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1. Hovedinnholdet i planinitiativet 

 Bakgrunn 

Planinitiativet viser en konsentrert boligbebyggelse på ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et 
nytt rekkehus i sør. Et eksisterende bolighus rives, mens et annet blir beholdt innenfor planen.  

Området ligger i Byfortettingsområde i Kommuneplanens arealdel, nær bybanestopp og sentrumsområde 
på Råtun. Nærheten til sentrumsområde med butikk, skole og barnehage i tillegg til bybanestopp gjør 
området attraktivt for utbygging. Ut fra formål i overordnet plan og lokalisering i byfortettingsområde ble 
området vurdert som aktuelt for utbygging i tråd med kommunens fortettingsstrategi.  

Forslagsstiller er Søderaas Boliger AS, Forum Arkitekter AS er arkitekt og Multiconsult Norge AS er 
plankonsulent.  

Det ble avholdt veiledningsmøte den 15.11.2019. I møtet var kommunen positiv til planoppstart. Det ble 
gitt signaler om at hensynet til sammenhengen i grønnstruktur er viktig å ivareta i planarbeidet. Kommunen 
gav signaler om at uteoppholdsareal må løses internt på eiendommen, og at det ikke er ønskelig at de løses 
gjennom opparbeiding av offentlig areal på området ved gangvegen og gangtunnelen sørvest for 
utbyggingsområdet. 

Det ble avholdt oppstartsmøte den 26.05.2020. Kommunen var fremdeles positiv til oppstart av planarbeid, 
men ønsket utvidet planområde der vegen Vestre Storheilia inkluderes sammen med større deler av 
adkomsten til området fra hovedveg. Viktige hensyn ble påpekt å være: tilrettelegging for myke trafikanter, 
grønnstruktur, terrengtilpasning, uteoppholdsareal og bygningstypologi. Som følge av oppstartsmøtet ble 
planområdet utvidet og skisseprosjektet justert. Som følge av endringer i plan og skissering, og i samråd 
med kommunen, er både stedsanalyse og planinitiativ som var grunnlag for oppstartsmøtet revidert i 
etterkant. 

 

 Foreslått formål og idéskisser 

Området ønskes utbygd med boliger med felles uteoppholdsareal og nødvendig infrastruktur. Området er 
en skråning mellom Folldalsheia og Vestre Storheilia. En utbyggingsstruktur må hensynta terrenget og sikre 
hensiktsmessige uteoppholdsarealer. Signalene fra kommunen om å ivareta sammenhengen i 
grøntstrukturen i området har vært en viktig premiss. 

Vedlagt stedsanalyse med skisseprosjekt viser foreslått løsning. 
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Figur 1. Idèskisse fra stedsanalysen.  

For å sikre hensyn til sammenheng i grøntstruktur og behovet for uteoppholdsareal på bakken er et område 
sentralt i området satt av til uteoppholdsareal (jf. figur 2). Uteoppholdsarealet er plassert der eksisterende 
enebolig ligger, her flater terrenget ut og eksisterende veg kommer opp til dette nivået. Siden foreslått 
planområde er bratt har det vært viktig å sikre at dette området som er flatere kan benyttes til 
uteoppholdsareal. 

Topografien er førende for valgt bygningstypologi. Bygningstypologien er tilpasset strøkskarakteren. 
 
Bebyggelsen er lagt i 2 nivåer: 1 bygningskropp som går fra Folldalsheia og opp til et naturlig mellomnivå i 
terrenget, og 2 bygningskropper som går fra dette mellomnivået og opp til Vestre Storheilia. Slik tar 
prosjektet opp den store høydeforskjellen på tomten, og samtidig tilrettelegger for gode 
uteoppholdsarealer. 
 
Bebyggelsen følger terrengformasjonene, og er henvendt slik at alle leiligheter får sol og utsikt. 
Leilighetene er grunne og med stor fasadelengde for å ivareta best mulig dagslysforhold. 
 
Et stort felles uteoppholdsareal ligger på mellomnivået mellom byggene, delvis på terreng og delvis på 
taket av bygningskroppen som strekker seg ned mot Folldalsheia. 
 
Fra uteoppholdsarealet kommer man seg ned til Folldalsheia enten via heis, eller langs eksisterende 
gangvei som opprinnelig var adkomsten til enebolig (som forutsettes revet) på tomten. 
 
Planområdet ligger i et møtepunkt mellom bebyggelse med opp mot 7 etasjer ved Bybanestoppet på Råstøl 
og etablert småhusbebyggelse i Vestre Storheilia. Folldalsheia er preget av en miks av bygg med større 
volum og småhusbebyggelse. 
 
Fasadene mot Folldalsheia vil bli viktige fasader som må behandles med omhu. Det er foreslått en visuell 
oppdeling av volumene som skaper variasjon i fasadene, og bryter opp bygningsvolum i en mer 
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menneskelig skala. Det er lagt vekt på at den nedre bebyggelsen skal ha grønne tak og takterrasser, slik at 
bygningskroppen sett fra Vestre Storheilia tydelig oppleves som en forlengelse av eksisterende grøntdrag. 
 
Den øvre bebyggelsen opp mot Vestre Storheilia er oppdelt i 2 volumer. Volumene ligger lavere enn 
bakenforliggende boliger, og viktige siktlinjer fra Vestre Storheilia er ivaretatt gjennom en oppdelt 
bebyggelse. Mellom de 2 volumene vil det bli tilrettelagt for en ny gangforbindelse fra Vestre Storheilia og 
ned til uteoppholdsarealet på kote 88. Den øvre bebyggelsen er utformet med saltak, og er i fotavtrykk 
tilnærmet samme størrelse som eneboligene i Vestre Storheilia. 
 
Sør i planområdet er det tilrettelagt for 1 tomannsbolig. En utbygging av området vil rydde opp i en noe 
uoversiktlig situasjon for gående og syklende som kommer fra Folldalsheia og passerer planområdet. 
 
Bygningskroppen mot Folldalsheia vil bli trukket lenger tilbake enn eksisterende fjellvegg, og krysset 
vil bli mer oversiktlig. Gang- og sykkelvei vil også bli justert slik at disse blir mer oversiktlig. 
 
I tillegg til overnevnte foreslås en ny enebolig (lengst nord i planområdet), og at en av eksisterende 
eneboliger blir stående (nr. 48). Disse boligene får atkomst fra Vestre Storheilia.  

 

 

Figur 2. Konseptskisse fra stedsanalysen.  

 

2. Planområdet – dagens situasjon 

 Forslag til planavgrensning  
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Planområdet er på ca. 13,3 daa 

   
Figur 3. Foreslått planavgrensning. Kilde: Bergenskart. 

Gnr./bnr. 120/59 og 120/60 er de sentrale utbyggingstomtene i planområdet. 
 
Planområdet inkluderer gnr./bnr. 120/281 for å kunne sikre grønnstruktur.  
 
Planavgrensningen tar med deler av gang- og sykkelveg sørfra (gnr./bnr. 120/485) for å kunne sikre 
trafikksikker krysning av Folldalsheia både vestover mot fortau og østover mot hovedatkomst til ny 
bebyggelse. Se figur 2. 
 
Planområdet inkluderer eksisterende atkomstveg sørfra for å kunne sikre gangpassasje fra Vestre Storheilia 
til Folldalsheia (jf. figur 2). Helt i sør tar planavgrensningen høyde for utbedring av eksisterende adkomst for 
gnr./bnr. 120/38, som i dag må snu lenger oppe i veien for å kunne kjøre inn på tomten.  
 
Planområdet inkluderer veien i Vestre Storheilia fra avkjøring Storheia etter ønske fra kommunen. 
 
Koordinering mot tilstøtende planarbeid 
Planavgrensning mot vest (veien Folldalsheia) er satt på bakgrunn av at veien inngår i plan for Storheilia 
(saksnr. 201914985), og forutsettes løst i den plan. Kontakt med forslagstiller for naboplanen er opprettet 
for koordinering mellom planene. 
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Det er ikke naturlig med en samlet utbygging for de to tilgrensende planområdene. De to byggeområdene 
skilles av et bratt område som er vanskelig bebyggbart. Terrenget gjør også at det ikke er mulig med felles 
atkomstløsninger eller infrastruktur. Dette forsterkes av hensynet til grønn struktur. 
De to naboområdene vil ha atkomst fra henholdsvis nord og syd, og har få møtepunkter her. Ut over felles 
behov for endring av krysset med fylkesvegen og veiareal mot Folldalsheia er det få fellespunkter for 
naboplanene, og ikke ønskelig med en felles plan. 
 
Det vil være behov for samarbeid mellom de to planene. Det er utarbeidet felles trafikkanalyse for 
avkjøring fra fylkesveien.    
 

 Beskrivelse av området 

2.2.1.  Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Dagens stedskarakter preges av en kombinasjon av leilighetsbygg og småhus. Analyseområdet 
ligger i skjæringspunktet mellom eksisterende småhusbebyggelse i Vestre Storheilia og ny 
Bebyggelse med større volum i Folldalsheia og mot bybanestoppet Råstølen. På nordsiden av 
bybanetraséen er Råstøl området utviklet med høye leilighetsbygg (6-7 etasjer) i umiddelbar 
nærhet til bybanestoppet. På sørsiden av bybanetraséen og Steinsvikvegen er Råstøl området 
bebygget med 4-etasjers bygg. De vestre og sørlige deler av analyseområdet er i hovedsak 
bebygget med ulike typer av rekkehus og et relativt lavt antall eneboliger helt i sør. Vestre 
Storheilia / Storheia er utbygget med hovedsaklig rekkehus i sør, og eneboliger i nord. Sørøst i 
analyseområdet, mot Steinsvikvegen, går småhusbebyggelsen over i bebyggelse med 3-4 etasjer. I 
Folldalsheia foregår det utvikling, og det er nylig oppført og under oppførelse) flere leilighetsbygg. 
Av annen bebyggelse innenfor analyseområdet finnes det 2 barnehagebygg, 1 skole og 1 sykehjem 
med tilhørende anlegg, samt 2 dagligvarebutikker. 
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Bebyggelsesstrukturen er stort sett strukturert i forhold til landskapet. Bebyggelsen forholder seg 
også til gatenettet 
 

 
Figur 4. Illustrasjon av bebyggelsesstruktur i stedsanalysen.  

  

2.2.2.  Landskap og blågrønne strukturer 

Landskapsmessig har arealene sør for Steinsvikvegen og nord for Steinsvikvegen ulik karakter. 
Området sør for Steinsvikvegen er utviklet på et landareal med små terrengvariasjoner. I sammenheng med 
bybaneutviklingen har området de senere år gjennomgått en transformasjon. Området var et tidligere 
landbruksareal med beitemark og skog. Området nord for Steinsvikvegen er preget av lokale høydedrag 
med store høydeforskjell ned til Steinsvikvegen. Planområdet ligger i et lokalt landskapsrom mellom to 
lokale høydedrag. Landskapsrommet åpner seg mot sør, og området ligger dermed skjermet og med gode 
solforhold. På grunn av høydeforskjellen i terrenget er det også gode utsikts-forhold. Nordligste enden av 
planområdet er markert som "fare for skred" i KPA 2018. Nord for analyseområdet ligger Nordåshøgda med 
sine grøntområder med skog. Like sør for analyseområdet ligger Siljustøl med sin naturpark. 
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Figur 5. Illustrasjon av landskapsegenart hentet fra stedsanalyse.   

I temakart sammenhengende blågrønne strukturer (jf. figur under) er det vist en turtrasé og en økologisk 
korridor som går gjennom Folldalen og planområdet. 

 

 
Figur 6. Temakart blågrønne strukturer KPA 2018. 
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3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

I KPA2018 er området i byfortettingssone, sone 2. Deler av planområdet omfattes av rød og gul støysone og 
aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Planområdet er innenfor 
konsesjonsområde fjernvarme. 

  

Figur 7. Utdrag fra KPA 2018. Planområdet er vist omtrentlig med blå sirkel. Kilde: Bergenskart. 

   

Foreslått løsning vurderes å være i samsvar med intensjonen om fortetting i byfortettingsområdene. På 
grunn av helningen på tomten kan det bygges slik som foreslått uten at siluetten på terrenget brytes. 

 

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. 

Minimum 10% av boenhetene skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til uteareal på bakken, jf. 
§26.3.7.   

Kravene i kommuneplanens arealdel lar seg løse i planområdet. Foreslåtte bygningsvolum bidrar til 
variasjon i bebyggelsesstruktur i området, og er samtidig effektivt tilpasset bratt topografi i planområdet. 
På grunn av høydeforskjell 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.  
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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 sentralt i boligområdet. Det felles uteoppholdsarealet foreslås delvis på terreng midt i 
området der området henger sammen med areal på taket over bebyggelse i vest. I tillegg foreslås 
uteoppholdsareal på et høyere nivå opp mot Vestre Storheilia, også dette i kombinasjon av areal på terreng 
og på tak. Foreslått uteoppholdsareal for ny enebolig ligger sør for boligen på et flatere parti.  

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 
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Aktsomhetsområde skred 

Innenfor aktsomhetsområde skred (H310_1) stilles det jf. 33.7.1 krav til fagkyndig utredning som 
dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe. Nødvendige sikringstiltak skal 
godkjennes som vilkår ved rammetillatelse og være utført før utbygging. 

 

 

Figur 9. Aktsomhetsområder for skred i KPA 2018. Kilde Bergenskart. 

Det vil være en forutsetning for utbygging i planområdet at det gjøres detaljerte vurderinger og stilles krav 
om sikring mot skred. 

 

 Vedtatte reguleringsplaner innenfor planområdet 

 Detaljreguleringsplan for Nordås, Storheia vest 

Planområdet er regulert til bolig i en eldre reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 59-73, Nordås, 
Storheia vest, plan-ID 6210000, vedtatt 26.09.1983. En del av planområdet ligger innenfor faresone 
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høyspent, men høyspentlinjen er ikke etablert pr. i dag. Planen er av eldre dato, og det er ingen 
bestemmelser tilhørende planen i planregisteret. 

  

 

 

 Detaljreguleringsplan for Folldalsheia 2 

En mindre del av planområdet er regulert til kjøreveg i en eldre reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 
13 og del av 35 mfl., Folldalsheia 2, plan-ID 17200000, vedtatt 19.06.2006. Planen regulerer ellers området 
til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det er flere mindre reguleringsendringer innenfor 
planområdet, og bestemmelsene er fastsatt i disse. 
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 Områdereguleringsplan for bybanen Rådal-Flesland 

Bybanen er regulert i tunell under bakken i den sørlige delen av planområdet i områderegulering for 
Ytrebygda, Bybanen Rådal-Flesland, plan-ID 61170000, vedtatt 17.10.2011. 

 

 

 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

 Områdereguleringsplan for Fagerheim, Barneskole  

Vest for planområdet er det en områdeplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr 5 mfl., Fagerheim, Barneskole, plan-
ID 61010000, vedtatt 25.09.2013. Området er regulert til bybanestopp, undervisning/idrett, 
bolig/forretning, blokkbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse og boligbebyggelse. 
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 Detaljreguleringsplan for E39/RV 580 Rådal-Sørås 

Det er regulert tunell under bakken i reguleringsplan for Ytrebygda/Fana, gnr. 119 m.fl., Endring av 
reguleringsplan E39/Rv 580 Rådal-Sørås, plan-ID 62000000, vedtatt 19.09.2012. 

 

 Detaljreguleringsplan for Råstølen 

Sør for planområdet, på sørsiden av Steinsvikveien, er det en eldre reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 39, 
119 og 120, Råstølen, plan-ID 15760000, vedtatt 15.01.2001. Planområdet er regulert til boliger (lavblokker, 
rekkehus, eneboliger), barnehage, skole og allmennyttig formål. Det er flere mindre reguleringsendringer 
innenfor planområdet, og bestemmelsene er fastsatt i disse. 

 

 Detaljreguleringsplan for Folldalsheia 1 

Nord for planområdet er det en reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr 14 m.fl, PlanID16540000, 
vedtatt 26.01.2015. Planen regulerer området til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. 

 

 

 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

 Detaljreguleringsplan for Kvernslåttvegen 

Sørvest for planområdet, på sørsiden av Steinsvikvegen, er det igangsatt planarbeid for Ytrebygda, gnr. 120 
bnr. 133, Kvernslåttvegen, PlanId70010000, saksnr. 2019/8434. Planens formål er å legge til rette for 
konsentrert småhusbebyggelse. 

 Mindre endring av reguleringsplan 

Sørvest for planområdet, på sørsiden av Steinsvikvegen, er det igangsatt mindre endring av reguleringsplan 
for Ytrebygda, gnr. 39, bnr. 690 m.fl. Råstølen, saksnr. 2019/2669, PlanId 4601_15760011. 

  Folldalsheia reguleringsplan 

Det ble i januar 2020 varslet oppstart av detaljplan Ytrebygda, Gnr.120, Bnr. 150, Storheilia (saksnr. 
201914985). Intensjonen er å regulere bebyggelse med ca. 16-18 boenheter. Komite for miljø og byutvikling 
gav tillatelse til oppstart. 

Forslag til plangrense: 
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For flere detaljer om pågående og eksisterende reguleringsplaner i/ved planområdet, se vedlagt 
stedsanalyse. 

4. Stedsanalyse 

Stedsanalyse er utarbeidet av Forum Arkitekter AS. Se vedlegg. 

5. Virkninger av planinitiativet 

 Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning 

Landskapsrommet åpner seg mot sør, og planområdet ligger dermed skjermet og med gode solforhold. 
Anbefalingen søker å bevare eksisterende landskapsrom ved å legge opp til bygningskropper som følger 
terrengformasjonene i området. Uteoppholdsarealer legges i forlengelsen av eksisterende grønnstruktur og 
søker å opprettholde denne. 
 
Planområdet ligger i et møtepunkt mellom bebyggelse med opp mot 7 etasjer ved Bybanestoppet på Råstøl 
og etablert småhusbebyggelse i Vestre Storheilia. Folldalsheia er preget av en miks av bebyggelse med 
større volum og småhusbebyggelse.  
 
Fasadene mot Folldalsheia vil bli viktige fasader som må behandles med omhu. Det er foreslått en visuell 
oppdeling av volumene som skaper variasjon i fasadene, og bryter opp bygningskroppen i en mer 
menneskelig skala. 
 
Terrengets skråning gjør det mulig å bygge seg opp fra Folldalsheia til Vestre Storheilia, uten at bygningene 
ruver over boligene i Vestre Storheilia, og en vil ivareta viktige siktlinjer fra Vestre Storheilia. Det er lagt 
vekt på at byggene skal ha grønne tak og takterrasser, slik at bebyggelsen sett fra Vestre Storheilia tydelig 
oppleves som en forlengelse av eksisterende grøntdrag. 
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Øvre bygningskropper trappes opp mot Vestre Storheilia, slik at volumet som ligger på nivå med Vestre 
Storheilia størrelsesmessig og takformmessig samspiller med småhusbebyggelsen i Vestre Storheilia. 
Anbefalt konsept vil bidra til forbedret utsikt og lysinnfall for eksisterende boliger i Vestre Storheilia pga. 
fjerning av vegetasjon og høye trær på utbyggingstomten. 
 
Fjernvirkning vil være begrenset da planområdet er lite eksponert og eksisterende terreng følges. Snitt AA 
viser dette prinsippet: 
 

 
Figur 10. Snitt AA hentet fra stedsanalyse. Snittplan ligger i anbefalingskartet i stedsanalysen. 

 
Figur 11. Snitt BB hentet fra stedsanalyse. Snittplan ligger i anbefalingskartet til stedsanalysen. 

 
Silhuetter i landskapet opprettholdes. 
 

 Økt trafikk  

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på fylkesvegen (fv. 5186 Steinsvikvegen) forbi kryssområdet er 8400 kjøretøy/døgn 
(fra vegkart.no) og i Folldalsheia ca. 600 ÅDT.  
Det er utarbeidet en trafikkanalyse for området som beskriver eksisterende og ny situasjon for området 
med bakgrunn i reguleringsplanarbeider for eiendommene gnr./bnr. 120/59, 60 og 150 (Vestre Storheilia 
og Folldalaheia). Denne ligger vedlagt. 
 
En utbygging av området vil rydde opp i en noe uoversiktlig situasjon for gående og syklende som kommer 
fra Folldalsheia og passerer planområdet. Bygningskropp for nederste bygg vil bli trukket lenger tilbake enn 
eksisterende fjellvegg, og krysset vil bli mer oversiktlig. Gang- og sykkelvei vil også bli justert slik at disse blir 
mer oversiktlig. 
 

 Naturmangfold 



Vestre Storheilia  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10213903-01-NOT-02 26. januar 2022 Side 18 av 21 

 

I henhold til naturbase.no er det registrert gråsisik og bjørkefink 350 meter nordvest for planområdet, som 
er arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Av arter av stor forvaltningsinteresse er det registrert gulspurv 
350 meter mot nordøst, og hønsehauk og tyrkerdue 250 meter mot vest. 

 

Figur 12. Utdrag fra naturbase.no. 

Planforslaget vil måtte gjøre en vurdering av forholdet til naturmangfoldsloven. 

 

 Friluftsliv 

Nord for planområdet er det et svært viktig friluftsområde på Søråshøgda, og sør for planområdet er det et 
registrert friluftsområde på Folldalsnipa og Grønstølen (naturbase.no). Grøntdraget i Folldalen går mellom 
friluftsområdene. 
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Figur 13.Utdrag fra naturbase.no. 

Skissert utbyggingskonsept legger opp til å opprettholde grøntdrag gjennom planområdet, og 
forbedre/skape nye koblinger/snarveier mot turområde. 

 

 Kulturverdier 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor eller i nærheten 
av planområdet. Planforslaget vurderes ikke å ha virkning for kulturverdier.  

 

 Barn og unges interesser 

Planområdet er brattlendt og er ikke i bruk til lek. Det er ingen gjennomgang fra Vestre Storheilia til 
Folldalsheia i planområdet i dag.  

Skissert utbyggingskonsept legger også opp til at krav til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel 
innfris, hovedsakelig i stort felles uteoppholdsareal sentralt i byggeområdet. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter blir et viktig tema i planprosessen.   

 

 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 
Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet. 
Eksisterende flomveier og forhold for overvann kan forbedres ved tenkt utvikling. 
Utbyggingskonseptet kan bidra til å skape en levende byfortettingssone og senterområde S30. 
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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 

• Søråshøgda skole v/ rektor 

• Rå skole v/ rektor 

• Tiriltoppen barnehage v/ styrer 

• Kvernslåtten barnehage v/ styrer 

• Vindharpen barnehage v/ styrer 

• Rå 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 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen 

• 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 

• Storheia Velforening 

• Sprengneset Velforening 

• NVE Region Vest 

• Rådet for byforming og arkitektur 

• Skyss AS 

• Statens vegvesen, Region Vest 

• Vest politidistrikt 
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 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 blir avholdt nabomøte 16. februar. Det er viktig å koordineres med 
pågående planarbeid for Storheilia (saksnr. 201914985) som inkluderer vegareal fra hovedveg og forbi 
planområdet. 

7. Samfunnssikkerhet og risiko  

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

Aktuelle temaer for ROS-analysen er: 

• Skred 

• Støy 

• Trafikkulykker 

• Brann 

• VA 

8. Konsekvensutredning  

Planforslaget vil regulere for bolig. Byggeområdet i planforslaget er avsatt til byfortettingssone, sone 2, i 
gjeldende kommuneplan. Det er regulert til bolig i eldre detaljreguleringsplan for Nordås, Storheia vest, 
plan-ID 6210000. En del av planområdet ligger innenfor faresone høyspent, men høyspentlinjen er ikke 
etablert pr. i dag.  

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. 

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. 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 

- Kart med forslag til plangrense 
- Stedsanalyse, Forum Arkitekter AS 
- Trafikkanalyse, Sweco AS 


