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__________________________________________________________________________________ 
1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
 Prosjektet er et samarbeid mellom grunneier og LAB eiendom (AF-gruppen) 

gjennom Råtræet AS. 
 Bolig og forretning (dagligvarebutikk) 
 3-5 etasjer 
 Bevaring av løen 
 Rivning av annet eksisterende bebyggelse  
 Planområde på 22 daa 
 BREEAM-sertifisering av prosjektet 

 
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202021514/18 

 
Side 2 av 16 

  
2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

Plan- og bygningsetaten kan anbefale oppstart av planarbeid med følgende 
forutsetninger for det videre arbeidet: 

- Prosjektet må nedskaleres for å bedre tilpasse seg omgivelsene, terreng og en sone 3-
fortetting.  

- Plangrepet må bearbeides for i større grad å ivareta tunbebyggelsen som kulturmiljø 

- Utnyttelsen skal ligge i det nedre sjiktet av skalaen (30 % - 120 %) 

- Utbygging skal skje innenfor området avsatt til bolig i gjeldende plan.  

 
2.1 Arealformål 
Planområdet er regulert i en eldre reguleringsplan fra 1998, plan ID 15320000. Store 
deler av området er regulert til bolig med en utnyttelsesgrad på 30 % TU. I 
kommuneplanens arealdel (KPA 2018) er området avsatt til sone 3 – ytre 
fortettingssone. I tillegg er deler av området regulert til idrettsformål. I henhold til KPA 
2018 kan områder i ytre fortettingssone videreutvikles med bolig- og næringsformål.  
 
Byplan er positiv til hovedformål bolig og til næring mht. dagligvarehandel, men 
anbefaler at skissert plangrep i planinitiativet bearbeides iht. våre forutsetninger.  
 
Det anbefales ikke at det legges opp til en utbygging av areal regulert til felles 
naturområde i gjeldende reguleringsplan, jf. punkt 2.4.  

Innspill fra byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett i etterkant av 
oppstartsmøtet:  
«Foreløpig tilbakemelding er at Høyehallen (friidrettshall) ligger inne i fjellet under eller delvis 
under dette området. Denne må det tas hensyn til i forbindelse med ny plan og også som 
hensynssone/aktsomhetssone ved sprengning. I tillegg er det relativt nylig regulert for en ny stor 
hall ved Fana stadion se plan id. 63780000.» 

 
2.2 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap  
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas.  
 
Det anbefales at plangrepet i innsendt planinitiativ bearbeides for i større grad ivareta 
tunbebyggelsen som kulturmiljø.  

 
Innspill fra byantikvaren i forkant av møtet;  
«Vi visert til innspill sendt i e-post datert 04.10.2020 i etterkant av veiledningsmøte. Vi har her 
gitt en utfyllende tilbakemelding på planinitiativet. Hovedkonklusjonen her er:  
Byantikvaren kan ut fra dette stille seg bak et forslag om utbygging av Råtræet som en del av 
denne fortettingsstrategien, men med den klare forutsetning at en slik utbygging i all hovedsak 
finner sted nordøst for tunet på en opprinnelige landbrukseiendommen, og at tunet blir bevart 
som struktur ved at både våningshus, løe/driftsbygning og gårdsveistruktur blir bevart som de 
viktigste elementene i tundannelsen. Vi er positive til at driftsbygningen tas i bruk til andre 
formål slik konseptet legger opp til – dette vil kunne bidra til bevaring av bygningen som en del 
av tunet på Råtræet.» 

 
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
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https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-
publikasjoner/veiledere 

 
 Anbefaler at det ses til innspill fra byantikvaren i det videre planarbeidet.  
 

Forslagsstiller opplyste i møtet at våningshuset ble revet i etterkrigsårene, og at ved 
oppføring av nytt ble dette ikke oppført på samme sted. Dette er redegjort for i 
planinitiativet.  

 
Løe/driftsbygning skal bevares i det videre planarbeidet. Bygningsstruktur, identitet og 
terreng er viktige elementer som må fremheves i prosjektet. Forslagsstiller oppfordres 
til å se til innspillene fra byantikvaren, byarkitekten og bymiljøetaten i forbindelse med 
revidering av planinitiativet.  

 
2.3 Bebyggelsesstruktur, byform og arkitektur 
Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på 
variasjon i boligtilbudet. Dette innebærer ulike størrelser og ulik typologi. 
 
Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 
Nye tiltak skal fremme opplevelsen av stedets egenart og tilføre bymiljøet nye 
kvaliteter. Utforming av byrom og bygninger skal ivareta sammenheng med 
omkringliggende landskap, stedets historiske strukturer og kulturminner. 

  
Innspill fra byarkitekten i forkant av møtet;  
««Råtræet» ligger i et opprinnelig jordbruksområde, og som også pga. sin nære plassering ved 
Lagunen er under sterk og rask utvikling. Planområdet er en av de få friarealer som fortsatt 
finnes i området, og ligger i tillegg naturlig knyttet til Fana stadion. Nærområdet mangler flere 
felleskapstilbud som vil supplere de nye boliger som stadig bygges.  
Byarkitekten vil se helhetlig på området rundt Fana stadion, og stiller derfor spørsmål på om 
området burde heller vært sikret som reserve areal for videreutviklingen og forsterkning av 
idrettstilbud, i stedet for å tilrettelegge for enda flere boliger. På denne måten hadde planen 
bidratt til å forsterke og videreutvikle et felleskapshjerte som allerede finnes, og bidratt til 
merverdi for nærområdet. Dette hadde også komplimenterte idrettsplanene som er tenkt på 
andre siden av Grimseidvegen. 

 
 

 
 
Dersom det likevel anbefales boligutvikling, så gjelder disse premisser (se bilder under): 
 

1. Løen: 
Det er positivt at løen skal bevares og blir gjort om til noe felles. Men den bør kontekstualiseres 
og integreres i det nye landskapet og som en del av den nye bebyggelsen på tomten. Slik den 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere


Bergen kommune.    Saksnr. 202021514/18 

 
Side 4 av 16 

fremstår ut ifra illustrasjoner, virker løen gjemt bak Hus A/ næring. Forholdet mellom disse 
bygninger bør studeres videre. 

 
 

2. Hus A/ næring: 
 Bygget til dagligvarebutikk erstatter det eksisterende landskapet som rant ned mot det som 
kalles for «urbant knutepunkt» i planforslaget, og vil fungere som støyskjerm for tunet ovenfor. 
Slik den er illustrert fungerer den mer som en barriere som frakobler det eksisterende 
landskapsdraget. Det oppfordres til å videre studere utformingen av dette bygget, ikke bare i 
forhold til løen og resten av bebyggelse, men særlig i forhold til «urbant knutepunkt».  

 
3. «Urbant knutepunkt»/ Forhold til stadion: 
Dagligvarebutikk der den er foreslått er et bra tiltak for nærområdet, og vil gi mulighet til å bidra 
til å forbedre området som er definert av planforslaget som «urbant knutepunkt». Det oppfordres 
å se helhetlig på dette området, og øke merverdi slik at flere aktører kan ha nytte av den, for 
eksempel Fana stadion, og «Råhuset». Det vil også være viktig å koble det direkte til løen og den 
nye bebyggelsen. 

 
4. Den grønne aksen: 
Det er et ønske at «det grønne draget» skjærer seg igjennom bebyggelsen», som en slags grønn 
korridor, men hvor forankres den, og hvor skal den til? Planforslaget kobler den til en bilvei, 
Råvarden. Kunne aksen hatt en tydeligere kontakt med butikk og det som kalles for «urbant 
knutepunkt», og på den måte også bidra til å integrere løen i den nye konteksten? At landskapet 
glir nedover mot «urbant knutepunkt» gjenspeiler det eksisterende landskapet, tilgjengeliggjøre 
planområdets grønne karakter, og bidrar også til en mer attraktiv gåopplevelse. 

 
5. Punkthustypologi: 
Det er anbefalt punkthustypologi i hoveddelen av planområdet. 
Punkthusene bør mer følge kurvaturen i terrenget og bidra til lettere lesbarhet av landskapet. 
Skala, volumetri/ takutforming, møte med bakken, og materialvalg blir svært viktige temaer å 
jobbe videre med. Punkthus kan «minne» om tilliggende bebyggelse, struktur med bygg i hage, 
men når de blir så store som foreslått her (der høyde, bredde, og lengde er større), sprenger de 
skalaen i området uten å gi den intimiteten som man hadde fått i et vanlig villastrøk. Derfor ville 
vi anbefalt en mer tett-lav tunaktig  bebyggelsesstruktur  som styrker bomiljøet og gir tettere 
forhold til landskapskvalitetene på stedet.» 

 

 
 
Uttalelsene fra bymiljøetaten i forkant av møtet;  
«Terrenget i planområdet har store høydeforskjeller og det må ses nøye på hvordan bebyggelse 
og anlegg kan løses uten å skape høye murer og skjæringer. Planinitiativet nevner en 
dagligvarebutikk. Ved plassering og utforming Her må det vurderes hvordan denne kan 
plasseres og arealene utformes, slik at den kan bidra til å skape et trivelig nærmiljø.» 
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Vi er positive til å vurdere leilighetsbygg i området, men anbefaler at grepet i innsendt 
planinitiativ i større grad bearbeides med bakgrunn i våre innspill i dette notatet samt 
innspill fra Byarkitekten og Byantikvaren. Bebyggelsen må i større grad tilpasses 
terrenget, og antall murer og skjæringer må reduseres. Bygningsvolumene må reduseres 
til å bedre samsvare med omgivelsene.  
 
Vi er også positive til at løen (driftsbygningen) tas i bruk til andre formål slik konseptet 
legger opp til. Dette vil kunne bidra til bevaring av historien til området, og gi identitet 
til prosjektet. Det anbefales å jobbe videre med å integrere bygningen som en del av 
tunet på Råtræet.  
 
2.3.1 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 
og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
I mulighetsstudien har det vært fokus på å skape en sosial akse, det anbefales at denne 
intensjonen videreføres i et bearbeidet og nedskalert forslag.  
 
Alle byggeprosjekt skal beskrive hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som 
tilføres omgivelsene. 

 
2.3.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Planområdet ligger innenfor ytre fortettingssone, sone 3, i KPA 2018. Grad av utnytting 
skal tilpasses omgivelsene, og ligge på mellom 30 % og 120 % BRA. Kollektivtilbud og 
nærservice skal vektlegges. 

 
Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse bør ikke gi 
vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger. Alle 
byggeprosjekt skal beskrive hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som tilføres 
omgivelsene. 
 
Byantikvaren påpeker at «bebyggelse mellom Grimseidvegen og løen må ikke få en 
høyde og volum som skjuler tunet sett fra Grimseidvegen».  
 
Det er ca. 400 meter til busstoppet Meyerskiftet på rv.Flyplassvegen og over 1000 meter 
til bybanestopp på Lagunen og Råstølen hvor det er godt kollektivtilbud. Eiendommen 
vurderes til å ikke ligge i umiddelbar nærhet til gode kollektivakser. Det går en busslinje 
i fv. Grimseidvegen, busstopp Fana Stadion. 65 bussen til Lagunen terminal som går 
derfra har kun 14 avganger om dagen på skoledager. Denne busslinjen blir ikke vurdert 
til det som klassifiseres som et godt kollektivtilbud, men som et supplement til 
kollektivtilbudet ved rv. Fleslandsvegen.  
 
Utbyggingen i skissene vurderes til ikke å være i samsvar med føringene for sone 3 i 
KPA 2018. Utnyttelsen må nedskaleres for å bedre tilpasse seg fortetting som det åpnes 
opp for i sone 3, og være mer i tråd med strøkskarakteren i området. Prosjektet må 
samtidig i større grad tilpasses eksisterende terreng. En utnyttelsesgrad i det nedre 
sjiktet av skalaen vurderes til å være det rette for dette området.  
 
Grad av utnytting innenfor rammene av sone 3 vil diskuteres i den videre prosessen på 
bakgrunn av et revidert prosjekt.  
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I ytre fortettingssone tillates dagligvareforretninger med bruksareal på inntil 1500 m². 
Vi ser behovet for dagligvarebutikk i området, men stiller spørsmål til om dette er riktig 
plassering. Det er arealkrevende å få til en god løsning for dagligvarebutikk i 
planområdet. Avkjørsel, parkering, varelevering, støy i forbindelse med 
varelevering/kjølevifte, renovasjon osv. må utredes i den videre planprosessen. 
Dagligvare blandet med boligformål gir flere utfordringer, særlig knyttet til gode 
uteoppholdsarealer, trafikksikkerhet og støy. Det må være fokus på hvordan en 
dagligvarebutikk kan bidra til et trivelig nærmiljø. Plassering av dagligvarebutikk må 
ses på.  

 
2.4 Grønnstruktur og landskap 
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 
overvann og etablere trivelige friluftsområder. 
 
I kommunes «blågrønt temakart» vises det en økologisk korridor innenfor og utenfor 
skissert planområdet. Dette er en viktig sammenhengende korridor i området som er 
viktig å bevare og hensynta. 
 

 
Utsnitt fra økologiske korridorer, blågrønt temakart KPA 2018. 
 
I gjeldende reguleringsplan (planID 15320000) er deler av området regulert til 
naturområdet, Fe 3. Felles naturområde merket Fe 2, Fe 3, Fe 4, Fe 5, Fe 6 og Fe 7 skal 
være felles for samtlige boligeiendommer innenfor planområdet, jf. bestemmelsene til 
gjeldende plan. Skissert utbygging (terrasseblokk) i planinitiativet på felles naturområde 
anbefales ikke, da dette arealet er en del av den økologiske korridoren.  
Utvidelse av internvegene i området må skje på en slik måte at den økologiske 
korridoren ivaretas. Disse områdene anbefales regulert til grønnstruktur.  
 
Det ble i møtet påpekt av forslagsstiller at felles naturområde (fe3) er en overgrodd 
skråning som ikke er tilgjengelig for opphold. En blokkbebyggelse vil gjøre området 
mer tilgjengelig, og arealet vil erstattes med felles uteoppholdsareal med bedre 
kvaliteter. Selv om fe3 ikke er tilgjengelig for opphold og lek så har den en verdi, og vi 
kan i utgangspunktet ikke anbefale å bygge ned areal regulert til felles naturområde for 
eksisterende boliger i området.  
 
Vi påpekte at hvis denne forutsetningen skal utfordres i det videre planarbeidet må det 
redegjøres for intensjonen i gjeldende reguleringsplan og hvordan denne videreføres i 
planforslaget. Det må også redegjøres for hvordan hensynet til økologisk korridor 
ivaretas, jf. avsnitt 2.4.   
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 
 
I kommunens «grøntkart» vises deler av planområdet som «fulldyrka jord». Iht. 
KPA2018 (§ 24.1.3) skal jord som fjernes fra dyrka mark disponeres slik at den er 
permanent tilgjengelig og egnet for jordbruksformål. Jordmasser skal kartlegges og ev. 
disponering av jordressurser vil avklares i samråd med etat for landbruk. Det vises for 
øvrig også til § 23.2 mht. forurenset grunn. 
 

  
 Utsnitt av grøntkart KPA 2018 som viser åpen fastmark, fulldyrket jord og skog. 
 
 Uttale fra bymiljøetaten i forkant av møtet;  

«Områder vist som økologiske korridorer med ref. bestemmelse i KPA § 10.1 – 10.4, skal vises 
særlig hensyn (Temakart for Sammenhengende blågrønn struktur). Det ligger også en vannåre i 
forbindelse med vist økologisk korridor.  
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Vi vil også vise til at deler av tiltaket i praksis betyr nedbygging av fulldyrket jord, selv om det 
er regulert til bolig i reguleringsplan fra 1996. Området bør vurderes særlig ut fra slikt hensyn, 
med ref. til KPA § 35.1 Landbruk (510) hvor det i retningslinjene vises det til bla en streng 
forvaltningspraksis ved omdisponering eller deling av dyrket mark.» 
 
Forslagsstiller informerte om flere store og flotte trær på eiendommen som skal bevares 
som grønn buffer mot Fana Stadion. Byplan er positiv til denne intensjonen.  
I planinitiativet er det foreslått å integrere vannåre i prosjektet. Byplan er positiv til at 
vannstreng og overvannshåndtering løses «i dagen» som del av uteområder.  

 
2.4.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 
2.5 Uteoppholdsarealer 
14.3.4 Ytre fortettingssone  
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.  
 
KPA 2018 sine krav til uteoppholdsarealer må legges til grunn for utforming av 
planforslaget, og det må dokumenteres til 1.gangsbehandling hvordan kravene 
tilfredsstilles. Det innebærer bl.a. illustrasjoner av sol/skygge iht. tidspunkt i 
kravspesifikasjon. Ved vurdering av kvalitet på utearealer vektlegges tidspunkt med sol 
når folk flest er hjemme (for eksempel etter normal arbeidstid om ettermiddagen).  
 
Kvaliteter på uteoppholdsareal og trafikksikkerhet skal vektlegges i planforslaget. 
 
2.6 Samferdsel, herunder parkering 
Tilrettelegging for gående skal prioriteres, jf. kommuneplanens samfunnsdel KPS 2015. 
Det vises til kommunens forslag til gåstrategi og ny sykkelstrategi og KPA 2018 pkt. 16 
Mobilitet. 
 
Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene i KPA 2018. For 
ytre fortettingssone er kravet 0,8 per 100 m2 bolig. Parkering bør etableres i anlegg, 
primært som fellesanlegg for et større område, jf. KPA 2018. 
 
Det må være kjørbar tilkomst til boenhetene med tanke på utrykning, redning og større 
varelevering.  
 
I innsendt planinitiativ foreslås det et bilfritt boligområde med unntak av nødvendig 
tilkomst for utrykningskjøretøy, varelevering o.l. Byplan er positiv til et slikt konsept, 
og anbefaler at det tas med ved bearbeidelse av planinitiativet.  
 
Det må være fokus på å sikre god trafikksikkerhet i planarbeidet, både eksternt og 
internt i byggeområdet.  

 
Uttale fra bymiljøetaten i forkant av møtet;  
«Det er foreslått avkjørsel til planområdet fra Grimseidvegen. Grimseidvegen er en del av det 
definerte sykkelnett i sykkelstrategi for Bergen 2020-2030. Ihht. Sykkelstrategi for Bergen 2019-
2030 skal definert sykkelnett ligge til grunn for all utbygging; Det definerte sykkelnett skal 
ligger til grunn for all saksbehandling i det offentlig. I hovedsak vil dette gjelde planlegging og 
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byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Utforming av avkjørsel til planområdet skal 
ikke være til hinder for fremtidig tilrettelegging for sykkel på Grimseidvegen.  

 
Vi vil gjenta innspillet til veiledningsmøtet:  
"Bymiljøetaten er vegmyndighet på kommunale vegområder. Omsøkte område har i dag sin 
adkomst fra fylkesveg Grimseidvegen. Utfra vedlagte dokumentasjon vil nye boliger etableres 
med adkomst til Råtræet, som er en kommunal veg med smalt fortau. Den kommunale vegen 
ligger på eiendom 119/629, som eies av Bergen kommune og privatperson. Eiendom 119/629 
bør deles, slik at arealer tilhørende den kommunale vegen blir adskilt fra arealer som tilhører 
den private vegen.  
 
Ved eventuell regulering av nye boliger med adkomst til kommunal veg, skal deler av den 
kommunale vegen inngå i planavgrensningen med intensjon om å oppgradere det eksisterende 
vegnettet i henhold til gjeldende vegnormaler. Etablering av gode gang- og sykkelforbindelser 
gjennom planområdet og trygge skoleveger må være en viktig del av planarbeidet. Det 
understrekes i denne sammenheng at alle endringer i kommunale trafikkområder skal 
planlegges i tråd med Statens vegvesens håndbøker, spesielt nevnes håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. Krysningspunkter skal vurderes spesielt, i tråd med Statens vegvesens håndbok 
V127 Gangfeltkriterier. Endelig planavgrensning vil være avhengig av vurderinger av behovet 
for oppgradering av kommunal veg med tilhørende fortau, og eventuelt etablering av 
snarveger."  
 
Vedrørende plangrensen må planområdet omfatte tilstrekkelig areal langs Råvarden øst for 
vegkryss Råvarden x privat veg Råtræet, for å sikre tilstrekkelig areal for eventuell adkomst og 
tilrettelegging for myke trafikanter langs vegen. Alle tilkomster som skal benyttes fra 
omkringliggende områder må være innenfor planområdet.  
 
Foreløpig planlagt adkomst krysser fortau. Skeie skole ligger nært planområdet og det er flere 
skolebarn som ferdes i området. Det vil slik tidligere påpekt være spesielt viktig å ha trygg 
kryssing og gode siktforhold mot både gående, syklende og kjørende i Råvarden. Planområdet, 
herunder planlagt adkomst, synes å ha en krevende topografi og vi presiserer at denne må være 
i henhold til gjeldende krav og håndbøker.  
 
Vi gjør generelt oppmerksom på at areal for varelevering og renovasjon, og snumuligheter for 
dette, klarlegges tidlig i planarbeidet. Dette bør løses utenfor kommunal veg. Det er ikke å 
anbefale løsninger som omfatter kraning over arealer for myke trafikanter eller kjørebane.» 

 
Innspill fra Vestland fylkeskommune til veiledningsmøtet;  
Vi legger til grunn at planområdet får tilkomstveg frå kommunal veg Råvarden. Av omsyn til 
tilhøva på staden og omsynet til trafikktryggleiken ønsker vi ikkje køyretilkomst til planområdet 
frå Råtræet. Vi legger til grunn at denne vegen vert stengd i samband med regulering. 
Renovasjon og parkering må løysast innafor planområdet. Snuareal for renovasjon og andre 
store kjøretøy må vere innafor planområdet, fysisk skilt frå leikeaeal og areal for gåande og 
syklande. Gode sykkelparkeringsfasilitetar må sikrast. 
Tiltakshavar må pårekne å lage ein trafikkanalyse som vurderer omfanget av eksisterande 
trafikk i området saman med nyskapt trafikk i området. Krysset mellom Råvarden og Fv. 5172 

 
Grimseidvegen er ikkje utforma i samsvar med gjeldande vegnormalkrav. Som del av 
analysen må trafikksikkerheit og avbøtande tiltak på veg/kryssområdet med fylkesvegen framgå. 
Tekniske teikningar for fylkesveganlegget skal godkjennast av Fylkeskommunen.  
 
Vestland Fylkeskommune (VLFK) opprettholder sitt innspill til veiledningsmøtet. 
Forslagsstiller har imidlertid kommet med mer utdypende informasjon til 
oppstartsmøtet, om blant annet dagligvarebutikk ut mot fv. Grimseidvegen, med 
varelevering og renovasjon via adkomst til Fana Stadion. VLFK påpeker at trafikkbildet 
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i området er veldig uoversiktlig med kollektivholdeplass i fv. Grimseidvegen, vis-a-vis 
utkjørsel fra kv. Råtræet, og busslomme/snulomme på østsiden av fv. Grimseidvegen. 
Disse bussholdeplassene og snulommen må imidlertid opprettholdes, eventuelt flyttes 
som grunneier må bekoste. Det er ikke gunstig med dagligvarebutikk som vender ut mot 
fv. Grimseidvegen med tanke på tilkomst. Avkjørselsforholdene er utflytende i dag, og 
må ryddes opp i. Parkeringsplasser for kunder må være tydelig avklart og regulert. En 
trafikkanalyse som ser på trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper må utarbeides, og 
gode løsninger må sikres gjennom reguleringsplan.  
 
Plangrensen må muligens trekkes noe nordover i fv. Grimsiedvegen. VLFK vil komme 
med en skriftlig tilbakemelding på plangrense.  
 
Det må sikres at plangrensen tar med nok areal til å imøtekomme uttalelse fra BME og 
VLFK. Plangrensen må avklares med BME og VLFK før kunngjøring av planoppstart.  

 
2.7 Energi 
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.  

 
Det vises til KPA 2018 pkt. 18 Energi og klima  
 
Forslagsstiller vil BREEAM-sertifisere sine prosjekt og har et siktemål om minstenivå 
Very Good. De benytter LCA som verktøy for å beregne prosjektets klimagassutslipp, 
og Spacemaker som verktøy i tidlig fase (mulighetsstudien).  
 
LAB eiendom har et mål om å halvere klimagassutslippene i sine prosjekt.  

 
2.8 Støy  
Deler av eiendommen inngår i rød og gul sone for vegstøy, jf. KPA 2018. Det må 
gjennom planarbeidet belyses hvordan tilfredsstillende støynivåer skal oppnås. 
Støyrapport må utarbeides. Lyd og lys fra Fana stadion må også belyses. Vi anmoder at 
bebyggelsen i størst mulig grad benyttes som støybarriere og at bruken av støyskjermer 
holdes til et minimum. Det må undersøkes om planområdet berøres av skytebanestøy.  

 
2.9 Barn og unge 
2.9.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
Skolekapasiteten i Ytrebygda bydel skal vurderes gjennom plan. Det pågår en rullering 
av skolebruksplan.  
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. Det pågår en rullering av 
barnehagebruksplanen.  
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 
2.9.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
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Det er to viktige forbindelser i området, vegen gjennom planområdet fra fv. 
Grimseidvegen til toppen av planområdet i øst og stiforbindelsen øst i planområdet. 
Vegen gjennom planområdet er en viktig forbindelse fra eksisterende boligområde til 
kollektivholdeplass og Fana Stadion. I dag fungerer det som adkomstveg til 
våningshuset. Avkjørselen til denne vil trolig bli stengt ved realisering av planforslaget, 
og vegen gjennom planområdet vil bli omlagt. Det er viktig å opprettholde forbindelsen 
for gående og syklende. Stiforbindelsen øst i planområdet blir brukt som skoleveg og 
snarveg i dag. Denne må også opprettholdes i det videre planarbeidet.  

 
2.10 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
 
I kommunens «naturrisikokart» vises et vannsig i planområdets sørøstlige del og en 
fjellskrent med helning på mer enn 45 grader i planområdets nordøstlige del (se figur 
under). Det anbefales at en slik vannåre bevares i så stor grad som mulig. 
Terrengforholdene må utredes i ROS-analysen.  
 

 
Utsnitt fra naturrisikokart KPA 2018 som viser helningsgrad i terrenget og vannsig.  
 
2.11 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse, levekår og kriminalitetsforebygging  

 
2.12 Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-
rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-
og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan 
VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttale og være komplett før 
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 
kravspesifikasjonen. 
 
Det forutsettes at KDP overvann legges til grunn i det videre planarbeidet.  
 
I innsendt planinitiativ er det pekt på en vannstring i området, og det foreslås å integrere 
denne i prosjektet.  

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
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2.13 Renovasjon 
Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 
samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 
vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. 
 
Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en 
renovasjonsteknisk plan (RTP). For boligområder og kombinasjonsbygg skal det 
utarbeides en RTP basert på gjeldende veileder. Gjør oppmerksom på at ny RTP 
veileder (rev. 04.11.19) stiller krav om egen løsning for glass/metall-emballasje dersom 
prosjektet har 40 boliger eller mer. Kombinasjonsbygg skal betraktes som husholdning, 
og avfallsløsninger skal samordnes for bolig- og næringsformål. Det kan stilles krav om 
fellesløsninger for flere eiendommer og utbyggingsområder. Avfallshåndteringen skal 
være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og skal i minst mulig grad beslaglegge 
uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Gjør oppmerksom på at fra år 2023 blir det et 
lovkrav om utsortering av matavfall (våtorganisk avfall) som egen fraksjon og fra år 
2025 blir det krav om sortering av tekstiler. 
 
Erfaringsmessig ser vi at avfallsløsningen setter premisser for prosjekter og anbefaler 
sterkt at dette ses på tidlig i planprosessen. Foreslått plassering av renovasjonsløsning 
skal vises på illustrasjonsplan og plankart. Trafikksikkerhet, herunder snumulighet for 
renovasjonsbil og tømmepunkt, vektlegges sterkt. Videre vektlegges tilgjengelighet og 
estetikk. Det anbefales at dette løses tidlig i planområdet for å unngå at renovasjonsbiler 
kjører inn i boligfelt.  
 
Avstanden fra en inngang for arbeidsbygning og byggverk for publikum, eller fra 
boenhetens inngangsdør til et felles avfallssystem, kan være maksimum 100 meter, jf. § 
12-12 i TEK17. I de tilfeller de ikke klarer å oppfylle maks avstandskravet iht. § 12-12, 
anbefales det å sikre avbøtende tiltak (for eksempel med ekstra bodareal). 
 
Skissert løsning i planinitiativet for renovasjon må avklares med BIR og 
fylkeskommunen. Snuareal for renovasjon og andre store kjøretøy må ligge innenfor 
plangrensen, og være fysisk skilt fra lekeareal og areal for gående og syklende. 
 
Potensiale for bruk av tunnel under tomt til renovasjonsløsningen kan ses nærmere på. 
Det må avklares med eier av tunnelen om dette lar seg realisere. Det anbefales videre å 
ta kontakt med BIR for veiledning knyttet til hvordan dette ev. kan la seg realiseres. I 
tillegg må tilkomstveg og avkjørsel for renovasjonsbil godkjennes. Fylkeskommunen 
har ansvaret for avkjørselen mens den private vegen er eid av Bergen kommune og 
avsatt til idrettsformål. 
 

3.0 UTREDNINGER 
3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 
Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 

KPA2018 (pdf): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv
e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

Kartlegge 
jordressurser 

Forslagsstiller Jf. 2.4 

Støyrapport Forslagsstiller  

Trafikkanalyse Forslagsstiller  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
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Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
3.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
4.1 Rekkefølgekrav 

 Det må regnes med rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur.  
 Eventuelt krav om flytting av matjord vil avklares i planprosessen.  

 
5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
GIS har ingen bemerkninger på nåværende tidspunkt. 
 
Planavgrensning skal avklares med Bymiljøetaten og VLFK i forkant av varsel om 
oppstart.  
 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
5.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 4 m.fl., Råtræet. 
 
5.3 Eiendomsforhold 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 

 
6.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 

6.1 Tiltak utover lovens minstekrav 
 Byantikvaren  
 Bymiljøetaten  
 Vestland Fylkeskommune  
 Fana IL og idrettsatetan 
 Etat for landbruk 

 
7.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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8.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Prosjektet nedskaleres for å bedre tilpasse seg omgivelsene og terreng. 
 Plangrepet bearbeides for å i større grad ivareta stedets struktur og identitet. 

 
Partene er uenige om følgende viktige føringer for planarbeidet:  

 Det skal ikke legges opp til en utbygging av areal regulert til felles naturområde i 
gjeldende reguleringsplan. 

 Utnyttelsesgraden skal ligge på det nedre sjiktet av skalaen (30 % - 120 %). 
 
 
9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Forslag til planavgrensning  Multiconsult Snarlig 
    
    

 
9.2 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-
private-planforslag 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. 
gangs behandling 

1 år etter 
oppstartsmøtet 

Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
 
9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 
kunngjøres og varsles. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 
de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 
høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 
de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 
saksnummer. 
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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9.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 
oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 
planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 
etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
9.5 Dialog 
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 
vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 099, eller e-post 
Stine.Liland2@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202021514. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Stine Ingeborg Liland - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Råtræet AS, Postboks 6272, Etterstad, 0603 OSLO 

  
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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