønnstruktur skal være tilgjengelig for allmennheten, jf. §29.1. 
Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
Ytre fortettingssone: 
§ 26.4.5 Grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene, og skal være mellom 30 % og 120 % BRA. 
§ 26.4.7 Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse bør ikke gi vesentlig 
reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger.    
Uteoppholdsareal 
Ytre fortettingssone: §14.3.4 Det skal etableres minimum 75 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 
40 % på tak/altan. Ved etablering av mer enn 3 boenheter skal minimum 40 % utformes som 
fellesareal eller offentlig areal. Alle enheter skal ha noe privat uteareal. 
Parkering 
Ytre fortettingssone: Minimum 0,8 bilparkeringsplasser og minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser 
pr. 100 m² BRA, jf. §17. 
Støy 
Deler av planområdet i sør ligger innenfor Støysone grønn i KPA2018. 
Hensynssone grønn støysone angir 15 områder som er skjermet mot veitrafikkstøy over 50 dB for 
minst 50 % av arealet. 
Båndlegging etter lov om naturmangfold (720_7) 
Området er underlagt Rambjøra (landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning). Men 
egne bestemmelser er ikke gitt i kommuneplan, jf §36.1  
Imidlertid er det laget en skjøtselsplan for Rambjøra landskapsområde, godkjent av 
miljøverndepartementet i 1984. 
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3.2. Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 
Plan Plankart 
FANA. GNR 12 BNR 34 MFL., 
SANDBREKKEVEGEN, planid: 
4601_65310000 Vedtatt 24.03.2021 
 
Detaljreguleringsplan for boligbebyggelse i 
form av rekkehus og leiligheter med felles 
tun og fellesfunksjoner. Planen har som 
hovedformål å utvikle gode familieboliger, i 
et sentrumsnært strøk, som tar hensyn til 
omkringliggende bebyggelse og topografi. 
Planen åpner for 6 boliger på 3 etasjer med 
maks gesimshøyde på k+51,0 og maks 
BRA%120 innenfor BKS, samt  
leilighetsbygg med 17 enheter med maks 
gesimshøyde på inntil +55,0 og maks tillatt 
%BRA=190. Det er regulert for kjøreveg, 
samt gang- og sykkelveg.  

 

 
 

FANA/ÅRSTAD. DEL AV GNR 10 OG 
11, NATTLAND B18, planid: 
4601_15710000 Vedtatt 24.09.2001 
 
Eldre reguleringsplan øst for planområdet. 
Planen legger opp til å utvikle boligområder 
ved Øvre og Nedre Nattland og å sikre 
grønnstruktur med buffersone mot 
Rambjøra landskapsvernområde og grønn 
korridor fra Rambjøra til Nattlandsskogen. 
Tunet på Øvre Nattland med innmark og 
hovedhuset på Nedre Nattland med rester av 
parkanlegg skal vernes. Kulturminner 
knyttet til gårdsdrift, arbeid og ferdsel i og 
gjennom området skal tas vare på i størst 
mulig grad. Boliger tillates oppført med 
etasjehøyder mellom 2 – 4 etasjer.   

 
FANA. GNR 10 BNR 723, 
SANDAL/SÆDAL/NATTLAND, ØVRE 
NATTLAND, BOLIGOMRÅDE B18 
FELT B38, planid:  4601_15716000 
Vedtatt 05.03.2004 
Mindre reguleringsplanendring. 
Detaljreguleringsplan for konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur og lekeareal. Boliger tillates 
oppført med etasjehøyder mellom 2 – 4 
etasjer. 
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FANA. GNR 10 BNR 732, NATTLAND, 
PLAN FOR UTBYGGING FELT B 35, 
planid: 15710060  
Vedtatt 01.02.2005 
 
Mindre reguleringsplanendring. 
Detaljreguleringsplan for konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur og lekeareal. Boliger tillates 
oppført med etasjehøyder mellom 2 – 4 
etasjer. 
 

 
FANA. GNR 9 DEL AV BNR 7 MFL., 
TVEITERÅS, GUNVORS VEG, planid: 
4601_7380001 Vedtatt 11.03.1994 
 
Mindre reguleringsplanendring for boliger, 
naturvernområde, felles lekeareal og 
tilhørende infrastruktur. Reguleringsplanen 
åpner for frittliggende eneboliger med en 
etasje. Tillatt bebygd areal inkludert uthus 
og garasje må ikke overstige 25% av 
tomtens nettoareal.  

 
FANA, GNR 9 BNR 1 OG 6, 
TVEITERÅS GARD, planid: 
601_8630003 Vedtatt 08.05.2020 
 
Mindre reguleringsplanendring for boliger, 
felles lekeareal og offentlig friområde. Det 
er fastsatt i reguleringsplanen at 
bebyggelsen kan føres opp med inntil 1 
etasje, med underetasje der 
terrengforholdene tillater det. Gesimshøyde 
for en-etasjes hus, som måles fra 
gjennomsnittlig terrengnivå til skjæringen 
mellom takflate og veggflate, må ikke 
overstige 3,5m. Videre skal bygningene ha 
sal- eller valmtak der takvinkelen ikke 
overskrider 35 grader. Tillatt %BYA for 
uthus og garasje er BYA=25%. 
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3.1. Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 
Plan Foreløpig plankart 
FANA. GNR 12 BNR 44 MFL., FANA 
BRANNSTASJON OG BOLIGTUN, 
planid: 64070000 
Offentlig ettersyn 08.05.2021 - 21.06.2021 
 
Planens intensjon er å legge til rette for 
etablering av offentlig tjenesteyting i form av 
boliger med døgnvakt og utleieleiligheter, 
samt tilhørende parkering og 
uteoppholdsarealer. Det er lagt opp til 
etablering av inntil ca. 17 boenheter. 
Brannstasjonen reguleres til offentlig 
tjenesteyting, og legger til rette for fremtidig 
ny bruk. 

 

FANA. GNR 13 BNR 1132, TUNVEGEN - 
JACOB KJØDES VEG, GANG- OG 
SYKKELVEG, planid: 4601_65020000 
Offentlig ettersyn: 01.03.2017 - 25.04.2017 
Begrenset høring 19.07.2021 – 06.09.2021 
 
Det er varslet om endring av reguleringsplan 
i Statsminister Michelsens veg kryss med 
arm av Statsminister Michelsens veg (merket 
1) og i Jacob Kjødes veg (merket 2). 
Detaljplanforslaget endres grunnet 
trafikksikkerhetsvurdering (TS-vurdering) 
knyttet til sykkelveg og kryssløsninger. 
 

 
 

FANA. GNR 13 BNR 434 MFL., 
SANDBREKKEVEGEN, planid: 
70050000 
Offentlig ettersyn: 01.03.2017 - 25.04.2017 
Begrenset høring 19.07.2021 – 06.09.2021 
 
Planens formål er å legge til rette for boliger 
– blokkbebyggelse. Intensjonen med 
planarbeidet er å legge til rette for et 
fremtidsrettet boligprosjekt med spesielt 
gode bokvaliteter. 
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3.2. Stopp av planinitiativ for boligprosjekter i nærområdet 
Vi er kjent med to tilfeller der planinitiativ for utbygging av boliger i nærområdet har blitt stoppet. 
Det vurderes at omfang, skala og hensyn til naturmangfold og grønnstruktur i prosjektet for 
Eikelunden skiller seg vesentlig fra disse prosjektene: 
1. Nattlandsbotn (saksnr. 2020/50155-5) 
Intensjonen med planarbeidet var å regulere for 15-18 boenheter i ett terrassert bygg, og med fire 
terrasserte rekkehus, med 100 %BRA. Planinitiativet ble stanset med begrunnelse om at prosjektet 
ikke er i samsvar med formålsparagrafen i KPA 2018 §1, femte strekpunkt «Ivareta byens natur- og 
kulturlandskap, sammenhengende blågrønn struktur, naturmangfold og områder med ulike 
byplangrep, arkitektur og kulturminner». Kommunen vurderte prosjektet til å være for omfattende 
for den utbygging som bør etableres i ytre fortettingssone når det gjelder hensyn til grønne verdier 
og landskapstilpasning/terrengbehandling. Prosjektet ble vurdert til å påvirke viktige naturverdier 
negativt og gi store, uheldige terrenginngrep. Bygg og utearealer er også støyutsatt.  
Prosjektet for Eikelunden skiller seg fra prosjektet Nattlandsbotnet med en mer stedstilpasset og 
småskala bygningsstruktur, og det er tatt hensyn til viktige naturverdier som premissgivere for 
prosjektet. Tomten er ikke støyutsatt. 
 
2. Nattlandslunden (saksnr. 2019/107875-3) 
Intensjonen med planarbeidet var å regulere til boligformål med rundt 200 enheter (rekkehus og 
leiligheter) med utnyttelse opptil 60-80 % BRA. Begrunnelsen for stans av planinitiativ er at 
prosjektet er for omfattende til å ligge i sone 3 eller til å kunne ivareta hensynssonene til blågrønne 
verdier. Med de omfattende tiltakene som kreves for å bygge ut innenfor planområdet, vurderes 
utbygging her til å ha mer karakter av nybygging enn fortetting. Etablering av nye boliger m. 
nødvendig infrastruktur vil føre til videre arealbeslag i området og øke den samlede belastningen på 
økosystemet. Av hensyn til naturmangfoldet ønsker ikke byrådet at større deler av området bygges 
ut. 
Prosjektet for Eikelunden skiller seg fra prosjektet Nattlandslunden med mindre skala, omfang og 
god terreng- og stedstilpasning. Eikelunden har fokus på å bygge på areal med eksisterende 
bebyggelse og harde flater. Det legges stor vekt på å tilpasse antall nye boliger til landskap og 
omgivelser. 

4. Stedsanalyse 
Stedsanalyse er utarbeidet av TAG Arkitekter. Se vedlegg. 
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5. Virkninger av planinitiativet 
5.1. Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning 

Planområdet er formet som et slags «daldrag», der østlig- og vestlig ytterkant ligger på to koller. 
Resterende areal, i langsgående linje fra nord til Myravatnet i sør, er flatere og henvender seg til 
vannet. Terrenget i planområdet gir gode forutsetninger for variasjon i bygningstyper omringet av 
blågrønne kvaliteter, og vegetasjon rundt planområdet bidrar til å skjerme- og ramme inn området 
slik at framtidig bebyggelse ikke vil ligge spesielt eksponert til. 
En utbygging på planområdet innebærer tilgjengeliggjøring og bedre tilrettelegging av 
turveier/turforbindelser, rekreasjonsområder og blågrønne kvaliteter. Foreslått bebyggelse er i 
hovedsak tenkt over eksisterende bygningsmasse og grå flater. Stedskarakteren med 
småhusbebyggelse, boliger i rekke, karakteristiske eiketrær og grøntareal skal i stor grad 
videreføres. 
Som følge av at planområdets ytterkanter i øst og vest danner høgder, vil fjernvirkningen av 
utbyggingen i liten grad være synlig for omkringliggende bebyggelse. De store eiketrærne og øvrig 
vegetasjon bidrar til å skjerme området og dempe innsyn mot planområdet. Foreslått utbygging er i 
hovedsak i tråd med dagens bygningshøyder og typologi. 
Hensynet til landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning er problemstillinger som må 
vurderes nærmere og ivaretas i det videre planarbeidet.  
Vedlagt stedsanalyse og skisseprosjekt viser hvilke vurderinger som er gjort for foreslått 
bebyggelsesstruktur og for tilpasning til eksisterende og planlagte bygg og omgivelser. 
 

5.2. Økt trafikk og støy 
Planområdet ligger nær bybanestopp, og det er god kollektivdekning i området. Sykkelkart for 
Bergen viser at det er gode forbindelser fra planområdet til Bergen sentrum via Sandbrekkevegen, 
Statsminister Michelsens veg og Fjøsangerveien. Hoveddelen av trafikken fra de nye boligene bør 
kunne løses i tråd med strategiene i overordnede kommunale planer, der trafikkvekst skal løses med 
gange, sykkel og kollektivtrafikk. Planområdet ligger i gangavstand/sykkelavstand til skoler og 
butikker. En fortetting og supplering med ca. 30-40 boliger forventes å endre trafikkbelastningen 
noe. Det foreslås å legge opp til en lav parkeringsdekning i tråd med kommuneplanens arealdel. En 
eventuell økning i trafikkbelastningen vil utredes som del av planarbeidet. Trafikksituasjonen vil 
vurderes nærmere i planarbeidet. 
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5.3. Naturmangfold 
Multiconsult har i tidlig fase befart planområdet og registrert hule eiker 
(utvalgt naturtype, forskriftsregulert) og rødlistede trær ask og alm innenfor 
planområdet. Området er befart og trærne er innmålt som grunnlag for det 
videre planarbeidet. Det er i artskart registrert sårbare arter som: Gråspurv 
(nær truet) og hønsehauk (sårbar). Av fremmede arter er kjempespringfrø 
registrert like nord for Myravatnet (svært høy risiko), men det er ikke 
foreslått utbygging i dette området. Videre er det registrert fremmede arter 
som Rødhyll (svært høy risiko), Hjertebergblom (høy risiko), Fagerfredløs 
(svært høy risiko) og Parkslirekne (svært høy risiko) vest for de 
eksisterende eneboligene i planområdet.  
 
 
 

5.4. Friluftsliv 
I sørdelen av planområdet er det registrert et svært viktig friluftsområde; Myravatnet og Rambjøra. 
Friluftslivområdet omfatter Myravatnet i sør, og strekker seg opp langs Kattuglebrotet øst for 
planområdet. Planforslaget forventes ikke å ha innvirkning på det registrerte friluftslivsområdet, da 
bebyggelsen er planlagt med avstand til dette området.  

  
Figur 5-2 Friluftsområder i plan- og nærområdet (Bergen kommune).  

  

Figur 5-113 Kart fra artsdatabanken 
viser både fremmede og sårbare arter i 
plan- og nærområdet. 
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5.5. Kulturverdier 
Det er ikke registrerte kulturminner i planområdet, men det finnes hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø i KPA 2018 i nærområdet: 
- Sandbrekkevegen- eldre vegfar, Den Stavangerske postvei  
- Tveiterås- kulturmiljø 
Gjennomføring av planlagt tiltak forventes ikke å ha negativ påvirkning for bevaring av registrert 
kulturmiljø.  

  
Figur 5-3 Kartet viser hensynssone for bevaring av kulturmiljø i KPA 2018 (røde skraverte områder), Bergen kommune.  

5.6. Barn og unges interesser 
Planområdet er i dag bebygd med boliger. Internt på planområdet er det etablert en 
fotballbane/grusplass, som bilder fra google.maps viser at har blitt brukt til parkeringsplass. Ellers 
ligger planområdet i nærhet til Myravatnet og turområder. Det er store grønne flater og gode forhold 
som legger til rette for lek og møteplasser på planområdet. Registreringer fra Barnetråkk viser at det 
går skolevei gjennom planområdet, men at arealet ved fotballbanen har forbedringspotensial.  
Utvikling av planområdet kan forventes å gi en positiv virkning på barn og unges interesser. 
Fortetting av boliger vil tydeligere definere uteoppholdsareal og grønne areal. Trafikk- og 
parkeringssituasjonen vil ryddes opp slik at areal avsatt til parkering konsentreres og minimerer 
bilbruk internt på området. En åpning av bekken som i dag ligger i rør vil være positiv, da denne 
kan benyttes som en blågrønn kvalitet som kan kombineres med uteoppholdsareal og møteplasser 
for ulike brukergrupper. Grøntområdet sør for planlagt bebyggelse og nord for Myravatnet vil ikke 
bli berørt av plantiltaket.  
Barnehagedekning for Årstad byområde hadde nest lavest dekning av byområdene med 83% pr. 
15.12.2015 (barnehagebruksplan Bergen kommune 2016-2030). Barnetallet i byområdet forventes å 
stige med om lag 450 barn fram til 2030. Økningen er størst tidlig i perioden (2016-2022) og flater 
deretter ut. Årstad byområde har totalt 36 barnehager, fordelt mellom 14 kommunale - hvorav to 
oppveksttun - og 22 private barnehager. Nærmeste kommunale barnehage er Minde barnehage, som 
ligger ca. 1 km fra planområdet. I 2017 skulle barnehagen utbedres til å ha kapasitet på 140 barn, og 
siste registrering i 2015 viser 54 barn i barnehagen. Det er i tillegg flere private barnehager innenfor 
1-2 kilometers avstand. Siden det er overkapasitet i området, vurderes det ikke som nødvendig å 
planlegge for barnehage i planområdet. 
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5.7. Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 
Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet. 

6. Medvirkning 
6.1. Offentlige organer og andre som skal varsles om planoppstart 

• Naboer etter naboliste 
• Bergen kommune, Plan og bygningsetaten 
• Bergen kommune, Barn og unges representant  
• Bergen kommune, Bergen brannvesen 
• Bergen kommune, Helsevernetaten 
• Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett 
• Bergen kommune, Byantikvaren 
• Bergen kommune, Byarkitekten 
• Bergen kommune, Bymiljøetaten 
• Bergen kommune, Eldrerådet v/ Byrådsleders avdeling 
• Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 
• Bergen kommune, Etat for utbygging 
• Bergen kommune, Klimaetaten 
• Bergen kommune, Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse v/ Byrådsleders 

avdeling 
• Bergen kommune, Næringsseksjonen 
• Bergen kommune, Ungdomsrådet v/ Byrådsleders avdeling 
• Bergen kommune, VA-etaten 
• BIR 
• BIR Nett as 
• BKK Nett as 
• Fortidsminneforeningen 
• Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen 
• Luks – Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 
• Natur og ungdom 
• Naturvernforbundet Hordaland 
• Norges Handikapforbund Bergen 
• Norges miljøvernforbund 
• NVE Region Vest 
• Statens vegvesen, Region Vest 
• Statsforvaltaren i Vestland 
• Syklistenes Landsforening SLF Hordaland 
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• Telenor Servicesenter for nettutbygging 
• Vestland fylkeskommune, Bybanen AS 
• Vestland fylkeskommune, Plan, klima og folkehelse 
• Sandalsbotn Barnehage v/styrer 
• Kjenndalslia Barnehage v/styrer 
• Espira Helldaldsåsen v/styrer 
• Akasia Paradis Barnehage v/styrer 
• Minde Barnehage v/styrer (nærmeste kommunale, ca 1 km fra planområdet) 
• Paradis skole v/rektor og FAU 
• Paradishagen velforening 
• Paradis velforening 
• Ny-paradis og omegn velforening 

 
6.2. Prosesser for samarbeid og medvirkning 

Naboer og berørte parter vil bli varslet og få anledning til å uttale seg om oppstart og ved offentlig 
høring i tråd med plan- og bygningsloven. Følgende boligadresser ligger innenfor planområdet i 
dag, og vil bli varslet: Sandbrekkevegen 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 32A og 32D, nr. 8A-C og 9A-C 
m.fl. Det ligger et boligfelt nord for planområdet, men vegetasjon og terrenget bidrar til at disse har 
redusert utsikt til planområdet. Per nå anses det derfor ikke som nødvendig med eget nabomøte. 
Dette vil vurderes nærmere i løpet av planprosessen. 

7. Samfunnssikkerhet og risiko  
Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse. 
Aktuelle temaer for ROS-analysen er: 

• Brann 
• Naturmangfold  
• Landskapsvernområde 

8. Konsekvensutredning  
Planforslaget vil regulere for bolig. Byggeområdet i planforslaget er hovedsakelig avsatt til ytre 
fortettingssone, sone 3, i KPA 2018. Det foreligger ikke reguleringsplan for planområdet. 
Planforslaget er en reguleringsplan og omfattes ikke av §6a eller c. 
I henhold til §6b, vedlegg I, pkt. 25 skal nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar 
med overordnet plan konsekvensutredes. Planområdet ligger innenfor byggeformål som inkluderer 
bolig i KPA 2018. Planforslaget er dermed i samsvar med overordnet plan. Planforslaget er vurdert 
å ikke falle inn under noen andre punkter i vedlegg I.  
Planforslaget omfatter ikke planer eller tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes og 
faller dermed ikke inn under §7. 
I henhold til §8a skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Tiltaket innebær en utbygging av tomannsboliger og 
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eneboliger i rekke, men vurderes ikke å være et utviklingsprosjekt for by- og tettstedsområder. Det 
vurderes dermed ikke å falle inn under pkt. 10b i vedlegg II. Planforslaget er heller ikke vurdert å 
falle inn under noen andre punkter i vedlegg II.  
Forslaget vurderes derfor til å ikke omfattes av konsekvensutredningsplikten. 

9. Innledende klimagassberegning 
Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved 
valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4. I henhold til veileder for 
klimagassberegninger (vedlegg til KPA 2018) er innledende klimagassberegninger utarbeidet til 
dette planinitiativet. I de utførte klimagassberegningene (se vedlegg) er det konkludert med at 
prosjektet har et totalt klimagassutslipp på 16 414 tonn CO2-ekv. beregnet over 60 års levetid. 
Planlagte bygg oppnår en 16 % reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referansebygg, og 
total reduksjon er 3 128 tonn CO2-ekv. 
Klimagassutslippene er beregnet ved hjelp av programmet One Click LCA. Beregningene er utført i 
tidligfase av skisseprosjektet og er utført iht. NS 3720:2018. 
Det kan aktivt jobbes videre med å redusere klimagassutslipp i videre prosjektering og byggefase. 
Utslippene kan reduseres ved å blant annet vurdere materialmengder, benytte lavutslippsmaterialer, 
energiambisjon og energiproduksjon. 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
Linnea Kvinge Karlsen 
Arealplanlegger   
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- Forslag plangrense (pdf og sosi), datert 19.05.2022 
- Stedsanalyse, TAG arkitekter, datert 20.04.2022 
- Skisseprosjekt, TAG arkitekter, datert 13.05.2022 
- Prosess, bakgrunn og utdypende studier, TAG arkitekter, datert 13.05.2022 
- Innledende klimagassberegninger, Multiconsult, datert 09.05.2022 
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