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PLANINITIATIV 
 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet 
1.1. Bakgrunn 

Forslagsstiller Sandsliåsen 46 Utbygging AS ønsker å transformere Sandsliåsen 46, gnr. 116 bnr. 
195 m.fl. fra eksisterende kontor-/næringsbebyggelse til boligbebyggelse. I kombinasjon med 
boligene vil det vurderes å etablere noe næring av typen forretning/kafé/service i området. 
Link Arkitektur er arkitekt og Multiconsult er plankonsulent.  
Planområdet ligger på Sandsli, rundt 15 km sør for Bergen sentrum og 3 km øst for Bergen lufthavn 
Flesland. I kommuneplanens arealdel 2018 er området hovedsakelig avsatt til byfortettingssone, 
sone 2, og en mindre del er avsatt til ytre fortettingssone, sone 3.  

 
Figur 1-1 Lokalisering av planområdet. Kartgrunnlag: Kartverket 

Forslag til plannavn Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 m.fl., Sandsliåsen 46 
Bydel, gnr./bnr.  Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 

Plan- og bygningsetaten 
Bergen kommune  
Postboks 7700 
5020 Bergen 
 

Revidert 10.06.2022 etter oppstartsmøte 02.02.2022 
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Figur 1-2 Planområdet vist omtrentlig i forhold til formål i gjeldende kommuneplan (KPA 2018) 

Området er regulert til kontor i en eldre reguleringsplan for Håvardstunvannet, område øst, felt C, 
plan-id 6240000. En endring av arealformål fra kontor til bolig representerer en fortsettelse av 
transformasjonen fra næring/kontor til boligformål på Sandsli. 
Det er god tilgang til planområdet for gående og syklende. Gangavstand til nærmeste bybanestopp i 
Sandslivegen er ca. 800 meter. Det går busser langs Sandslivegen (Fv 5170) i nordvest og 
Flyplassvegen (Rv 580) i sør. Hovedsykkeltraséen inn til sentrum ligger langs Flyplassvegen. 
Tilkomst med bil til planområdet er fra Flyplassvegen via Sandslivegen og Sandsliåsen.  
Foreslått planområde utgjør 22,3 daa. For hoveddelen av planområdet, eiendom gnr. 116 bnr. 195, 
er forslagsstiller hjemmelshaver. For gnr. 116 bnr. 158 og 205, og deler av vegareal i vest er Sandsli 
eiendom AS hjemmelshaver. Det foreligger avtale mellom forslagsstiller og Sandsli eiendom AS 
om makebytte/grensejusteringer. Sandsliåsen er kommunal vei hele strekket fra Sandslivegen i nord 
til Flyplassvegen i sør. 
Det har vært avholdt veiledningsmøte i saken tidligere, den 12.03.2020. I referatet, datert 
17.03.2020, var tilrådingen fra planetaten som følger:  

• Byggehøyde og typologi: Bebyggelsen må reduseres, og den må være lavere enn øvrig 
bebyggelse mot øst. Variasjon i type og størrelse av boliger, og ønskelig med variasjon i 
bygningstypologien. 

• Planavgrensning: anbefaler plangrense til kryss Sandsliåsen/Sandslivegen, og mot sør til 
Flyplassvegen. 

• Byfortettingssone (sone 2) og Ytre fortettingssone (sone 3) bør vurderes samlet, men med 
lavere utnyttelse mot øst. 

• Utfylling mot øst frarådes. 
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• Tilkomst fra nordvest kan vurderes. 
• Snarveger og siktlinjer: Det må opparbeides snarveger til viktige målpunkt, herunder 

grøntområder. Fremhever utsikt mot øst som premiss. 
• Byggegrense mot gate vil fremkomme i utarbeidelse av planforslaget. Terreng langs 

Sandsliveien må senkes. 
• Renovasjonsløsning: Trolig krav om stasjonært bossug for alle fraksjonene restavfall, 

matavfall, papp/papir og plast. Tekstil bør i tillegg være i bossuget. 
• Behov for å sette av areal til barnehage må vurderes i planprosessen.  

 
1.2. Foreslått formål og idéskisser 

Forslagsstiller ønsker å utvikle boliger i varierte bygg. I planinitiativet som ble levert til 
oppstartsmøte ble det fremlagt en mulighetsstudie med forslag der eksisterende kontorbygg på 
eiendommen rives, med nye varierte boligtyper som bygger oppunder viktige akser, og det gjøres 
endringer på eksisterende terrengnivå for å skape gode overganger mellom gateløp i vest og 
tilgrensende grøntområde i øst (omtalt som anbefalt forslag nedenfor). 
I oppstartsmøtet ble dette forslaget vurdert opp mot de innleverte klimagassberegningene, og 
kommunen ga tilbakemelding om at de ønsket å se klimagassberegninger for et reelt alternativ med 
ombruk av eksisterende bygningsmasse til boligformål. Det er med bakgrunn i dette utført en 
tilstandsanalyse og ombrukskartlegging av eksisterende bygg og utarbeidet en egen mulighetsstudie 
som viser alternativer for bevaring av deler av eksisterende bygningsmasse. Det mest realistiske av 
disse er det utført nye klimagassberegninger for, og er omtalt som alternativ 2 nedenfor. 
Alternativet omfatter delvis bevaring, påbygg og noen nybygg for å få et sammenhengende prosjekt 
som gir boligfortetting. I klimagassberegningene vist til i pkt. 9 er alternativene sammenliknet.  
 
Anbefalt forslag – rive eksisterende 
bygningsmasse, ny bebyggelse og 
terrengbearbeiding   

Alternativ 2 – bevare deler av eksisterende 
bygningsmasse, påbygg og nye bygg 
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Anbefalt forslag – rive eksisterende bygningsmasse, ny bebyggelse og terrengbearbeiding   
Hovedgrepet er en tredeling av planområdet med terrassering, og høyere og tettere bebyggelse mot 
vest, noe lavere bebyggelse i midten, og lavest byggehøyde og utnyttelse i øst. I vest foreslås større 
lamellbygg og punkthus, slik at de skaper et gaterom i Sandsliåsen og får lik skala som planlagt 
bebyggelse på vestsiden av gaten. I midten foreslås en variasjon mellom byhus og lamellbygg, mens 
det i øst foreslås småhus. Lavere og mindre bygg mot øst gir bedre sammenheng med grøntområder, 
golfbane og småhusbebyggelse på omkringliggende åser. Bruk av ulik skalering og varierte 
typologier for bebyggelsen vil også gi varierte opplevelser av byggeområdet, og skaper rom og 
gjennomganger for gående og syklende.  
Forslaget gir et potensielt byggeareal tilsvarende ca. 20 000 m2. 
Bebyggelsen er plassert slik at det er tydelige åpninger og siktakser mot viktige grøntdrag og 
blågrønne byrom, noe som gir samspill mellom bebyggelse og natur. Eksisterende skog i øst 
videreføres og knyttes til utearealene til boligene. I sør legges det opp til et grøntbelte som 
skjerming mot Edvard Grieg-hotellets bakside.  
Se vedlagt mulighetsstudie datert 12.11.2021 og stedsanalyse datert 25.10.2021 for nærmere 
beskrivelse og skisser. 

 
Figur 1-3 Konseptskisse som viser hvordan foreslått byggeområde forholder seg til eksisterende grøntdrag, vann og gatestruktur. Ill: 
Link arkitektur 



Sandsliåsen 46  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10216140-01-PLAN-BREV-01 10. juni 2022/Rev. 01 Side 5 av 22 

 

 
Figur 1-4 Hovedgrep – viktige byrom/siktakser, fasader og tredeling/terrassering. Ill: Link arkitektur 

 

 
Figur 1-5 Snitt som viser terrassering fra vest til øst. Ill: Link arkitektur 
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Figur 1-6 Foreslåtte typologier vist i utsyn mot nordvest. Ill: Link arkitektur 

 

Figur 1-7 Forslag vist i 3d, utsyn mot nordvest. Ill: Link arkitektur 
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Alternativ 2 – bevare deler av eksisterende bygningsmasse, påbygg og nye bygg  
Alternativet tar utgangspunkt i den eksisterende bygningsstrukturens fotavtrykk. Deler av 
bygningsmassen bevares, det er lagt til nye volum over og plasseringen av byggene i nord er flyttet 
lenger sør for å gi mulighet for adkomst herfra til parkering under bakken helt øst på tomten. I øst er 
det lagt til nye bygg i mindre skala. Alternativet gir et potensielt byggeareal tilsvarende ca. 20 200 
m2.  
Forslaget gir variasjon i byggehøyder gjennom tomten, med høyere byggehøyde i vest og nord (4-6 
etg.), middels høyde i midten (3-4 etg.) og lavest i øst (3 etg.). Siden flere eksisterende bygg 
bevares, kan det ikke gjøres større terrengbearbeiding, noe som gjør at bebyggelsen i vest blir 
liggende høyere oppe enn gatenivået i Sandsliåsen, og det blir nivåforskjell mot nederste del av 
tomten.  
Det er lagt inn visuelle akselinjer gjennom bebyggelsen som gir brudd og reduksjon av volumene.  

   
Figur 1-8: Sammenlikning av eksisterende bygg og utbyggingsalternativet. Til venstre: eksisterende bygningsmasse (kontorbygg) på 
eiendommen. Til høyre: utbyggingsalternativet med bevaring av deler av eksisterende bygg, påbygg og nye bygg. Ill: Link arkitektur 

 
Figur 1-9: 3d av utbyggingsalternativet. Gul farge illustrerer der eksisterende bygningsmasse bevares. Ill: Link arkitektur 
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Figur 1-10: Snitt av utbyggingsalternativet som viser terrengvariasjonen fra vest til øst, og hvordan parkering er lagt under bakken i 
øst for å utjevne noe av høydeforskjellen. Ill: Link arkitektur 

Parkeringen er lagt slik at den strekker seg fra bygg H i øst og danner ett nytt uteoppholdsareal 
over, samtidig som den gir utfylling av tomten der det er stor høydeforskjell. Parkeringen gir også 
fundament for byggene J helt i øst. Ved å legge parkeringen under bakken i østre del vil boligene i 
vest og midtre del ikke ha direkte tilkomst til parkeringsdekket /boder etc. Det vil da være behov for 
å bearbeide terrenget videre inn i planen slik at den vestre/midtre delen får en naturlig tilkomst til 
parkeringsarealet/boder. 
Se vedlagt mulighetsstudie datert 11.05.2022 for nærmere beskrivelse og skisser av alternativet. 
 
Tilstand/potensiale for ombruk 
For å kunne vurdere et reelt alternativ for boligutbygging med gjenbruk av eksisterende bygg var 
det ønskelig å vurdere tilstand og potensiale for ombruk av eksisterende bygningsmasse, og det er 
utført en enkel tilstandsanalyse og en ombrukskartlegging, se vedlegg (Multiconsult 2022).  
Eksisterende kontorbygg er fra 1997 og 1999 og består av 2-4 etasjer. Tilstandsanalysen viser at 
bygget har et betraktelig utvendig rehabiliteringsbehov med lekkasjeproblematikk, og det kreves 
snarlige tiltak for å bevare bygget. Ventilasjonsaggregatene har nådd sin tekniske levetid og må 
skiftes. I tilstandsanalysen er det avdekket armeringskorresjon i bæresystemet i eksisterende 
parkeringskjeller, men ikke observert ellers i bygget. Tilstandsanalysen er basert på observasjon og 
det er ikke utført gjennomgående undersøkelser av bæresystemet.  
På et generelt grunnlag vil ombruk av eksisterende bygningsmasse kunne medføre behov for nye og 
forsterkede søyler og bæresystem. Kapasiteten og tilstanden til eksisterende bæresystem må utredes 
nærmere dersom det blir aktuelt å gå videre med utbyggingsalternativet. 
Ombrukskartleggingen viser at det er et mulig ombrukspotensial for betong hulldekker og 
betongkonstruksjoner under grunn, Steni fasadeplater, vinduer og glass, ventilasjonskanaler, 
sanitærutstyr i porselen og utvendige steinheller. Betongkonstruksjoner kan brukes direkte i bygget 
slik de er, som betongelementer i nye moduler eller videre oppknusing. 
 
Oppsummering  
Oppsummert vil en ved å holde på eksisterende bygningsplassering få store romslige 
uteoppholdsarealer, men med lite variasjon. Byggene er også like i skala og hovedform, som gir lite 
variasjon i boligtyper og er utfordrende for å skape gode romlige planløsninger til boligene. 
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Eksisterende bygningers plassering i terrenget gir dårligere kopling til gateløpet i Sandsliåsen og 
nabobebyggelse på den andre siden av gaten, og det blir nivåforskjeller internt i området. 
Utførte tilstandsanalyse viser at eksisterende bygningsmasse har et omfattende rehabiliteringsbehov, 
og det er dermed begrenset hva som kan gjenbrukes til boligformål og i den størrelsen som området 
er planlagt utbygd. Tilstandsanalysen omfatter ikke gjennomgående undersøkelser av bæresystemet, 
så dette må utredes videre dersom man skal gå videre med alternativet. Basert på at eksisterende 
bygg er på 2-4 etasjer og er foreslått med påbygg kan det på generelt grunnlag forventes behov for 
nye søyler og bæresystemer. Dersom en skal gå videre uten å rive eksisterende bygg vil aktuell bruk 
av eksisterende bygg trolig i hovedsak være betongdekker og bæring.  
Med bakgrunn i disse vurderingene anbefales det å gå videre med opprinnelig forslag som omfatter 
riving av eksisterende bygningsmasse. Forslaget gir totalt sett en bedre utnyttelse av tomten med 
kopling til omgivelsene, bedre sammenheng mellom uteoppholdsarealer og større variasjon i 
struktur, typologi og planløsninger. Vi ser også at det anbefalte forslaget kan dra nytte av å ta inn 
den samme atkomstsløsningen som i alternativ 2. Det vil si at adkomsten kommer fra nord, slik at 
den skilles fra uteoppholdsareal og slik at nedre del av terrenget i øst kan benyttes til parkering 
under bakken. 
Det vil uavhengig av utbyggingsalternativ være mulig å ta i bruk diverse eksisterende elementer til 
annet bygningsformål enn bolig, og det anbefales å registrere inn materialene i materialHUB for 
gjenbruk i andre prosjekter.  
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2. Planområdet – dagens situasjon 
2.1. Forslag til planavgrensning  

Foreslått planområde utgjør 22,3 daa, og omfatter hovedsakelig eiendommen gnr. 116 bnr. 195. 
Plangrensen inkluderer i tillegg areal til atkomst og avkjørsler med frisikt, grøntområde i nord og 
del av kjøreareal i Sandsliåsen bort til regulert fortau i vest.  

   
Figur 2-1 Foreslått planområde vist i forhold til gjeldende reguleringsplaner i området. Kartgrunnlag: Kartverket og Bergen 
kommune 

 
2.2. Beskrivelse av området 

2.2.1.  Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Eksisterende bebyggelse på eiendommen består av kontorbebyggelse i 2-4 etasjer + underetasje, 
ferdigstilt i 1997. Nord for planområdet er det et laboratoriebygg fra 2004 i en etasje, et kontorbygg 
i 7 etasjer og et kontorbygg fra 1989 i 6 etasjer. Nord for dette er det et boligområde med eneboliger 
og rekkehus. Mot vest står det i dag to kontorbygg bygget på slutten av 1990-tallet med 3-4 etasjer 
og et parkeringshus. Hele dette området er i prosess med omregulering fra næring til bolig, eller er 
nylig regulert. Nordvest for planområdet er området ferdig regulert til boligblokker. Deler av 
bebyggelsen er oppført, og ytterligere byggetrinn er under utbygging. Bebyggelsen har varierende 
etasjetall med opptil 5 etasjer. Sør for planområdet ligger Quality Hotel Edvard Grieg som ble 
bygget i 1987, og har et karakteristisk ytre. Sør for hotellet er det eldre spredt eneboligbebyggelse 
og en nyere rekkehusbebyggelse. Se stedsanalyse for detaljer.  
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2.2.2.  Landskap og blågrønne strukturer 

Planområdet ligger på toppen, og på østsiden av høydedraget Sandsliåsen som strekker seg fra nord 
mot sør. Tomten er i dag planert i ulike høyder ned mot øst. I daldraget i øst ligger det grøntdrag 
med golfbane, mens det på vestsiden av Sandsliåsen er et naturområde med skog rundt 
Håvardstunvannet. I naboplanen mot vest er det regulert en tursti fra de planlagte boligene på 
toppen av Sandsliåsen, gjennom naturområdet, og ned mot bybanestoppet i nordvest.  
 

2.3. Eksisterende kartlegginger 
For området rundt Håvardstunvannet mot vest er det utarbeidet konsekvensutredning for biologisk 
mangfold og landskapsøkologi i forbindelse med reguleringsplan for «Knutepunkt Sandsli», plan-id 
63440000. Rapporten ble utarbeidet i 2013 av Rådgivende Biologer AS (Rapport 1791). 
 

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. 
I Kommuneplanens arealdel, KPA 2018, er området hovedsakelig avsatt til byfortettingssone, sone 
2, og den østlige delen er avsatt til ytre fortettingssone, sone 3. I KPA omfattes området også av gul 
støysone fra Fana skytterlag, og det er innenfor konsesjonsområde fjernvarme. I henhold til § 26.1.5 
kan grense mellom ulike fortettingssoner justeres ved regulering.  
 

  
Figur 3-1 Utklipp fra KPA 2018. Planområdet er vist omtrentlig med stiplet rød sirkel. 

 



Sandsliåsen 46  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10216140-01-PLAN-BREV-01 10. juni 2022/Rev. 01 Side 12 av 22 

 

 
Nedenfor er det tatt inn relevante utdrag fra bestemmelsene til KPA. 
Arealformål 
Byfortettingssone: § 26.3.1 Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder 
med innslag av tjenesteyting, handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, 
forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke.   
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. 
 
Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
Byfortettingssone: 
§ 26.3.9 Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 
§ 26.3.8 Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det 
skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i byggehøyder 
skal vektlegges. Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse. 
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 
Byfortettingssone: §14.3.3 Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 
50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. 
Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal. 
§26.3 stiller krav om at «Minimum 10% av boenhetene skal ha minst 80m2 bruksareal og direkte 
tilgang til uteareal på bakken» 
Ytre fortettingssone: §14.34 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 
Byfortettingssone: Minimum 0,6 og maksimum 1,2 pr. bilparkeringsplasser og minimum 2,5 
sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA, jf. §17. Parkering skal skje i fellesanlegg jf. § 26.3.3. 
Ytre fortettingssone: Minimum 0,8 bilparkeringsplasser og minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser 
pr. 100 m² BRA, jf. §17. 
 
Støy 
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Området omfattes av gul støysone fra Fana skytterlag. 
§ 22.1.1 Den til enhver tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med tilhørende veileder skal 
legges til grunn for saksbehandling. 
§ 22.1.3 Grenseverdiene kan fravikes innenfor rammene av § 22.2.  
 

3.2. Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 
Plan Plankart 
Fana, Håvardstunvannet, område øst, felt 
C, del av gnr. 116 Håvardstun, plan-id 
6240000. 
Vedtatt 26.09.1983 
 
Detaljreguleringsplan for kontorbebyggelse, 
isolasjonsbelte og grøntområde mot 
Håvardstunvannet. I henhold til 
bestemmelse §3a kan det føres opp 
kontorbebyggelse i inntil 4 etasjer, med 
tilhørende parkeringsanlegg og 
fellesfunksjoner.  
 

 
 

Ytrebygda, Gnr. 118 m.fl., Golfbane ved 
Skeievatnet og Steinsvikvatnet, plan-id 
15120000. 
Vedtatt 26.06.2000 
 
Eldre detaljreguleringsplan for golfbane og 
boliger. 
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Ytrebygda, Gnr. 116 bnr. 182 m.fl., 
Edvard Grieg Suitell, plan-id 62200000. 
Vedtatt 20.02.2013 
 
Detaljreguleringsplan for hotell med 
tilhørende infrastruktur. Regulerer tosidig 
fortau langs Sandsliåsen. 
 
 

 
 

Ytrebygda, Gnr. 116 bnr. 159 m.fl., 
Skiftingshaugen, plan-id 62210000. 
Vedtatt 25.09.2013 
 
Detaljreguleringsplan for boliger-
blokkbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Regulerer fortau langs deler av 
Sandsliåsen og Sandsliveien, og 
kryssløsning med rundkjøring Sandsliåsen/ 
Sandsliveien. Området er under utbygging. 
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Ytrebygda, Gnr. 116 bnr. 160, 
Sandsliåsen, plan-id 65340000. 
Vedtatt 28.05.2020 
 
Detaljreguleringsplan for boliger- 
blokkbebyggelse og bolig/forretning/kontor 
med tilhørende infrastruktur. Eksisterende 
kontorbygg på eiendommen foreslås revet 
og erstattet med ca. 220 boliger/leiligheter 
og 200 m² næringsareal. Det er foreslått 
regulert turveg fra Sandsliåsen gjennom 
grøntområdet ved Håvardstunvannet til 
Sandslivegen. Regulerer gang- og sykkelveg 
på begge sidene av veien Sandsliåsen. 

 
 

Ytrebygda, Gnr. 116 bnr. 228 m.fl., 
Sandsliparken, plan-id 64470000. 
Vedtatt 17.11.2020. 
 
Detaljreguleringsplan for boliger -
blokkbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. 
 
 

 
 

3.1. Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 
Plan Foreløpig plankart 
Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 86 mfl., 
Knutepunkt Sandsli, plan-id 63440000. 
Offentlig ettersyn 25.02.2017-11.04.2017 
Avholdt arbeidsmøte 26.06.2019 
 
Detaljreguleringsplan for boliger- 
blokkbebyggelse, forretning/kontor, 
kombinert bebyggelse og anleggsformål 
(bolig, kontor, tjenesteyting), bensinstasjon 
med tilhørende infrastruktur. 
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Ytrebygda, Gnr. 39 bnr. 717, 
Petedalsmyra, plan-id 64470000. 
Varslet oppstart 05.11.2019. 
 
Detaljreguleringsplan for kommunale 
utleieboliger, ca. 8 boenheter. Planetaten har 
i e-post pr. 02.03.2020 pålagt planen å utvide 
plangrensen sørover langs veien Sandsliåsen 
til plangrensen til plan for Sandsliåsen. Dette 
for å regulere gang- og sykkelvei.  

 

4. Stedsanalyse 
Stedsanalyse er utarbeidet av Link Arkitektur. Se vedlegg. 
 

5. Virkninger av planinitiativet 
5.1. Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning 

Planområdet ligger på toppen og på østsiden av høydedraget Sandsliåsen, men høy vegetasjon rundt 
gjør at området ikke ligger spesielt eksponert til. Det er i dag ingen boliger rett ved planområdet, og 
det er begrenset utsikt til planområdet fra boligområder.  
Planområdet er en del av et område med flere pågående planer som over tid vil transformeres fra 
kontor/næring til boligbebyggelse. Dette vil endre noe av områdets strøkskarakter. Vedlagt 
stedsanalyse og mulighetsstudie viser hvilke vurderinger som er gjort for foreslått 
bebyggelsesstruktur og for tilpasning til eksisterende og planlagte bygg og omgivelser. Det er vist 
en variasjon i byggehøyde i planområdet. De høyeste bygningene er tenkt å ligge mot veien 
Sandsliåsen i vest og nord, mens bygningene mot grøntdraget i øst vil være lavere. Dette er gjort 
både for tilpasning til omgivelsene, og for å oppnå mer spill/variasjon i bygningene og høyere 
arkitektonisk kvalitet.  
Hensynet til landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning er problemstillinger som må 
vurderes nærmere og ivaretas i det videre planarbeidet. 
 

5.2. Økt trafikk og støy 
Planområdet ligger nær bybanestopp, og det er god kollektivdekning i området. Hovedsykkelvei 
mot Bergen sentrum går langs Flyplassveien, sør for planområdet. 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 endring fra dagens kontorformål til bolig 
forventes å endre trafikkbelastningen. Det er planlagt å legge opp til en lav parkeringsdekning i tråd 
med kommuneplanens arealdel. En eventuell økning i trafikkbelastningen vil utredes som del av 
planarbeidet. 
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Planområdet ligger innenfor gul støysone fra Fana skytterlag i KPA. I forbindelse med naboplan i 
vest (plan-id 65340000) ble det utarbeidet en støyrapport (Sweco, revidert 05.12.18) som viste 
vegtrafikkstøy fra veien Sandsliåsen og fra skytebanen. Ifølge rapporten vil beregnet overskridelse 
fra skytebane inntreffe sporadisk og gjelde øverste etasje i bygg for det prosjektet. Støy vil vurderes 
nærmere for planområdet i planarbeidet. 
 

5.3. Naturmangfold 
Nord for planområdet er det jf. naturbase.no registrert gulspurv som er en art av stor 
forvaltningsinteresse. Mot vest er det registrert bjørkefink av særlig stor forvaltningsinteresse, og i 
boligstrøket mot nord er det registrert bjørkefink (særlig stor), og gulspurv og tyrkerdue som er av 
stor forvaltningsinteresse. For området rundt Håvardstunvannet mot vest er det utarbeidet 
konsekvensutredning for biologisk mangfold og landskapsøkologi i forbindelse med 
reguleringsplan for «Knutepunkt Sandsli», plan-id 63440000. Rapporten ble utarbeidet i 2013 av 
Rådgivende Biologer AS (Rapport 1791), og vurderte naturverdiene i influensområdet som: 

Tema Verdi 
Rødlistearter Stor verdi 
Terrestrisk miljø 
Verdifulle naturtyper Liten til middels verdi 
Karplanter, moser og lav Liten verdi 
Fugl og pattedyr Liten verdi 
Akvatisk miljø 
Verdifulle lokaliteter Middels verdi 
Fisk og ferskvannsorganismer Liten til middels verdi 
Landskapsøkologi Middels verdi 

 
5.4. Friluftsliv 

Like øst for planområdet er det et viktig friluftsområde som inkluderer golfbanen i Steinsvikdalen. 
Øst for dette er det et svært viktig friluftsområde rundt Siljustøl, og området rundt 
Håvardstunvannet i vest er også et svært viktig friluftsområde. Planforslaget forventes ikke å ha 
innvirkning på de registrerte friluftslivsområdene. 

    
Figur 5-1 Friluftsområder i nærområdet (naturbase.no). Byggeområde er vist med stiplet rød sirkel. 
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5.5. Kulturverdier 
Det er ikke registrerte kulturminner i planområdet. I den sydvendte skråningen sør for planområdet 
er det registret en kokegrop fra overgangen yngre steinalder-eldre bronsealder, Askeladden id 
99807. Den er i dag fjernet. Mot øst ligger Siljustøleiendommen som er vedtaksfredet, Askeladden 
id 90621. Fredningsvedtaket omfatter hele Harald Sæveruds eiendom Siljustøl med hovedbygning 
fra 1939 og omkringliggende naturområde. Planarbeidet vurderes ikke å ha direkte innvirkning på 
kulturminneverdiene. 

 
Figur 5-2 Kulturminner i nærområdet (Askeladden). Byggeområde er vist med stiplet rød sirkel. 

 
5.6. Barn og unges interesser 

Planområdet er i dag utbygget med et større kontorbygg med parkeringsarealer rundt. En 
transformasjon til bolig og uteoppholdsarealer forventes å gi en positiv virkning på barn og unges 
interesser. Grøntområdet rundt golfbanen vil ikke bli berørt av plantiltaket.  
Når det gjelder barnehagedekning, så ble det i veiledningsmøte med Bergen kommune tatt opp at 
det må vurderes om det er behov for å sette av areal til barnehage. Barnehagedekning for Ytrebygda 
byområde pr. 15.12.2015 var på 113 % (barnehagebruksplan Bergen kommune 2016-2030). Siden 
det er overkapasitet i bydelen, vurderes det ikke som nødvendig å planlegge for barnehage i 
planområdet. Nærmeste kommunale barnehage er Petedalsheia barnehage, som ligger ca. 1 km fra 
planområdet. Det er i tillegg flere private barnehager innenfor 1-2 kilometers avstand.  
 

5.7. Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 
Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet. 
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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 
• Telenor Servicesenter for nettutbygging 
• Vestland fylkeskommune, Bybanen AS 
• Vestland fylkeskommune, Plan, klima og folkehelse 
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• Akrobaten barnehage v/styrer 
• Capella barnehage v/ styrer 
• Petedalsheia barnehage v/ styrer 
• Skranevatnet skole v/ rektor og FAU 
• Feråslia Velforening 
• Feråstunet Velforening 
• Solheia 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. Planområdet ligger i et område som er i prosess for å 
transformeres fra å være preget av større kontor-/næringsbygg til å bli et boligstrøk. Det er i dag 
ingen boliger ved planområdet, og det er få boliger som har 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: 

• Støy 
• Trafikkulykker 
• Brann 

8. Konsekvensutredning  
Planforslaget vil regulere for bolig med mulighet for noe næring av typen forretning/kafé/service i 
området. Byggeområdet i planforslaget er hovedsakelig avsatt til byfortettingssone, sone 2, og en 
mindre del er avsatt til ytre fortettingssone, sone 3, i KPA 2018. Det er regulert til kontor i en eldre 
reguleringsplan for Håvardstunvannet, område øst, felt C, plan-id 6240000. Det er planer om å 
regulere hele tomten under ett, og vurdere Byfortettingssone og Ytre fortettingssone samlet. Det vil 
være noe lavere utnyttelse og byggehøyde mot øst. 
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 leilighetsbygg, men 
vurderes ikke å være et utviklingsprosjekt for by- og tettstedsområder. Det vurderes dermed ikke å 
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falle inn under pkt. 10b. Planforslaget er vurdert å ikke 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. 
Det er utført klimagassberegning for anbefalt forslag (rive eksisterende bygningsmasse, ny 
boligbebyggelse og terrengbearbeiding) og for alternativ 2 (bevare deler av eksisterende 
bygningsmasse, påbygg og nye bygg til boligformål). Det er også fra tidligere utført 
klimagassberegning for rehabilitering av eksisterende bygg til kontorformål. 
I de utførte klimagassberegningene (se vedlegg) er det konkludert med at prosjekterte bygg i 
anbefalt forslag får totalt 4% høyere klimagassutslipp enn alternativ 2, der deler av bygningsmassen 
bevares. Dette tilsvarer 2 466 tonn CO2-ekv. Materialer utgjør hovedvekten av forskjellen mellom 
alternativene. 
Samtidig oppnår det anbefalte forslaget en 20% reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med 
referansebygg for tilsvarende prosjekt. Dette gir en total reduksjon på omtrent 20 400 tonn CO2-
ekv. Det er vurdert at for arealbruk er det positivt å gjenbruke en allerede opparbeidet tomt, i stedet 
for å beslaglegge arealer som medfører nedbygging av karbonlagre og reduksjon av biologisk 
mangfold. Lav parkeringsdekning og plassering nær kollektivtransport bidrar også til å redusere 
utslippene. 

  

 
Figur 9-1 Utklipp fra klimagassberegningene som viser sammenlikning mellom anbefalt forslag (øverst) og alternativ 2 (nederst). 
Klimagassutslipp fordelt på livsløpsfase. Ill: Multiconsult 

 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
Linnea Kvinge Karlsen 
Arealplanlegger    

Anbefalt forslag 

Alternativ 2 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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Vedlegg: 
- Forslag - plangrense (pdf og sosi), datert 10.12.2021 
- Stedsanalyse, Link Arkitektur, datert 25.10.2021 
- Mulighetsstudie, Link Arkitektur, datert 12.11.2021 
- Mulighetsstudie eksisterende bebyggelse, Link arkitektur, datert 11.05.2022 
- Innledende klimagassberegninger, 10216140-RIM-NOT-001, Multiconsult, datert 

10.06.2022 
- Tilstandsanalyse, 10216140-01-RIB-RAP-001, Multiconsult, datert 22.04.2022 
- Ombrukskartlegging, 10216140-RIM-NOT-002, Multiconsult, datert 22.04.2022 
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