
  

PLANINITIATIV 
 

for Gbnr. 7/13 m. fl., Myrane. Kleppestø. 

 

 

Figur 1: Planområdet sett fra sør. Kilde: Google Earth. 

 

 

 

 

 

Utarbeidet av: Multiconsult  

Datert: 05.11.2021  



2 
 

Ansvarlige 
 
Fagkyndig 

Firma Multiconsult 

Kontaktperson Christine Nilsen 

E-post christine.nilsen@multiconsult.no  

Telefon +4741429205 

 
Forslagsstiller 

Firma Myraneparken AS 

Kontaktperson Torhild M. Skoge 

E-post torhild.skoge@labeiendom.no 

Telefon +4790663524 

Hjemmelshaver Navn Myraneparken AS v/Torhild Skoge 

E-post / Telefon torhild.skoge@labeiendom.no/ 90 66 35 24 

 

 

Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 
• Hensikt med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for bebyggelse i form av næring/tjenesteyting og 

boliger i tråd med gjeldende områdeplan for Myrane. Type tjenester/næring avhenger av 

kommunens interesser i området. Forslagsstiller vurderer at det kan være aktuelt med 

omsorgsboliger eller boliger for eldre, i tråd med intensjonene i områdeplanen.  

 

• Fremtidig arealformål 

Aktuelle arealformål er: 

- Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 

o Kombinert næring/bolig 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr.2) 

o Veg 

o Gang-/sykkelveg 

Andre formål som offentlig/privat tjenesteyting, parkering, grønnstruktur, annen veggrunn 

m.fl. kan også være aktuelt.  

  

mailto:christine.nilsen@multiconsult.no
mailto:torhild.skoge@labeiendom.no
mailto:torhild.skoge@labeiendom.no/
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Planområdet og omgivelsene (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b) 
• Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet omfatter eiendommen gbnr. 7/13 og ligger på Myrane, like nord for Kleppestø 

sentrum. Planområdet ligger mellom bebygde områder for skole, helsetjenester og 

boligområder, men selve planområdet er ubebygd. Adkomst til området er i dag via 

Nygjerdet.  

Figur 2: Oversiktskart. Kilde: kommunekart.com 

Foreslått planavgrensning følger eiendomsgrenser, formålsgrenser fra områdeplanen (BKB2) 

og veien Nygjerdet. 

Foreløpig planavgrensning vises på neste side i figur 3.  

Planområdet 
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Figur 3: Forslag til planavgrensning. 

 

• Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er ubebygd med naturlig terreng, vegetert med blandet skog. Det går en 

eksisterende gangvei gjennom planområdet. Vestlig del av planområdet, som omfattes av 

BKB1 i områdeplanen, har en del høydeforskjeller hvor terrenget heller fra vest mot øst før 

det flater ut ned mot gangveien. Østlig del av planområdet, som omfatter BKB2 i 

områdeplanen, er tilnærmet 

plant. Området har i dag 

veiadkomst via Nygjerdet, som er 

nylig oppgradert frem til krysset 

v/gangveien, se bildet under 

(figur 4). 

 Figur 4: Planområdet sett fra 

Nygjerdet i sør. 
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Bildet nedenfor (figur 5) viser planområdet sett fra sør med Nygjerdet til venstre og den 

eksisterende gangveien midt i bildet. Nygjerdet er nylig oppgradert ned til krysset 

v/gangveien. 

 

Figur 5: Planområdet sett fra sør. 

Planområdet omfatter eiendommen gbnr. 7/13 som eies av Myraneparken AS. 

Nærområdet består i dag av en rekke offentlige funksjoner som Helsetunet, 

Voksenopplæringen, Kleppestø ungdomsskole og Askøy videregående skole, Askøyhallen, 

kunstgressbaner og kulturskolen. 

Områdeplanen definerer blant annet felt 

BKB1 som helseområde, jf. figur 6. Mellom 

BKB1 og BKB2 går det en eksisterende gangvei 

som deler planområdet i to. BKB2 ligger 

mellom et eneboligstrøk i sørøst og 

parkeringsplass i nord. BKB2 grenser til 

omsorgsboliger/helsetun i vest og boliger i 

sør. Nord for BKB1 er det i dag et 

anleggsområde, som skal omgjøres til 

veiformål. Her lå tidligere Myrane barnehage, 

som nå er revet.  

 

Figur 6: Grovinndeling av 

funksjonsområder. Kilde: områdeplan Myrane. 
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• Analyse av nærområdet og omgivelsene 

  

Figur 7: Analysekart landskap. 

Myrane var tidligere et flatt myrlandskap med elv som rant gjennom området. Det flate 

myrlandskapet er i dag oppbygd i flere nivåer med noe tilfeldig plassering av 

bygningsmassene. Mellom byggene er det i hovedsak overflateparkering. Mellom de 

offentlige funksjonene er det også noe spredt boligbebyggelse. Øst for Myrane stiger 

terrenget bratt opp mot Solhola, der de nærmeste boligene ligger omtrent 50 meter høyere 

enn planområdet. Nord for planområdet pågår det i dag anlegg, hvor tidligere Myrane 

barnehage nylig er revet. Fra anleggsområdet og ungdomsskolen er det i dag sikt til Ulriken i 

Bergen. 
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Planområdet fremstår som et lukket landskapsrom som avgrenses av vegetasjon og bratt 

fjellrygg i øst.  

 

o Kart som viser kommunikasjon og målpunkt  

 

Figur 8: Analysekart over eksisterende kommunikasjonslinjer og målpunkt. 

Omtrentlig plassering av planområdet er vist med svart stiplet linje. Analysekartet har i 

utgangspunktet vist til eksisterende situasjon, med unntak av plassering av fremtidig 

kollektivholdeplass. Det er korte avstander til målpunkt som videregående skole, 

ungdomsskole, Myranetunet og helsetunet, og det er gangavstand til bussholdeplasser langs 

Kleppevegen. Det er fortau langs Kleppevegen, Søre Myrane og Nygjerdet, og det går en 

gangvei gjennom planområdet, som fortsetter videre via Nygjerdet mot Kleppestø sentrum. 
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Avstand til Kleppestø sentrum er omtrent 350 meter, hvor en finner Kleppestø senter, 

kollektivterminal og en rekke andre service- og tjenestetilbud. 

 

Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 
• Kommuneplanens arealdel (KPA 2012-2023), vedtatt 13.12.2012 og revidert 18.12.2016: 

I gjeldende kommuneplan er området satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, 

områdenavn 0 9. Området grenser til nåværende boligbebyggelse i sør og øst. Arealdelen er 

under rullering, og planprogram for rullering av KPA (2018-2030) ble fastsatt av 

formannskapet 06.06.2017.  

 

Figur 9: Utsnitt av kommuneplanens arealdel med planområdet omtrentlig markert. Kilde: kommunekart.com. 
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Figur 10: Utsnitt av kommuneplanens arealdel og forslag plangrenser. 

 

 

• Områdeplan Myrane, planID: 362. Vedtatt 07.05.2020 

Planen regulerer aktuelt område til kombinert formål for bolig/tjenesteyting, feltbetegnelse 

BKB1. Hovedandelen av formålet skal være tjenesteyting. Langs østsiden av planområdet er 

det en regulert en gang- og sykkelvei i tråd med eksisterende situasjon. Det er krav om felles 

planlegging for deler av BKB1 og BKB2, vist som gjennomføringssone H810_2. Områdeplanen 

er konsekvensutredet.  
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Figur 11: Områdeplan Myrane med planområde omtrentlig markert. 
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Figur 12: Utsnitt av områdeplanen og forslag til plangrenser. 

Planområdet er i områdeplanen definert som tomt 6, hvor det står følgende i 

planbeskrivelsens side 22: «Tomt 6 har ganske store høydeforskjeller innad på tomten og det 

bør åpnes for å bygge i flere nivåer. Da kan nytt bygg eventuelt forbindes med det 

eksisterende helsetunet, samtidig som boligene på østsiden ivaretas.» 

• Andre gjeldende reguleringsplaner: 

Hillerhagen, gnr. 7, bnr. 13, 
Kleppestø 
Detaljregulering 
Vedtatt: 28.05.2015 
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• Pågående planarbeid i eller omkring planområdet: 

Det er ingen kjente pågående planer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet, men det er 

flere igangsatte planer i nærheten:  

 

Figur 13: Pågående planarbeid. Kilde: kommunekart.com. 
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Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Forslagsstiller har utarbeidet et volumstudie for deler av eiendom 7/13, som ligger innenfor 
BKB1. Her ønsker forslagsstiller å utvikle et bygg for næring/tjenesteyting med boliger i de 
øverste etasjene. Det er planlagt 4 etasjer og parkering i underetasjen. Vedlagte skisser viser 
en variasjon av byggehøyde i planområdet. Uteoppholdsarealet til boligene i 3 og 4 etasje er 
i hovedsak tiltenkt over næringsbebyggelsen. Skissene viser foreløpig at 60 % av 
uteoppholdsareal innenfor BKB1 er på tak/bygg, og 40 % på bakkeplan. Områdeplanen har i 
bestemmelsene punkt 4.1.9.3 krav om at 60 % av uteoppholdsarealet skal være på 
bakkeplan. Samtidig åpner områdeplanen for at områder regulert til friområde o_GF kan 
medregnes uteoppholdsarealet, dersom dette området kan gis universell tilgjengelighet fra 
boenheten. Dette vil en se nærmere på i planarbeidet.  

 

Figur 14: Situasjonsplan. Kilde: Arkitekt Rolf Eide AS. 
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Figur 15: Terrengsnitt. Kilde: Arkitekt Rolf Eide AS. 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Volumstudiet for gnr. 7 bnr. 13 viser følgende forslag til utnyttelse: 

BRA nytt bygg:     
 Parkering/bod:    2248,4 m² 
 Kontor/tjenesteyting: 5490,0 m² 
 Bolig:   2461,7 m² 

 

Planområdets størrelse er foreløpig: 7400m2 

Foreløpig utnyttelse BRA = 10 200 m²/7400 m² x 100 % = 138 % 

Foreløpig utnyttelse BYA = 3 219,4 m²/7400 m² x 100 % = 44 % 

Antall boliger = 31 stk. 

Med områdeplanens krav til uteoppholdsareal på 50 m² per bolig, vil 31 boenheter kreve 1550 m² 

uteoppholdsareal. Foreløpige skisser viser uteoppholdsareal på tak på 1919 m² + altaner og 600 m² 

areal på bakkeplan.  

Figurene nedenfor viser perspektivskisser av planlagt bebyggelse for gnr. 7 bnr. 13. 
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Figur 16: Perspektivskisse. Kilde: Arkitekt Rolf Eide AS. 

 

Figur 17: Perspektivskisse: Kilde: Arkitekt Rolf Eide AS. 
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Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

• Hvordan forholder prosjektet seg til analysen av området/nærområdet? 

Planområdet ligger i et område med større bygg og anlegg i vest og med høydedrag i øst, noe som 

gjør at eventuelle fjernvirkninger av tiltaket reduseres. Foreslått ny bebyggelse viderefører 

hovedtrekkene i områdeplanen, hvor vurderinger av konsekvens for landskap, miljø og omgivelser er 

gjort. Detaljreguleringen skal mer detaljert avklare hensyn i planområdet og til omgivelsene. I 

områdeplanen er det gjort en overordnet vurdering av funksjoner på stedet. Ved en ev. realisering av 

foreslått detaljreguleringsplan vil Myraneområdet bli et «cluster» for offentlige funksjoner innenfor 

undervisning, helse og idrett. Utvikling av nye Askøy VGS vil forbedre kollektivtilbudet i området, og 

det er også kort avstand til Kleppestø sentrum samt kollektivterminal. På terminalen er det overgang 

mellom kollektivruter til øvrige deler Askøy samt Bergen sentrum både med buss og båt. Korte 

avstander mellom viktige målpunkt og kollektivtilbud/bebyggelse legger til rette for miljøvennlig 

transport i hverdagslivet.  

Områdeplanen har ikke avdekket kjente naturverdier i planområdet. Det er dokumentert fuglearter 

som er registrert som livskraftige. Totalt anses områdeplanens tiltak til å ikke gi vesentlig virkning på 

naturverdier, verdifull vegetasjon eller biologiske mangfold. Store deler av planområdet er ifølge 

naturbasen registrert som blandingsskog av svært høy bonitet, se bildet nedenfor. Planforslaget vil 

gjøre en nærmere vurdering av forholdet etter naturmangfoldsloven.  

 

Figur 18: Ung blandingsskog på gnr. 7 bnr. 13. Foto: Multiconsult. 
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• Hvilke virkninger har prosjektet utenfor planområdet? Positive og negative effekter. 

Infrastruktur, trafikk, barn og unge mv. 

Planområdet ligger ved et skole- og helseområde, hvor gjeldende områdeplan legger opp til vesentlig 

oppstramming for å gjøre området mer fotgjengervennlig. I konsekvensutredningen til 

områdeplanen vises det til at området i større grad tilrettelegges for de myke trafikantene. 

Områdeplanen legger til rette for flere grøntarealer, sammenhengende stinett, og ganglinjer som 

ivaretar barn og unge sin sikkerhet som myke trafikanter. Bilkjøring i området reduseres vesentlig. 

Med unntak av gangveien mellom BKB1 og BKB2, er det ikke kjent at planområdet benyttes av barn 

og unge. Ved befaring var det ingen spor av bruk eller tråkk i planområdet, utenom gangveien. 

Planforslaget er i tråd med områdeplanen, og utbygging vil ha liten negativ virkning på barn og unges 

interesser. 

Det vil kunne oppleves negativt for omkringliggende boliger at området, som i dag er ubebygd og 

skogkledd, blir bebygget. Dette vil særlig gjelde for boligeiendommene i områdeplanens B2, B3 og 

BFS3. Ny utbygging kan gi noe endrede utsikts- og solforhold for eksisterende bebyggelse.  

Områdeplanen legger opp til en vesentlig oppstramming av kjøremønstre, og adkomsten til 

planområdet er regulert via områdeplanens o_SKV5. Foreløpige skisser viser likevel en kjøreadkomst 

via Nygjerdet. Forslagstiller vurderer at en slik løsning i mindre konflikt med vareleveringslomme- og 

snusløyfe ved Askøy VGS. Innkjøring til p-garasje via Nygjerdet gir også en bedre overgang til 

omkringliggende terreng. Planforslaget legger opp til kombinert næring og bolig, hvor det foreløpig 

er vist 70 parkeringsplasser for bil og 62 sykkelparkeringsplasser, se figur 20.  

 

Figur 19: parkering. Kilde: Arkitekt Rolf Eide as. 

Antall parkeringsplasser vil avhenge av hvor mye bolig/næring og tjenesteyting planforslaget skal 

tilrettelegge for, i tråd med områdeplanens føringer. Adkomst og parkering vil utredes nærmere som 

del av planforslaget.  

Planforslaget ligger ikke innenfor støysoner, men det vil være viktig at bebyggelsesstrukturen kan 

bidra til å skjerme nye uteoppholdsarealer fra veitrafikkstøy.   
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Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 
Områdeplanen har utarbeidet en ROS-analyse som viser at Myrane har to viktige sårbarhetsområder 

som må håndteres ved videre utbygging av Myrane. Dette gjelder:  

▪ Overvann/flomveier 

▪ Skredfare.  

Områdeplanen beskriver at området ikke er særlig utsatt, men at forholdene må håndteres. Tiltak 

som nevnes i områdeplanens ROS-analyse er å sikre flomveier ved oppføring av nye bygg. Det vil 

utarbeides VAO-rammeplan som del av planarbeidet. Det vil også utarbeides en egen ROS-analyse 

som del av planarbeidet. 

Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 
Planforslaget vil regulere til kombinert næring/tjenesteyting og bolig. Byggeområdet er i 

planforslaget avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. Det er regulert til 

kombinert bolig/tjenesteyting BKB1 og BKB2 i områdeplanen for Myrane, planID 362. Planforslaget 

er i samsvar med overordnede planer, og gjeldende områdeplan for Myrane er konsekvensutredet.  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og 8 a) er det unntak fra 

konsekvensutredningsplikten for tiltak i vedlegg I og II for reguleringsplaner der det konkrete tiltaket 

er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 

planen.  

Planforslaget er en reguleringsplan og omfattes ikke av § 6 a eller c.  

Planforslaget omfatter ikke planer eller tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes og 

faller dermed ikke inn under § 7.  

Forslaget vurderes derfor til å ikke omfattes av konsekvensutredningsplikten.  

 

Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 
 

Kommunen har tidligere vært interessert i å kjøpe denne tomten, og kommunen har uttalt behov for 

lokaler for kommunale tjenester. Det er også kjente behov for omsorgsboliger sentralt i kommunen, 

samt boliger for eldre. Dette er avklaringer som må gjøres tidlig i planprosessen, for å sikre at 

kommunens interesser ivaretas.   

 

Offentlige instanser som blir varslet ved planoppstart er: 

▪ Askøy kommune v/ plan og bygg 

▪ Askøy kommune v/helse og omsorg 

▪ Askøy kommune v/ skole 

▪ Askøy kommune v/ barnehage 

▪ Askøy kommune v/ vann og avløp 

▪ Askøy kommune v/ kultur og idrett 

▪ Askøy kommune v/ samferdsel 

▪ Askøy kommune v/ eldrerådet 
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▪ Askøy kommune v/ ungdommens 

kommunestyre 

▪ Statsforvalteren i Vestland 

▪ Vestland fylkeskommune 

▪ BIR 

▪ BKK 

▪ NVE 

▪ Skyss 

▪ Telenor servicesenter for 

nettutbygging 

▪ Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon Bergen 

▪ Luks- Leverandørenes utviklings- og 
kompetansesenter 

▪ Miljøvernforbundet 

▪ Natur og ungdom 

▪ Naturvernforbundet Hordaland 

▪ Norges Handikapforbund Bergen 

 

I områdeplanen er det lagt inn krav om felles planlegging for deler av BKB1 og BKB2, vist som 

gjennomføringssone H810_2. Forslagsstiller har kun eiendomsrett over 7/13 (BKB1). BKB2 eies delvis 

av kommunen og delvis av et sameie med flere eiere. Forslagsstiller har vært i dialog med sameiet 

om mulig kjøp, men prosess om eventuelt kjøp har ikke ført frem. Som del av 

planprosessen/oppstartsmøtet med kommunen må det avklares om BKB2 skal inngå i planarbeidet. 

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. Planområdet er del av områdeplanen, der arealbruk og en 

rekke andre forhold er avklart.  

Vedlegg: 

- Planavgrensning i SOSI og PDF 

- Skisser og illustrasjoner 

- Analysekart 
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