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DERES REF: PlanID65260000  | VÅR REF:  617033 Bergen, 31.okt 2018 
DOKUMENTKODE: 617033-PLAN-PBL-Varsel om reguleringsendring 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE, ÅSANE KULTURHUS OG BIBLIOTEK -
REGULERINGSPLANENDRING 
Varsel om endring av reguleringsplan ID65260000 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det arbeid med endring av reguleringsplan for 
Åsane VGS, ny videregående skole og kulturhus i Åsane.  

Reguleringsplanendringen utarbeides av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for 
Hordaland Fylkeskommune. 

 

Reguleringsendringen omfatter endringer i plankartet og bestemmelser knyttet til: 

1. Byggehøyde for vekstedsrom ved nordre fasade på ny skole, fra maks kote +95 til 
maks kote +97. 

2. Endret areal til teknisk bygg på tak i bestemmelsene. Kulturhusdelen er samlet i 
nytt bygg. Det medfører behov for økt areal til teknisk rom på tak, jf 5.1.3. 
Utforming av glasstak er endret fra flatt til skråstilte glassflater som blir høyere 
enn maks byggehøyde +107. 

3. Endret arealbruk i plankartet for avstigningsplass / stopplomme langs veg i øst. 

4. Utvidelse av planområdet for å regulere rigg og anlegg på arealer som trengs til å 
etablere ny veg i vest og snusløyfe i sør, samt tilpasning til eksisterende veger og 
kjørbar gangveg, jf pkt 3. 

5. Tilpasning av arealformål til vedtatt reguleringsplan for Myrdal idrettspark. 
Kobling av gangveg til fortau i vest og kobling av eksisterende veg i sør. Justering 
av plankart i forhold til trafikkplan godkjent på vilkår av Bymiljøetaten, gjelder 
snusløyfe i sør, parkeringsplasser og tilkobling til tilstøtende veger. 
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Bakgrunn 

Reguleringsplan for Åsane VGS og Åsane Kulturhus og bibliotek ble vedtatt 21.03.2018 i Byrådet. 

 

Figur 1, Plankart for detaljplan ID65260000 nye Åsane videregående skole og kulturhus 

 
I vedtaket av reguleringsplanen for Åsane VGS er det satt krav om godkjent trafikkplan. 
Bymiljøetaten har i behandlingen av trafikkplanen satt krav om tilpasning til eksisterende veg til 
overkant tribune ved Åsane fotballbane og til planlagt gangveg fra Myrdal idrettspark. Disse 
kravene medfører endring av reguleringsplanen. I tillegg er det også behov for å utvide 
byggehøyde noe. 
 
Under følger en detaljert gjennomgang av endringene. Vedlagt brevet følger plankart for 
reguleringsendringen. 
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Endring av reguleringsplanen  
 
1. Endret maksimal byggehøyde, påskrift i plankartet. 

 

 
Figur 2, Vedtatt detaljplan sine regulerte byggehøyder 

 
Figur 3, Forslag til endret detaljplan sine byggehøyde 

 
Forslag til endret plankart viser endret maksimal byggehøyde for nordøstre verkstedsrom fra maks 
kote +95 til maks kote +97. Endringen har sin årsak i at det er behov for økt byggehøyde knyttet til 
traverskran som skal monteres under tak og tilhørende behov for takhøyde under kranen. 
 
Endringen er på byggets nordre del og på byggets laveste byggehøyder.  
 
Endringen vurderes å ikke medføre endringer eller ulemper for tilgrensende eiendommer. 
Endringen medfører ikke nærbygging mot naboer i forhold til gjeldende reguleringsplan og er en 
endring av byggehøyde som ikke er høyeste byggehøyde på bygget. 
 

 
Figur 4, Illustrasjon av Åsane VGS sin østre fasade sett fra nordøst 
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2. Endret areal til teksinsk bygg på tak i bestemmelsene.  

 

Kulturhusdelen er samlet i nytt bygg. Det medfører behov for økt areal til teknisk rom på tak, jf 
bestemmelsene pkt. 5.1.3. Utforming av glasstak er endret fra flatt til skråstilte glassflater som 
blir høyere enn maks byggehøyde på kote +107. 

 

 
Figur 5, Illustrasjon av tekniske rom som er sikret i vedtatt 
reguleringsplan 

 
Figur 6, Illustrasjon av nødvendige arealer på tak over 
byggehøyde, teknisk rom og glasstak 

 
I vedtatte bestemmelser åpnes det for at det kan oppføres bygg for teknisk anlegg på tak for inntil 
1300 m2, pkt. 5.1.3.  
 

 
 
 
I forslag til endret bestemmelse åpnes det for tekniske rom inntil 1900 m2, og glasstak over 
innvendig torg på inntil 550 m2. 
 

 
 
Endringen medfører at tidligere tekniske rom på byggets østside blir koblet sammen. Tekniske rom 
er inntrekt på taket. Langs teknisk bygg sin fasade mot øst, åpnes det opp for plantekasser med 
vintergrønne planter. Beplantning skal bidra til et mer dempet uttrykk av bygg til teknisk anlegg på 
tak, pkt 5.1.7. 
Glasstak har ved detaljprosjektering fått en saltaksutforming og bryter av den grunn med 
reguleringsplanens maksimale byggehøyde.  
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Figur 7, Illustrasjon som viser bygg på tak til teknisk anlegg i vedtatt reguleringsplan 

 
Forslag til endret bestemmelser åpner for maksimalt areal til teknisk anlegg på tak i samsvar med 
prosjektert løsning, der kulturhusdelen er lokallisert i byggets østre del.  
 

 
Figur 8, Illustrasjon som viser teknisk anlegg på tak til nye Åsane Videregående skole og kulturhus 

 
For naboer i øst vurderes endringen til ikke å medføre endret situasjon på sikt eller solforhold. 
Selve skolebygget er i samsvar med områdeplanens intensjoner (plassering og byggehøyde).  
Under vises snitt av nytt bygg i forhold til nabobygg og nye Åsane VGS sine fasader. 
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Figur 9, Snitt som viser Åsane VGS sin byggehøyde og områdeplanen for Åsane sentrum sin maks byggehøyde 

 

 

Figur 10, Åsane videregående og Åsane kulturhus og bibliotek sin fasade mot øst 

 

 

Figur 11, Åsane videregående og Åsane kulturhus og bibliotek sin fasade mot nord 

 

 

Figur 12, Åsane videregående og Åsane kulturhus og bibliotek sin fasade mot vest 

 

 

Figur 13, Åsane videregående og Åsane kulturhus og bibliotek sin fasade mot sør 
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3. Endret arealbruk i plankartet for stopplomme langs veg i øst. 

 

Langs SKV1 er det planlagt for avstigningsplass / stopplomme. I vedtatt reguleringsplan 
(ID65260000) var stopplomme regulert som kombinertareal (SKF). Arealbruken skulle legge til 
rette for at stopplommen kunne bygges som et nedsenket areal som også var kjørbart. Løsningen 
med felles bruk av areal for myke trafikanter og stopplomme, er ikke akseptert av Bymiljøetaten.  

Stopplommen er planlagt for leveranse til kulturhusdelen og for korte stopp ved henting / 
bringing. 

 

 

Figur 14, Utsnitt fra vedtatt reguleringsplan for Åsane VGS 

 

Figur 15, Utsnitt fra forslag til reguleringsendring for Åsane VGS 

 

I forslag til endring av reguleringsplanen er det regulert for kombinert formål (BAA), kobinert areal 
mellom byggeområde og gang- og sykkelveg. Det er regulert et areal som skal sikre en bredde på 
2,5 meter fra kantstein langs stopplommen til søyler på nytt bygg, se snitt under. 
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Figur 16, Snitt som viser arealformål ved østre fasade sin overgang til gang- og sykkelveg ved stopplomme, forslag til 
reguleringsendring 
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4. Utvidelse av planområdet  

 

Planområdet er utvidet i sør i forhold til vedtatt reguleringsplan for Åsane VGS.  

 

Figur 17, Illustrasjon av planutvidelse til reguleringsendringen, vist på vedtatt reguleringsplan 

 

Planutvidelsen skal sikre arealer til å gjennomføre tilpasning og påkobling til eksisterende veger 
og kjørbar gangveg, jf. pkt. 5 under. Det er også utvidet planområde for å få plass til snusløyfe i 
samsvar med godkjent trafikkplan for Åsane VGS. 

 

Planutvidelsen medfører ikke endret arealbruk for tilgrensende reguleringsplan til Myrdal 
idrettspark. Myrdal idrettspark sine arealformål legges til grunn for arealbruk i planutvidelsen og 
med rigg- og anleggsbelte i denne reguleringsendringen. 

For Kidsa barnehage og Åsane kirke medfører områdeplanen og reguleringsplan for Åsane VGS at 
adkomst blir via ny veg (SKV3) og ikke via Åsane senter som i dag. Regulendringendringen 
medfører endret løsning med snusløyfe ihht til trafikkplan. Løsningen skal sikre at drift og 
vedlikehold samt trafikk til og fra skole/kulturhus kan skje uten rygging i enden av vegen. 
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5. Tilpasning til vedtatt reguleringsplan for Myrdal idrettspark og i forhold til godkjent 
trafikkplan 

 

 
Figur 18, Utsnitt fra detaljplan Myrdal idrettspark ID64430000 

 
Figur 19, Trafikkplan til Åsane VGS 

 
Vedtatt reguleringsplan for Myrdal idrettspark har regulert gangveg (vist som a i kartutsnittene 
over) til fortau langs ny veg mellom Myrdal idrettspark og Åsane VGS. Trafikkplan for Åsane VGS 
viser sammenkobling mellom gangveg i reguleringsplanen for Myrdal idrettspark og nytt fortau 
langs ny veg (SKV3). 
 
I sørvestre hjørne er planområdet utvidet i forhold til vedtatt reguleringsplan for Åsane VGS. 
Utvidet planområde har arealformål i samsvar med vedtatte reguleringsplaner og rigg- og 
anleggsområde. Område til rigg- og anlegg skal sikre gjennomføring av overgang mellom fortau / 
ny kjøreveg (SKV3) til eksisterende gangveg som går til tribune og utstyrsbod /- hus ved 
fotballbanen (vist som b i kartutsnittet over). 
 
I sør er det planlagt snusløyfe og kobling til eksisterende vegnett og parkeringsarealer (vist som c i 
kartutsnittet over). Reguleringsplanendringen viser snusløyfe for envegskjørt kjøremønster. 
Endringen viser også kobling til veg til Kidsa Barnehage og Åsane kirke (veg og parkering). 
Eksisterende parkeringsplass mellom vegene SV1 og SV2 (henviser til feltnavn i plankartet) er 
regulert til parkområde i samsvar med overordnet reguleringsplan. 
 
Forslag til endret plankart sikrer areal til gjennomføring av koblinger til eksisterende og planlagte 
veger. Endringene får ingen konsekvenser for naboer, da dette i utgangspunktet bare er 
tilpasninger i forhold til eksisterende planer.  
Snusløyfe vil bedre trafikksikkerheten ved skole og adkomstveger da trafikk til og fra skole / 
kulturhus kan skje uten rygging i eksisterende vegers påkoblinger til ny veg. 
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Saksgang  
Hjemmelshavere, naboer, berørte parter og relevante offentlige og private instanser blir med 
dette varslet med brev. I tillegg kunngjøres planarbeidet i avisen Bergens Tidende og på 
Multiconsult sin nettside, www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.  

 
 
Merknader og innspill til foreslått endring av reguleringsplan for nye Åsane videregående skole og 
kulturhus bes sendt til: 

MULTICONSULT  
v/ Toril Amundsen,  
Nesttunbrekka 99,  
5221 NESTTUN,  

eller e-post: toril.amundsen@multiconsult.no. 

 
Vi ber om at merknader til planarbeidet har overskrift Merknad til endring av reguleringsplan for 
Åsane VGS og Åsane kulturhus og bibliotek. 
 
Merknaden må ha avsender og vise til gnr/bnr og helst inntegnet på kart om det er stedsknyttet 
merknad/informasjon.  
 

Dersom det er spørsmål knyttet til varsel om endring av detaljplan, kan spørsmål rettes til  
Multiconsult v/ Toril Amundsen, 55 62 33 75, toril.amundsen@multiconsult.no. 

 

 

Eventuelle merknader/kommentarer til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 30.11.2018.  

 

 

Med vennlig helsing 

Multiconsult 
 
 
Toril Amundsen 
Arealplanlegger 
 
 
 
Vedlegg:  

 Forslag til endret plankart , datert 31.10.2018 

 Forslag til endret bestemmelser , datert 31.10.2018 

 Forslag til endret illustrasjonsplan, datert 31.10.2018  

 Snitt ved avstigningsplass / stopplomme, datert 31.10.2018 

http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer
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