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1. Hovedinnholdet i planinitiativet

Bakgrunn

Med sin nærhet til sentrumsområder, dagligvarebutikker, skole og barnehage, samt kollektivtilbud er 
planområdet som ligger i Byfortettingssone i Kommuneplanens arealdel vurdert som aktuelt for utbygging i 
tråd med kommunens fortettingsstrategi og overordnede nasjonale føringer. Planområdet anses som 
attraktivt for utbygging også med tanke på sin nærhet til to bybanestopp. Målsetning for planområdet er 
utbygging av leiligheter. På bakgrunn av signaler gitt i overordnede planer ønsker forslagsstiller å starte
detaljregulering av området.

Forslagsstiller er Peab Eiendomsutvikling AS, Link Arkitekter AS er arkitekt og Multiconsult Norge AS er 
plankonsulent.

Det ble avholdt veiledningsmøte den 17.06.2020, der viktige temaer ble belyst og som videre er innarbeidet
i planinitiativet for å gi et godt grunnlag for vurdering av planoppstart.

Foreslått formål og idéskisser

Forslagsstiller ønsker å bygge boliger i form av leiligheter med privat og felles uteoppholdsareal, og 
nødvendig infrastruktur i planområdet. Planområdet ligger på et platå ovenfor Fanavegen, med 
småhusbebyggelse i nord og nordøst, og blokkbebyggelse mot øst og sørøst. Planområdets vestlige del 
består av en skråning ned mot Fanavegen, Bybanen og småhusbebyggelse i Skjoldstølen. Utbygging av 
planområdet vil kunne skape en forbindelse mellom småhusbebyggelse og blokkbebyggelse på platået.

Vedlagt stedsanalyse viser foreslått konsept hvor man ser for seg en bygningskropp som formidler 
overgangen mellom bakenforliggende blokkbebyggelse og småhusbebyggelse mot Fanavegen (jf. 
illustrasjon under). 

Figur 1. Foreløpige fasader og oppriss – sett fra vest. Kilde: Mulighetsstudie LINK Arkitektur AS.
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Denne viser en bygningsstruktur som er plassert hensiktsmessig i terrenget og tilpasser seg kollen mot øst. 

Figur 2. Foreløpige perspektiv. Kilde: Mulighetsstudien – LINK Arkitektur AS.

Boligblokk med relativt beskjeden tomteutnyttelse som ikke utfordrer byggehøyder, men som tilpasser seg 
blokkbebyggelsen på stedet (stedstilpasset).

Figur 3. Foreløpige perspektiv. Kilde: Mulighetsstudien – LINK Arkitektur AS.

Bebyggelsen følger terrengformasjonene og er henvendt slik at alle leiligheter for sol og utsikt. Alle 
leilighetene er gjennomgående for å på best mulig måte ivareta dagslysforhold.

2. Planområdet – dagens situasjon

Forslag til planavgrensning     
Planområdet er på ca. 3,7 daa.
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Figur 4. Foreslått planavgrensning. Kilde: Multiconsult. 

Gnr./Bnr. 40/71 er den sentrale utbyggingstomten i planområdet, og inkluderer areal for bolig, uteareal, 
boss, parkering og adkomst. Det er gjort en innledende vurdering på arealbehov til avfallsløsning etter BIRs 
krav for dette, og tatt høyde for dette innen planavgrensningen.  

Planområdet inkluderer deler av gnr./bnr. 40/1305 for å sikre tilstrekkelig snuhammer for stor lastebil (fx. 
Boss- og brannbiler).  

Planområdet inkluderer deler av eksisterende adkomstveg (på gnr./bnr. 40/969) til området for å kunne 
sikre trafikksikker adkomst til planområdet og eksisterende bebyggelse. Det er tatt med vegareal fra 
eksisterende parkeringsplass for (Skjold borettslag) og inn mot 40/71. Det er gjort en innledende 
trafikkanalyse (se vedlegg) som konkluderer med at det bør tas høyde for møteplass på adkomstvegen nord 
for nr. 45 / 47. Trafikkanalysen konkluderer for øvrig med at adkomstveg fra Fanavegen (FV582) til 
borettslagets parkeringsplasser har kapasitet og standard god nok til ønsket antall boenheter i 
planarbeidet. Derfor inngår ikke dette veistrekket i planområdet.  

I innledende veiledningsmøte med kommunen ble det oppmodet om å vurdere å lage plan for større deler 
av området for å sikre helhetlig perspektiv på områdeutviklingen. Tiltakshaver har vært i kontakt med 
naboer i området og det er ingen som har utviklingsplaner for sin tomt, eller ønsker å inngå i planområdet. 
Det er imidlertid et mål med foreslått tiltak å sikre gode helhetlige løsninger for området, som ikke 
forringer eller begrenser utviklingsmuligheter for eksisterende eiendommer. 
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Beskrivelse av området

2.2.1. Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter

Planområdet ligger i Fana bydel, med adresse Mårdalen 33. Aktuelt planområde er en branntomt som 
tidligere var bebygget med enebolig. Eiendommen inngår i en etablert bebyggelsesstruktur og grenser 
delvis mot hovedvei i nord. Eiendommen har forfalt over flere tiår, og forslagsstillers intensjon er å 
forskjønne eiendommen. Mot øst, sør og vest grenser eiendommen til variert boligbebyggelse med 
eneboliger, flermannsboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Nærliggende eneboliger har valmet tak-, og 
saltak, og boligblokker har flatt tak.

Området har nærhet til offentlig kollektivtransport, gode gang- og sykkelforbindelser i alle retninger, samt 
flere lokale sentrumsområder med tilhørende urbane funksjoner som tilsier en høy utnyttelse. Det finnes 
en rekke eksempler på nybygg i området med moderne karakter og høy tomteutnyttelse.

2.2.2. Landskap og blågrønne strukturer

Planområdet er lokalisert mellom Nordåsvannet og Smørås på den kuperte flaten sør for Nesttun. På grunn 
av høydeforskjell er det gode utsiktsforhold fra planområdet mot Nordåsvannet, Bønes og Løvstakken.

I vest grenser planområdet til gamle Osbanen, den gamle jernbanetraseen er asfaltert og gir flotte 
turmuligheter for både gående og syklende mot Nesttun og Os. Den er angitt som Hensynssone kulturmiljø: 
Historiske jernbaner i KPA2018.

Det er god tilgang på grøntområder og rekreasjonsområder i nærområdet, skoleplasser/lekeplasser, 
idrettspark, grøntområdet til Skjold Borettslag.

Eksisterende kartlegginger

Adkomst til planområdet ble diskutert i veiledningsmøtet sammen med kommunen og ulike 
adkomstalternativ ble bl.a. belyst. Det ble sett behov for en trafikkanalyse og befaring som vurderer 
adkomst. Befaring og trafikkanalyse ble foretatt i mars 2021 og ligger som vedlegg til planinitiativet.

Renovasjonsløsning var også viktig tema i veiledningsmøtet og det ble anbefalt tidlig utarbeidelse av RTP. 
Det ble utarbeidet en foreløpig RTP i mars 2021, etter BIRs mal for RTP for boliger. Denne viser prinsipper 
og anbefaling for renovasjonsløsning, og ligger vedlagt planinitiativet. RTP-løsninger vil presenteres for BIR 
og avklares før 1. gangs behandling i kommunen.

3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel (KPA) og samfunnsdel

I KPA 2018 er området i byfortettingssone, sone 2. Deler av gnr./bnr. 40/71 inngår i gul og rød støysone 
(veistøy) og hensynssone for historisk jernbanetrasè. Området inngår ikke i konsesjonsområde for 
fjernvarme.
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Figur 5. Planområdet i KPA 2018 (blå sirkel). Kilde: Bergenskart.

Foreslått løsning vurderes å være i samsvar med intensjonen om fortetting i byfortettingsområdene.

Utnyttelse og byggehøyde

Innenfor byfortettingssonen skal grad av utnytting jf. §26.1.7 gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde 
og uteareal. Jf. 26.3.5 skal det legges særlig vekt på variasjon i bygningsform og bebyggelsesstruktur innen 
fortettingssonen. Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer, jf. 
§26.3.8. Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse.

Kravene i kommuneplanens arealdel lar seg løse i planområdet. Foreslåtte bygningsvolum inneholder en 
fleksibilitet som tilrettelegger for etablering som benytter seg av terrenget og forbinder småskala med 
eksisterende blokkbebyggelse, og derigjennom også bidrar til variasjon i bebyggelsesstruktur i området og 
er samtidig effektivt tilpasset bratt topografi i planområdet. På grunn av lokalisering av tiltaket, 
høydeforskjell og eksisterende vegetasjon, vil foreslått løsning opprettholde viktige siktlinjer. Det legges 
opp til en variasjon i størrelse på boenheter. 

Uteoppholdsareal

I byfortettingssonen, jf. §14.3.3, skal det 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. 

Kravene i kommuneplanens arealdel lar seg løse i planområdet. Foreslått bygningsstruktur har privat 
uteoppholdsareal på balkong eller terrasse for alle boenhetene. I tillegg etableres et felles 
uteoppholdsareal sør og nord for bygg (jf. illustrasjon under).
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Figur 6. Utsnitt av takplan/uteoppholdsareal. Kilde: Mulighetsstudie.

Parkering

I henhold til bestemmelse §17 er det krav til minimum 0,6 og maksimum 1,2 bilparkeringsplass, og 
minimum 2,5 parkeringsplasser for sykkel pr. 100 m2 BRA bolig i byfortettingssonen, sone 2.

Forslaget vil forholde seg til parkeringsnormen. Ved lav parkeringsdekning bør faren for fremmedparkering 
vurderes. Dette vil vurderes nærmere i planfase.

Foreløpige skisser til parkering i p-kjeller har en parkeringsdekning på 1,0.

Figur 7. Utsnipp fra mulighetsstudien. Kilde: LINK

Støy

Jf. § 22.1.1 skal den til enhver tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med tilhørende veileder legges 
til grunn for saksbehandling. Grenseverdier i områder innenfor gulstøysone kan fravikes dersom det 
gjennom støyfaglig utredning kan dokumenteres at kriterier oppgitt i § 22.2 er oppfylt.
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Figur 8. Støysoner i planområdet hentet fra KPA 2018. Kilde: Bergenskart.

Foreslått planområde ligger i gul og rød støysone i kommuneplanen (jf. figuren over). Det må gjennomføres 
en støyvurdering som del av planarbeidet. Det er løsbart å innfri støykravene for denne tomten.

    Hensynssone – kulturminne
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Figur 9. Hensynssone Kulturminne - Jernbanetrasè KPA 2018. Kilde: Bergenskart.

Hensynssonen vil ikke berøres, da foreslått tomteutvikling ligger lenger øst på eiendommen, høyere i 
terrenget. Arealet vil beholdes med hensynssone kulturminne i reguleringsplanen, og aktuelle 
bestemmelser for arealet avklares. Hensyn til kulturminne vil dokumenteres nærmere i planfase.

Vedtatte reguleringsplaner innenfor planområdet

Områdereguleringsplan for Osbanen og Fanavegen, sykkelstamveg delstrekning 2

En mindre del av planområdet mot vest er regulert til midlertidig bygge- og anleggsområderiggområde i 
forbindelse med etablering av sykkelstamveg Bergen. Innenfor dette området er en del av tomten avsatt til 
energianlegg i reguleringsplan for Fana, gnr 40 bnr 1714 m.fl., Osbanen og Fanavegen, plan-ID 65270000, 
vedtatt 21.11.2018. Når anlegget er avsluttet opphører formål BA å gjelde. 
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Figur 10. Utklipp av område midlertidig regulert til energianlegg i forbindelse med etablering av sykkelstamveg. Kilde: 
Arealplaner.no.

Reguleringsplan for bybanen Nesttun – Rådal

Bybanen er regulert i tunnel under bakken i et hjørne av den nordlige delen av planområdet i 
reguleringsplan for Fana/Ytrebygda, Bybanen Nesttun – Rådal, plan-ID 19170000, vedtatt 24.06.2008. 

Figur 11. Utklipp av område regulert til tunnel under bakken i forbindelse med etablering av Bybane. Kilde: Arealplaner.no
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Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet

Detaljregulering for Fanavegen 46-50 (Skjoldhagen)

Sørvest for planområdet er det en detaljreguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 189 m.fl., plan-ID 62800000, 
vedtatt 21.11.2018. Planens formål er boligblokkbebyggelse, småhusbebyggelse, forretning, kontor og 
bevertning.

Detaljregulering for Stølsflaten

Sør for planområdet er det en detaljreguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 378 m.fl., plan-ID 64910000, 
vedtatt 20.06.2018. Planens formål er blokkbebyggelse (140 % TU).

Detaljreguleringsplan for Dyrhaugen 12

Sørøst for planområdet er det en detaljreguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 411 m.fl., plan-ID 63960000, 
vedtatt 21.09.2016. Planens formål er blokkbebyggelse. (112 % TU)

Detaljregulering for Skjold Boligtun (Skjold Stall)

Nord for planområdet er det en detaljreguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 8 m.fl., plan-ID 63530000, vedtatt 
24.06.2015. Planens formål er blokkbebyggelse (280 % TU) og konsentrert småhusbebyggelse (76 % TU).

Reguleringsendring områderegulering for Skjold

Nord for planområdet er det en mindre reguleringsendring for områdeplanen for Fana gnr 40 bnr 1 og 4, 
plan-ID 9580011, vedtatt 31.07.2001. Endringene gjelder gang og sykkelvei, kjørevei og felles avkjørsel for 
planens område.

Områdereguleringsplan for Skjold

Nord for planområdet er det en eldre områdeplan for Fana, gnr 40, plan-ID 9580000, vedtatt 24.06.1996. 
Planens formål er bolig, barnehage, offentlige bygg og annet kombinert formål.

Detaljregulering for Skjold

Sør og sørvest for planområdet er det en eldre reguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 244, 335 og 1049, plan-
ID 4760000, vedtatt 21.11.1977. Denne er delvis erstattet av plan-ID 62870000 og 19170000. Planens 
formål er bolig, offentlig institusjon, barnehage og friområde.

Detaljregulering for Skjold borettslag

For tilgrensende eiendom øst for planområdet er det en eldre reguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 964, 
plan-ID 3110000, vedtatt 20.12.1972. Planens formål er boligområde med blokkbebyggelse, lekeplass og 
ballplass.

Detaljregulering for Skjold

Sør, sørvest og sørøst for planområdet er det en eldre reguleringsplan for Fana gnr 40 bnr 11, plan-ID 
30620000, vedtatt 31.08.1950. Planens formål er småhusbebyggelse.

Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet

Detaljreguleringsplan for Skjold, Fana Blikk
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Nord for planområdet er det fremmet et planforslag for Fana, Gnr 40 Bnr 1 m.fl., Skjold, Fana Blikk, plan-ID 
62310000. Planens formål er boligbebyggelse – blokkbebyggelse, og kombinert bebyggelse og 
anleggsformål.

Detaljregulering for Fanavegen 44-46 (Skjoldhagen)

Sørvest for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, Gnr 40 bnr 187, Fanavegen 44-46, plan-
ID 70040000. Planens formål er boligbebyggelse – blokkbebyggelse.

Detaljregulering for Hjortevegen 4-6

Sør for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, gnr 40 bnr 533 m.fl., plan-ID 70090000. 
Planens formål er boligbebyggelse – blokkbebyggelse.

Detaljregulering for Sætervegen 12D

Sør for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, gnr 40 bnr 354, plan-ID 66320000. Planens 
formål er rekkehus.

Detaljregulering for Hjortevegen 12-14

Sør for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, gnr 40 bnr 531 m.fl., plan-ID 
65700000- Planens formål er boligbebyggelse – blokkbebyggelse

Detaljregulering for Hjortevegen 15-19

Sør for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, gnr 40 bnr 542 m.fl., plan-ID 66100000 
Planens formål er boligbebyggelse – blokkbebyggelse.

Detaljregulering for Nordgardsvegen 40

Nordvest for planområdet er det igangsatt detaljregulering for Fana, gnr 40 bnr 1007 m.fl., plan-ID 
70300000. Planens formål er konsentrert småhusbebyggelse – rekkehus. 
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Figur 12. Utklipp av området rundt Mårdalen 33 uten aktive kartlag, med punkter for lokalisering av sammenliknbare prosjekter 
under regulering. Kilde: Bergenskart. 

Nye prosjekter under regulering fra nord til sør: Nordgardsvegen 40, Skjoldvegen 59 (Skjold Stall), 
Skjoldvegen 4 (Fana Blikk), Mårdalen 33 (vår eiendom), Fanavegen 44-46, Dyrhaugen 12, Hjortevegen 4 og 
6, Sætervegen 12D, Hjortevegen 12 og 14, Hjortevegen 15, 17 og 19. 



Mårdalen 33  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10224980-01-PLAN-NOT-01 17. desember 2021 Side 15 av 23 

 

 



Mårdalen 33 multiconsult.no

Planinitiativ

10224980-01-PLAN-NOT-01 17. desember 2021 Side 16 av 23

Figur 13. Utklipp av området rundt Mårdalen 33 med kartlag «Reguleringsplaner og planendringer», samt punkter for lokalisering 
av sammenliknbare prosjekter under regulering. Kilde: Bergenskart.

4. Stedsanalyse

Stedsanalyse er utarbeidet av LINK Arkitekter AS. Se vedlegg.

5. Virkninger av planinitiativet

Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning

Planområdet ligger sentralt på Skjold, området er i en omforming som et resultat av etableringen av 
bybanen og fortetting av boligområdene. Området Mårdalen bærer preg av et mangfold av typologier som 
eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, leilighetsbygg og blokker samt historiske eldre bygg og veifar.

Planområdet ligger i skjæringen mellom høy blokkbebyggelse i sør / øst og eneboligstruktur i nord. Samtidig 
ligger den historiske Osbanen i vest og det er en høy terrengskjæring ned til Fanavegen.

Eiendommen er kupert og har en frodig fremtoning med mye vegetasjon, vi anbefaler en todeling av 
uteoppholdsarealene. Adkomst og opphold tilknyttet aktiv rekreasjon mot nord/øst og en mer privat sone i 
sør/vest hvor solforholdene er mer optimale.

Utformingen bør ivareta den menneskelige aktiviteten samtidig som den vil være avbøtende ift. stedets 
støyutfordring fra Fanavegen. Området tåler en tettere bygningsstruktur og bør etableres slik at byggets tak 
kan benyttes som takterrasser og utearealer. Bygningsstrukturen bør inneholde en fleksibilitet som 
tilrettelegger for etablering som benytter seg av terrenget og forbinder småskala med blokkbebyggelsen.

Adkomst på tvers av bygningsstrukturen gir tilgang til stille – solside på bakkeplan som er et grep som 
minsker opplevelsen av en forside og en bakside av bygget. Organisering av nye bygningsstrukturer bør 
«åpne opp» for snarveier gjennom planområdet da det er forbindelse ned til gang og sykkelveg i vest.

Planområdet innehar nærhet til grøntdrag og natur, her kan lokalvegnettet nyttes for å nå frem til disse.

Foreslått bygningsvolum plasseres dypt i terrenget og tilpasser seg kollen mot øst. Bebyggelsen formidler 
overgangen mellom bakenforliggende blokkbebyggelse og småhusbebyggelse mot Fanavegen.

Figur 14. Landskapssnitt. Kilde: Mulighetsstudien.

Tomten ligger eksponert til, men foreslått utbygging er lagt dypt i terrenget slik at eksponeringen begrenses. Tomten 
ses bedre fra Nordås enn fra boliger nord og vest for Fanavegen, siden de fleste boliger ikke er vendt mot øst, og at 
terreng og vegetasjon hindrer sikt mot Mårdalen.
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Figur 10. Snipp tatt i 73 meters høyde fra vest. Kilde: Google Earth.

Figur 11. Snipp tatt i 106 meters høyde fra nordås v/Kilden senter. Kilde Google Earth.

Økt trafikk 

Trafikksikkerheten innenfor borettslaget er i dagens situasjon vurdert som middels god. Ved utbygging av 
Mårdalen 33 vil trafikkmengden øke noe gjennom borettslaget, noe som vil øke sjansen for trafikkfarlige 
situasjoner. Det oppleves i dag som at kjørende holder lav hastighet gjennom borettslaget. Dette er også 
den viktigste faktoren for å opprettholde god trafikksikkerhet. For å fortsette å holde fartsnivået nede 
anbefales det derfor å gjøre om gaten til et gatetun med de føringene dette medfører. Samtidig anbefales 
det å tilrettelegge for møteplasser slik at man unngår rygging i gatetunet. 

Alternativet er å legge adkomsten i en ny trasé fra øst. Dette vil medføre store terrengingrep som kan ha en 
negativ effekt på det lokale bomiljøet og som samtidig har en betydelig høyere kostnad.

Det er utarbeidet et notat som redegjør for dagens trafikksituasjon, tre alternative adkomster til eiendom 
og tiltak for å utbedre trafikksikkerheten ved utbygging av Mårdalen 33 (jf. vedlegg).
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Naturmangfold

Iht. naturbase.no er det registrert Fiskemåke (funndato 11.05.2020 og Dvergspett (funndato 09.04.2019), 
henholdsvis 130 meter vest for- og 120 meter øst for planområdet. Dette er arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse. Planforslaget vil måtte gjøre en vurdering av forholdet til naturmangfoldsloven. Det 
vurderes foreløpig at foreslått utbygging ikke vil påvirke registreringer (jf. over) negativt.

Figur 12. Utdrag fra naturbase.no.

Friluftsliv

Sør for planområdet er det et svært viktig friluftsområde på Skjoldstølen, og øst for planområdet er det et 
viktig friluftsområdet på Skjoldhøgda (naturbase.no). 
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Figur 13. Utdrag fra naturbase.no - Friluftsliv.

Det er registrert to sykkelruter ved planområdet. En går langs Fanavegen i retning øst-vest (Steinsvikruten), 
og en nord-sør (Fanaruten) retning som passerer Skjoldstølen rett ved eiendomsgrensen. Planforslaget vil 
ikke skape negative konsekvenser for friluftslivinteresser, jf. overnevnte. Det blir viktig å se på mulighet for 
snarveger gjennom planområdet.

Figur 14. Utdrag fra sykkelnett Bergen. Kilde Bergenskart.

Kulturverdier
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Det ligger 5 SEFRAK-registrert bygg på nordsiden av Fanavegen, i tillegg til gammel jernbanetrasè for 
Osbanen som er registrert som hensynssone i KPA 2018. Det er ingen kjente automatisk fredete 
kulturminner i eller i nærheten av planområdet. Planforslaget vurderes ikke å ha virkning for kulturverdier.

Figur 20. Utdrag fra Bergenskart.no.

Barn og unges interesser

Planområdet er ligger på privat tomt, er delvis brattlendt og er ikke i bruk til lek. Det er ingen gjennomgang 
fra Mårdalen til Skjoldstølen i planområdet i dag (denne går rett sør for planområdet). Det er lekeplasser og 
friområde i forbindelse med blokkene i Mårdalen. Ellers er det viktige friluftsområder sør og øst for 
planområdet.

Skissert utbyggingskonsept legger opp til at krav til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel innfris.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter blir et viktig tema i planprosessen.  

Det ligger 3 barnehager og 1 skole i nærheten av planområdet.
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Figur 21. Utdrag fra Bergenskart.no

Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket

Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet.

6. Medvirkning

Aktuelle offentlige organer og andre som skal varsles om planoppstart

• Naboer etter naboliste

• 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

• Bergen kommune, VA-etaten

• Skjold skole v/ rektor
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• Skjoldtun barnehage v/ styrer

• Bergen brannvesen

• BIR

• BIR Nett as

• BKK Nett as

• Bybanen Utbygging

• Eldrerådet

• Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom

• Bergen kommune, Etat for utbygging

• Fylkesmannen i Vestland, Kommunal og samfunnsplanavdelinga

• Vestland fylkeskommune, Avdeling for strategisk utvikling og digitalisering

• Vestland fylkeskommune, Avdeling for infrastruktur og veg

• Vestland fylkeskommune, Avdeling for mobilitet og kollektivtransport

• Skjold Borettslag

• NVE Region Vest

• Rådet for byforming og arkitektur

• Statens vegvesen, Region Vest

• Vest politidistrikt

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. Det planlegges å avholde informasjonsmøte med naboer. Det er avholdt 
møte med veglag i området. 

7. Samfunnssikkerhet og risiko

Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet oppdatert ROS-analyse.

Aktuelle temaer for ROS-analysen er:

• Støy

• Forholdet til bybanen

• Trafikkulykker

• Brann

• VA

8. Konsekvensutredning 

Planforslaget vil regulere for bolig. Byggeområdet i planforslaget er avsatt til byfortettingssone, sone 2, i 
gjeldende kommuneplan. En liten del av planområdet ligger innenfor hensynssone kulturmiljø – gammel 
jernbanetrasè, men sonen vil ikke berøres eller påvirkes av forslag til tiltak. Sonen vil reguleres med  
kulturminneformål i reguleringsplanen. 

Planforslaget er en reguleringsplan, og omfattes dermed ikke av Forskrift om konsekvensutredninger §6a 
eller c. Planforslaget innebærer boliger og er i samsvar med overordnet plan, og omfattes dermed ikke av 
§6b vedlegg I pkt. 25.
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Planforslaget omfatter ikke planer eller tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes og faller 
dermed ikke inn under §7.  

Planforslaget omfattes ikke av tiltak i vedlegg II som skal konsekvensutredes og faller dermed ikke inn 
under §8.  

Forslaget vurderes derfor til å ikke omfattes av konsekvensutredningsplikten. 

 

 

 

9. Vedlegg: 

- Kart med forslag til plangrense 
- Stedsanalyse, LINK Arkitektur AS 
- Mulighetsstudie, LINK Arkitektur AS 
- Trafikkanalyse, Multiconsult AS 
- RTP, Multiconsult AS 




