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PLANINITIATIV  
Bestilling av oppstartsmøte Espehaugen 52  
 

 

Innledning 
BIR Transport AS og BIR Privat AS er datterselskaper av BIR AS og holder i dag til i Conrad Mohrs veg 15 og 
Møllendalsveien 40. Disse selskapene sine primærfunksjoner er å utføre renovasjonstjenester ute 
i felt i Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal som er BIR sine 
eierkommuner. BIR Transport AS står for all avfallsinnhenting i kommunene ovenfor mens BIR Privat AS 
har kontakt med brukerne av renovasjonstjenestene og forvalter systemer for dette, samtidig som de 
ivaretar bl.a. alt vedlikehold av avfallsbeholdere samt utstyr for returpunkt, hytterenovasjon og større 
boligsammenslutninger. BIR Transport AS har sin hovedaktivitet lokalisert til Conrad Mohrs veg der om lag 
120 sjåfører og renovatører har sitt oppmøtested og der arbeidsdagen avsluttes. Til vanlig er det to ansatte 
pr. bil.  Disse betjener i underkant av 60 renovasjonsbiler som er parkert her når de ikke er i drift. I tillegg 
disponerer BIR Privat om lag 15 kjøretøyer til ulike formål. Videre har BIR Transport AS sine operative 
ledelses- og støttefunksjoner samt administrative funksjoner lagt til Conrad Mohrs veg 15. I 
Møllendalsveien 40 har BIR Transport AS et autorisert storbilverksted for reparasjon og vedlikehold av egen 
bilpark. Dette verkstedet påtar seg også reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på bilmateriell tilhørende andre 
avfallsselskaper. Denne virksomheten skal videreføres. 
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og utbygging av bybanen må eiendommene til BIR 
i Møllendalsveien 40 og Conrads Mohrsveg frigjøres til byutviklingsformål. BIR har i dag noe av sin 
virksomhet lagt til Espehaugen 52 i Ytrebygda bydel. Som følge av nylig gjennomførte driftsomlegginger har 
BIR i dag ubenyttede arealer på Espehaugen 52 og ønsker nå derfor å tilrettelegge for å flytte sin 
virksomhet ut fra byutviklingssoner til denne eiendommen.  

 
Siden primærfunksjonene for virksomhetene som skal ha tilhold på Espehaugen 52 er ute i felt stilles det 
krav til utomhusarealene der parkeringsarealer for både BIRs renovasjonskjøretøyer og for ansatte vil være 
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avgjørende for etableringen. Hovedvirksomheten er altså ikke knyttet til selve bygget som ønskes etablert 
på Espehaugen 52, men til funksjonene som skal styres fra og ha sitt utgangspunkt i dette. 
 
Plangrensen i figur 1 er foreslått på bakgrunn av tilgrensende planer, Espehaugen øst (plan ID.: 65390000 
og Espehaugen (planID.: 63190000).  

 
Figur 1. Forslag til plangrense for Espehaugen 52.  

 

Det er blitt avholdt to forhåndskonferanser hos byggesaksavdelingen (saksnr.: 201802728). I møtene har 
dispensasjon fra reguleringskravet i kommunedelplan Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) blitt 
diskutert.  Etter møte med kommunen 23. august 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. 
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Figur 2. TV: I gjeldende KPA er BIR sitt anlegg i Conrads Mohrs veg avsatt til næringsbebyggelse. TH.: Dagens 
virksomhet til BIR transport (omtrentlig markert med rød sirkel) er foreslått avsatt til byfortettingssone og 
fremtidig grønnstruktur i KPA 2018.   

 

Espehaugen ligger i et etablert industri- og næringsområde i Ytrebygda bydel. Planområdet er avsatt til I/L3 
industri og lager (eksisterende) og grønnstruktur. Tilkomsten i dag går fra Fleslandsvegen via Espehaugen. 
Tilkomstveien er regulert i naboplanen Espehaugen (planID.: 63190000) fra 2017.   

Formålet med planen 

Formålet med planen er å åpne opp for at BIR kan endre sin eksisterende virksomhet på Espehaugen 52 slik 
at virksomheten ved anleggene i Conrads Mohrs veg og Møllendalsveien kan flyttes hit. Det er primært 
renovasjonsbiler som har aktivitet ute i Bergen og omegnskommunene som skal ha tilhold på Espehaugen 
52, i tillegg til nåværende virksomhet i eksisterende bygningsmasse.  

Planområdet, dagens situasjon 
Planområdet er avsatt til industri- og lagerformål I/L3 eksisterende i kommunedelplan for BLÅE (Birkeland, 
Liland, Ådland og Espeland). Kommunedelplanen ble vedtatt i 2017 og setter krav om detaljregulering ved 
tiltak i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Planområdet er også regulert til industri og parkbelte i 
reguleringsplanen Espehaugen industri fra år 1993 (planID.: 9000000). Dagens bygg innenfor planområdet 
består av administrasjon, lager, vaskehall, carport og sorteringshall utformet som et større avlangt bygg. I 
tillegg er her et oljelager og to teltbygg (rubbhaller). I tillegg er det et større ubebygd areal. Inntil nylig har 
det også vært virksomhet for kompostering av hage- og parkavfall samt produksjon av ulike jordprodukter.  
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Figur 2. Dagens situasjon Espehaugen 52.  

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Hele tomten er avsatt til industri og lager I/L3 og er stort nok til å ta over driftsaktivitetene som i dag er 
lokalisert i Conrads Mohrs veg og i Møllendalsveien.  Planlagt ny bebyggelse vil først og fremst bestå av 
lager, carport, verksted, vaskehall og kontor. Det vil også bli avsatt bruksareal til garderober, spiserom etc. I 
tillegg er det behov for parkeringsplasser for renovasjonsbiler og for privatbiler til de ansatte. Det er behov 
for omtrent 120 parkeringsplasser for privatbiler og omtrent 75 plasser til renovasjonsbiler og andre 
driftskjøretøyer. Antall bilparkeringsplasser er begrunnet med at ansatte må komme på jobb før 
kollektivtransporten er i gang om morgenen. Ansatte i samtlige driftsfunksjoner starter arbeidsdagen kl. 
06:45. Som et ledd i driftstilpasninger planlegges det arbeidstider fra kl. 06:00 for denne gruppen. Ansatte 
som ivaretar driftsledelse og enkelte støttefunksjoner av teknisk art starter arbeidsdagen enda tidligere. 
Det er per dags dato ingen kollektivtransport som vil dekke behovet BIR har for å få de ansatte tidlig nok på 
jobb. For å få utført de svært samfunnskritiske og personellintensive renovasjonstjenestene må de ansatte 
ha mulighet til å parkere i dette området.   
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Figur 3. Forslag til utomhusplan. Nybygg i mørkegrått, eksisterende bygg/overbygg vest og nord på tomten vises med 
hvit bakgrunn.  

Utbyggingsvolum og byggehøyder 
BIR planlegger primært et nytt bygg på tomten, og et mindre bygg med tekniske installasjoner skal 
etableres like nord for det største nybygget, og det er tenkt at disse byggene skal ha en takkonstruksjon 
som henger sammen. Telthall lengst nordøst planlegges revet.  Eksisterende BRA inkludert rubbhall som 
skal rives er 3216 m2. Totalt nytt BRA er  4911 m2. Verksted og kontor i det største bygget planlegges med 
to etasjer, mens carportavdelingen har en høy 1. etasje (10,1 m). De eksisterende byggene består av 1 høy 
etasje. Det største teltet like nord for nybygget skal bli stående og har en byggehøyde på 12,4 m.   
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Figur 4.  Snitt av nybygg, sørfasade og vestfasade.  

 

Forholdet til kommuneplan, ev. gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid 
Planområdet er avsatt til industri i eldre reguleringsplan (planID.: 9000000) fra 1993. Videre er planområdet 
avsatt til øvrig byggesone i gjeldende KPA. Planområdet er avsatt til industri og lager I/L3 og grønnstruktur i 
gjeldende kommunedelplan BLÅE.  

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 Grønnstruktur (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. Grønnstruktur på Espehaugen omsluttet av næringsbebyggelse 
I/L 3. Formålsgrensene mellom byggeområdet og grønnstruktur kan justeres gjennom detaljregulering. Det 
skal legges til rette for en grønnstruktur som er tilpasset et næringsområde. Grønnstruktur 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. 

Videre er planområdet 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 skal innarbeides i detaljregulering.  

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 
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ikke faller inn under noen av de opplistede kategoriene i parkeringsnormen. Det foreslås derfor at følgende 
bestemmelse blir gjeldende for videre planprosess:  

«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».   

 
Figur 5.  Kommunedelplanens arealdel (BLÅE) vedtatt i 2018. Planområdet er omtrentlig markert.  

 

Planområdet grenser til pågående planarbeid for Espehaugen øst (planID.: 65390000). Planforslaget legger 
opp til en utnyttelse på BRA = 100 % med formål industri og lager. I denne planen er det foreslått formål 
grønnstruktur på Orrtua (haugen lengst sørvest innenfor I/L4) og et større grøntareal nord i planområdet.  

Planområdet 



Nybøhagen  multiconsult.no 
Bestilling av oppstartsmøte 

 

10200907-PLAN-brev-1 18. oktober 2018 Side 8 av 13 

 
Figur 6.  Espehaugen øst (planID.: 65390000) grenser til planområde i nord og har vært på offentlig høring sommer 
2018.  

 

Videre er tilkomstveien og nærmeste naboeiendommer i vest avsatt til industri/lager og med en utnyttelse 
på de ulike tomtene som varierer fra 115 % - 135 % (Espehaugen, planID.: 63190000). 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. 
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Figur 7.  Espehaugen (planID.:63190000) vedtatt i år 2017. Plassering av planområdet er vist med rød sirkel. 

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. 

Virkning av planinitiativet 
Siden 2009 har BIR hatt bygninger for mottak og lagring av farlig avfall på Espehaugen 52. Inntil nylig har 
det også vært virksomhet for kompostering av hage- og parkavfall samt produksjon av ulike jordprodukter. 
Etter driftsomlegginger og med nytt bygg vil Espehaugen 52 ha kapasitet til å ta over funksjoner som i dag 
har tilhold i Conrad Mohrs veg og Møllendalsvegen. Det nye bygget vil blant annet inneholde et 
storbilverksted med vaskehall og kontorer. 25 til 30 personer vil ha sitt arbeide i verkstedet og på 
kontorene i dette bygget. I tillegg vil det være omtrent 120 ansatte som betjener renovasjonsbilene. Disse 
ansatte vil ha fremmøte tidlig på morgenen på Espehaugen og avslutte sin arbeidsdag på samme sted. 
Bygget vil få garderobefasiliteter og spiserom for samtlige ansatte som er nevnt her. 
 
Forslagstillers intensjon er å fremme et planforslag der virksomheten er i tråd med overordnet plan og for 
utviklingen av området.  
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Naturmangfold 

I forbindelse med naboplanen i nord, Espehaugen øst er det utarbeidet en naturmangfoldvurdering. Det er 
registrert to store eiker og en jordnøtteng like nord for planområdet. Innenfor planområdet der det 
planlegges tiltak er det ikke naturlig vegetasjon. Dagens grøntbelte i øst er planlagt videreført. Det er ingen 
registeringer i kartdatabasen naturbase.no eller i artskart, artsdatabanken.no innenfor planområdet.  

 

Friluftsliv 

Det foreslåtte tiltaket vil ikke ha noen konsekvens for friluftslivet. 

 

Kulturverdier 
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 
reguleringsplanen i nord 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. 
 
Trafikk og støy 
Dagens trafikk inn/ut fra planområdet er spredt utover hele dagen. Ved en etablering for BIR transport og 
BIR privat vil det trolig ikke bli en økning av antall biler, men trafikkbildet vil endre seg. Renovasjonsbiler 
tilknyttet BIR transport kjører ut tidlig om morgenen og returnerer ved arbeidsdagens ende. Trafikkstøy vil 
først og fremst være knyttet til dette driftsmønsteret.   

I tråd med BLÅE er det etablert lager- og industriområder på Espehaugen i en ekspansjonsfase. 
Naboområdet i nord og vest foreslås også regulert til industri og lager. Den planlagte etableringen vil derfor 
være i tråd med utvikling av området i sin helhet.  

 
Naboer i øst 

For eneboligene i øst vil det være lite endret situasjon, da de er nabo til industrivirksomhet i dag. 
Konsekvens for landskapsbilde med nye bygg (maks 2 etg.) 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 ønsker å ivareta grønnstrukturen som 
en buffer mot tilgrensende naboer i øst. 

Eiendommene i øst er avsatt til fremtidig industri- og lagerformål. Virksomheten som er på BIR sin tomt i 
dag består blant annet av lagring av farlig avfall. 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 trolig via 
Hjellestadvegen og Espelandsvegen i øst.     

 

Fjernvirkning 

Det legges opp til 2 etasjers bygg med en byggehøyde på 10,1 m. Eksisterende bygningsmasse har en 
maksimal høyde på 12,4 m. Planområdet ligger innenfor I/L3 og det legges opp til lavere byggehøyder enn 
på omkringliggende områder. Naboeiendom ligger innenfor I/L4 og der legges det opp til en byggehøyde på 
16 m. I tillegg ligger naboeiendommene i øst høyere i terrenget enn planlagt utbyggingsområde. Det legges 
opp til et grønt belte som buffer mellom utbyggingsområde og naboene i øst, til tross for at dette arealet 
også er avsatt til industri og lager.  Planlagte bygg og carport er betraktelig lavere enn det som åpnes opp 
for i BLÅE i naboplanen i nord innenfor I/L4.  
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Figur 8.  Volumskisse av nybygg (sentralt på tomten) og overbygg til renovasjonsbiler lengst øst på tomten.  

 

Figur 9.  Snitt som viser eksisterende telt (til venstre) i sammenheng med nybygg.  
 

Barn og unges interesser 
Området brukes ikke av barn i dag.  



Nybøhagen  multiconsult.no 
Bestilling av oppstartsmøte 

 

10200907-PLAN-brev-1 18. oktober 2018 Side 12 av 13 

 

Medvirkning  
Initiativet til planoppstart er basert på tidligere plansaker som har vært til behandling. Intensjonen er å 
fremme et planforslag som tar hensyn til tidligere innspill.  

Offentlige organer og andre som skal varsles om planoppstart: 
• Naboer etter naboliste 
• Avinor 
• Bergen kommune, Plan og bygningsetaten 
• Bergen kommune, Barn og unges representant i Komite for miljø og byutvikling 
• 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, Kommunalt råd for funksjonshemmede 
• Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelingen 
• Bergen kommune, VA-etaten 
• Vest politidistrikt 
• BIR 
• BKK Nett as 
• Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal og samfunnsplanavdelinga 
• Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga planseksjonen 
• Statens vegvesen 
• Miljøvernforbundet 
• Natur og ungdom 
• Naturvernforbundet Hordaland 
• Norges Handikapforbund Bergen 
• NVE Region Vest 
• Syklistenes Landsforening SLF Hordaland 
• Telenor Servicesenter for nettutbygging 
• Eldrerådet 
• Funksjonshemmedes fellesorgangisasjon Bergen 
• Etat for utbygging 
• Ungdommens bystyre 

 

Hvordan samfunnssikkerhet ivaretas 
Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet oppdatert ROS-analyse. I overordnet plan (BLÅE) er det 
utarbeidet en ROS-analyse. Et av temaene er spesialavfallet på BIR-tomten. Temaet spesialavfall har blitt 
vurdert som en akseptabel risiko (gul kategori) der tiltak må utredes. 
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Med vennlig hilsen 

Multiconsult 
 
 
Marie Bjelland  
 

 

 

Vedlegg 1  Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning  


