
Fra: Maardalen, Marte 
Sendt: torsdag 20. januar 2022 09:05 
Til: Stefansdottir, Gudrun Elisabet 
Kopi: Postmottak planogbygg; Sørensen, Ingvild Lande; Keith, Andrew; Knutsen, 

Valentina; Øvrebø, Ståle; Akervold, Kolbjørn 
Emne: 2022/00992-1 - Ytrebygda  Gnr 116  Bnr 195   Sandsliåsen 46  

Oppstartsmøte 
 
Hei, 
Her er Bymiljøetatens innspill til oppstartsmøtet. 
 
Natur og friluftsliv 
Naturmangfold  
Planområdet ligger på en ås mellom to grøntområder. For å ivareta det biologiske mangfoldet og 
bidra til et godt samspill mellom natur og bebyggelse, bør det være et stort fokus på å bevare og 
tilføre blågrønne elementer innen planområdet. Dette vil også bidra til overvannshåndtering i tråd 
med prinsippet fra KDP overvann som sier at Overvannshåndtering skal om mulig og hensiktsmessig 
løses slik at arealet også kan brukes til lek, rekreasjon og parkmessig innslag i bebygde områder. 
Kollen nord i planområdet består av barskog på høy bonitet dominert av furu, og bør av hensyn til 
det biologiske mangfoldet avsettes til grønnstruktur. Videre bør det vurderes om bebyggelsen kan ha 
vegetasjonskledde tak.  
 
Friluftsliv 
Steinsvikdalen, tilgrensende planområdet mot øst, er kartlagt som et viktig leke- og 
rekreasjonsområde. Det er ingen forbindelser til dette friluftsområdet fra planområdet grunnet bratt 
terreng. Like nordøst for planområdet går det en gruset tursti inn i friluftsområdet. For å sikre 
tilkomstmulighet til friluftsområdet for beboerne, bør det ses på muligheter for å etablere en 
gangforbindelse fra boligområdet til grusstien. 
 
Helt sørøst i planområdet ser det ut til å gå en sti. Denne og ev. andre stier må kartlegges og ivaretas 
i planarbeidet. 
 
Terrengtilpasning 
Ettersom dagens terreng er terrassert, med opptil 10m høydeforskjell i den østre delen, er en viktig 
del av planarbeidet å sikre god terrengtilpasning. Planforslaget legger opp til tilbakefylling av masser 
for å redusere høydeforskjellene, og det foreslås en tredeling av planområdet med terrassering. Vi 
bemerker at det må sikres god terrengtilpasning mot eksisterende grøntareal i øst, og at hverken 
utfylling eller fyllingsfot må berøre grøntarealet. 
 
Vegetasjonsetablering/overvannshåndtering 
Det er bør legges til rette for vegetasjonsetablering og åpen overvannshåndtering i planområdet. 
Parkeringskjeller bør legges under bebyggelse, slik at det kan sikres gode muligheter for vegetasjon 
og fordrøyning/infiltrasjon.  I vedlagte skisser er det nevnt at det skal legges til rette for etablering av 
store trær. Dette er positivt og vil bidra til å forankre boligområdet med tilstøtende naturområde. 
 
Byrom 
Planarbeidet må ha oppmerksomhet på gaterommet som dannes langs Sandsliåsen, slik at det blir 
attraktivt å ferdes som fotgjenger. Det bør legges vekt på overgangen mellom offentlig gate og privat 
uteoppholdsareal.  
 
Mobilitet og trafikk 



Bymiljøetaten er vegmyndighet for alle kommunale vegområder. Omsøkte eiendom har sin adkomst 
til kommunal veg Sandsliåsen. 
 
Oppgradering av Sandsliåsen er regulert i plan ID 65340000 for eiendom 116/160. Sandsliåsen er 
regulert som tofelts kjøreveg (6,0m) med sykkelfelt (1,5 m) på begge sider av kjørevegen, samt fortau 
(2,5-4,0 m) på begge sider adskilt med rabatt (1,0m).  Planen er vedtatt i 2020 og har fått 
rekkefølgekrav for både oppgradering av den kommunale vegen, etablering av snarveg/ sti til 
bybanestopp mm. Per dags dato er oppgradering av vegnettet ikke realisert.  
 
I behandling av plan ID 65340000 ble det lagt vekt på etablering av gode sammenhengende 
trafikksikre gang- og sykkelveger til/fra planområdet og skoler, kollektivholdeplass, friområder.  
ID 65340000 har også redusert antall avkjørsler som bryter gang- og sykkelnett. Dette planarbeidet 
må ha samme mål. Det bør for eksempel vurderes hvordan myke trafikanter kan ferdes til 
gang/sykkel-bro og kollektiv-tilbudet på Flyplassvegen. 
 
Bymiljøetaten ber om at i omsøkte planarbeidet vurderes behov for ytterlige utbedring av vegnett 
med fokus for myke trafikanter. En slik vurdering/ analyse kan medføre behov for utvidelse av 
plangrense. Det forutsettes at det ikke reguleres nye avkjørsler. Vi anbefaler at det vurderes å stenge 
eksisterende avkjørsel for eiendommen i sør og regulere ny adkomst via eksisterende avkjørsel for 
naboeiendom i nord, 116/205. 
 
Trafikal situasjon rundt varelevering og renovasjon bør vurderes tidlig i planprosessen for å finne 
fram til trafikksikre og arealeffektive løsninger. 
 
Gjennomføring 
Vi anbefaler at det stilles rekkefølgekrav tilsvarende som for plan 65340000. «Ytrebygda gnr. 116, bnr 
160, Sandsliåsen»: 
Tiltak utenfor planområdet: 
-  Før det gis igangsettingstillatelse, skal rundkjøring Sandslivegen/Sandsliåsen være gjennomført 
eller sikret gjennomført. 
-  Før det gis midlertidig brukstillatelse, skal veianlegg i Sandsliåsen, regulert i plan nr. 65340000, 
være gjennomført eller sikret gjennomført. Dette gjelder følgende tiltak i plan nr. 65340000: 

 
- Med sikret gjennomført anses rekkefølgekravet som oppfylt dersom utbygger har inngått 
utbyggingsavtale med Bergen kommune  
   og/eller Vestland fylkeskommune om gjennomføring av tiltakene.  

Renovasjon 



Det skal utarbeides RTP i henhold til RTV. RTP her bør legge opp til stasjonært bossug for flest mulig
fraksjoner, også for tekstil.

Med vennlig hilsen

Marte Maardalen
Rådgiver
Bymiljøetaten/Plan-og utviklingsavdelingen
Telefon: 408 13 498
Marte.Maardalen@bergen.kommune.no

mailto:Marte.Maardalen@bergen.kommune.no


Fra: Stefansdottir, Gudrun Elisabet 
Sendt: mandag 31. januar 2022 10:53 
Til: Postmottak planogbygg 
Emne: VS: 2022/00992-1 - Ytrebygda  Gnr 116  Bnr 195   Sandsliåsen 46  

Oppstartsmøte - 202132072 
 

Fra: Blanc, Celine <Celine.Blanc@bergen.kommune.no>  
Sendt: onsdag 12. januar 2022 15:38 
Til: Stefansdottir, Gudrun Elisabet <Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no> 
Kopi: Nesse, Ingvild <Ingvild.Nesse@bergen.kommune.no>; Molden, Maria 
<Maria.Molden@bergen.kommune.no> 
Emne: 2022/00992-1 - Ytrebygda Gnr 116 Bnr 195 Sandsliåsen 46 Oppstartsmøte 
 
Hei, 
 

Viser til anmodning om oppstartsmøte detaljreguleringsplan Sandsliåsen 46 
Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 195 m.fl. Sandsliåsen 46,  
Saksnr. 202132972  
 
 
Byarkitekten ved Celine Blanc og Ingvild Nesse vill delta på oppstartsmøtet onsdag 2. februar kl. 
12:00 - 13:30. 
 
Her er våre foreløpig innspill: 
 
Generelt 

 Vi har ikke innvendinger mot riving av eksisterende bebyggelse, men viktig det e da 
viktig at prosjektet har høye miljøambisjoner (Se eget punkt) 

 Plangrep og konsept: Et godt utgangspunkt som åpner for varierte bygningstyper og 
uteoppholdsarealer.  

  
Bearbeiding  

 Vi mener området virker for tett ift tomtens lokalisering mot ytre fortettingssone. Man 
bør vurdere å nedskalere noen av bebyggelsen (byggehøyder? Hovedregel 4 etasjer) 

 Diagonal aksen- ok for å gi en ny retning / sikt i området – gir to grid å jobbe med. Men 
bør etableres målpunkt på hver ende. 

 Pass på kantsoner, overgang private/felles hager. Viktig å få inn private hager mot 
felles uteoppholdsarealer- dette krever plass! 

 Plassering av bebyggelse  og byggehøyder må optimaliseres /vurderes ift solforhold. 
Viktig med kveldsol. Spesielt for felles uteoppholdsarealene. 

 Vurdere færre bygningstypologi eller kutte ned Lamell bygg? Presisere hva som menes  
med townhouse. 

 Takform: bra med blanding av saltak og flattak. Valg av takform bør sees i 
sammenheng med sol/skyggevirkning Flate tak bør vurderes som takterrasse/grønne 
tak. 

 Hvordan er parkering løst? 
 
  
Oppfordrer til vakker og særpreget arkitektur (arkitekturstrategi punk 01 til 04) 

 Variasjon innen helhetskarakter: Er det en detalj, materiale, eller prinsippløsning som 
gjentas gjennom all bebyggelser og få den til å henge visuelt sammen? 

mailto:Celine.Blanc@bergen.kommune.no
mailto:Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no
mailto:Ingvild.Nesse@bergen.kommune.no
mailto:Maria.Molden@bergen.kommune.no


 Tenke tidlig på hvordan sikre dette i reguleringsplanen. Planbestemmelser eller 
formingsveileder? 

 Hensyn til menneskes opplevelse/skala: Detaljrikdom ved inngangspartier, og første 
etasje, der man kommer nærmest bygget. Lag på lag, interessante romforløp 

 Bygge i tett kontakt med terrenget og grønne byrom. Nærhet til natur som del av 
nabolagets egenart?  

 Velge naturmateriale (begrense plater) /  vakre fasader som eldes godt.  
 Få inn farger som del av konsept! Farge- og materialpalett som del av  planmateriale?  

  
Oppfordrer til høy miljøambisjoner i nytt prosjekt:  (arkitekturstrategi punk 07 og 08 – GRØNN BY) 

 Gjenbruk/resirkulering av eksisterende materiale? 
 Velge helhetlige energi-og klimaløsninger som gir høy arkitektoniske og miljømessige 

kvaliteter- Hva er energikonseptet? 
 Prioritere fleksibilitet i bygningsmassen- tenk 50 år frem i tid (fleksible 

boligplanløsninger med 2.7 takhøyde, fleksibel parkeringsanlegg som kan 
fjernes/nedskaleres over tid og brukes til andre formål) 

 Robust, åpen overvannshåndtering, grønne tak eller vegger, urban dyrking, vegetasjon 
og trær i byrommene og felles uteoppholdsarealene. 

 Bruk miljøvennlig materialer som gir et godt inneklima Vurdere bruk av tre/ massivtre. 
  
Oppfordrer til å skape sosial bærekraftig nabolag i nytt prosjekt: (arkitekturstrategi punk 05 til 06 – 
INKLUDERENDE BY) 

 Fremme alternative boform der sambruk av arealer skaper nye arenaer for 
samhandling, felleskape og tilhørighet 

 Tilrettelegge for miljøvennlig transportform – sykkelparkering, verksted, ladestasjoner 
etc, og tenk det som mulighet for sosiale møtepunkter. 

 Viser til referanse: Teknikken 
  
Referanser 

 Viser referansebilder «2-4 lavblokk rekkehus» 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Celine Blanc 
Seniorarkitekt 
Mobil: 90 95 33 80 
 
BYARKITEKTEN 
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) 
Bergen kommune 
 
www.bergen.kommune.no/byarkitekten 
www.bergen.kommune.no/arkitektur-i-bergen 
www.facebook.com/byarkitektenibergen 
www.instagram.com/byarkitektenibergen 

www.bergen.kommune.no/byarkitekten
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen
https://www.facebook.com/byarkitektenibergen
https://www.instagram.com/byarkitektenibergen/


 
 
 

Fra: Stefansdottir, Gudrun Elisabet <Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no>  
Sendt: onsdag 5. januar 2022 11:29 
Til: Postmottak gis <Gis@bergen.kommune.no>; Postmottak adresse 
<adresse@bergen.kommune.no>; Postmottak Byarkitekten <Byarkitekten@bergen.kommune.no>; 
Postmottak Byantikvaren <Byantikvaren@bergen.kommune.no>; Postmottak Bymiljøetaten 
<Bymiljoetaten@bergen.kommune.no>; Maardalen, Marte 
<Marte.Maardalen@bergen.kommune.no>; Haugen, Trond <Trond.Haugen@bergen.kommune.no>; 
Kristensen, Glenn M. <Glenn.Kristensen@bergen.kommune.no>; Flo, Torgeir 
<fmhotfl@statsforvalteren.no>; sfvlpost@statsforvalteren.no; Kundeservice, Bergen Vann 
<Bergenvann@bergen.kommune.no>; Hovland, Solveig <Solveig.Hovland@bergen.kommune.no>; 
Postmottak Klimaetaten <Klimaetaten@bergen.kommune.no>; post@vlfk.no; anja.wannag@vlfk.no 
Kopi: Aalen, Aslaug <Aslaug.Aalen@bergen.kommune.no>; Rosseland, Laila Nesse 
<Laila.Rosseland@bergen.kommune.no>; Iversen, Mette <Mette.Iversen@bergen.kommune.no>; 
Wathne, Sylvi Søvik <Sylvi.Wathne@bergen.kommune.no>; Berge, Vigdis 
<Vigdis.Berge@bergen.kommune.no>; Hustveit, Stein <Stein.Hustveit@bergen.kommune.no>; Ve, 
Kathrine <Kathrine.Ve@bergen.kommune.no>; Seim, Kari <Kari.Seim@bergen.kommune.no> 
Emne: Oppstartsmøte Sandsliåsen 46 
 
Multiconsult Norge AS anmoder om oppstartsmøte på vegne av Sandsliåsen 46 Utbygging AS. 
 
Saksnr. 202132972  
Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 195 m.fl. Sandsliåsen 46, Anmodning om oppstartsmøte 
detaljreguleringsplan Sandsliåsen 46 
 
Det er avholdt veiledningsmøte den 12.03.2020, se saksnr. 202002298. 
 
Eiendommen har beliggenhet ved Sandsliåsen, se kart under. Det forutsettes at eksisterende 
bebyggelse rives, for oppføring av ny boligbebyggelse. 
Det vises til dokumenter i saken, dok. 1 og 2 med underdokumenter. Det er utarbeidet Stedsanalyse 
og Mulighetsstudie, samt  
innledende Klimagassberegninger (dok. 2). 
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Utsnitt av foreslått plangrense                                                                                 Kart over planområdet 
øst for Sandslivegen 
 
 
Oppstartsmøtet avholdes onsdag 2. februar kl. 12:00 - 13:30. Det er invitert til møte i Autogården og 
på Teams.  
Når møtetidspunktet nærmer seg tas det nærmere avgjørelse om møtested.  
Dersom dere ønsker å delta i oppstartsmøtet ber vi om beskjed på forhånd.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gudrun Stefansdottir 
Seniorarkitekt, Byplan - private planer sør 
 
Plan- og bygningsetaten 
Bergen kommune 
Postboks 7700 | 5020 Bergen 
Telefon 408 13 111 



 
www.bergen.kommune.no 
Facebook | Twitter 
 
Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med 
bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan 
bli gjenstand for offentlig innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon. 

 

http://www.bergen.kommune.no/
https://www.facebook.com/bergenkommune/
https://twitter.com/bergenkommune


Fra: Stefansdottir, Gudrun Elisabet
Sendt: mandag 31. januar 2022 10:53
Til: Postmottak planogbygg
Emne: VS: 2022/00992-1 -Ytrebygda Gnr 116 Bnr 195 Sandsliåsen 46

Oppstartsmøte -202132972
Vedlegg: VA kart 116-195.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Fra: Hovland, Solveig <Solveig.Hovland@bergen.kommune.no>
Sendt: tirsdag 25. januar 2022 15:21
Til: Stefansdottir, Gudrun Elisabet <Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no>
Emne: 2022/00992-1 - Ytrebygda Gnr 116 Bnr 195 Sandsliåsen 46 Oppstartsmøte

Hei!
Jeg oversender kart som viser hva som er registrert og etablert av kommunalt og privat VA anlegg i
området .
Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med utbygging på eiendommen gnr 116 bnr 160 skal det
kommunale anlegget som ligger i veien Sandsliåsen flyttes justeres som følge av konflikt med nytt
gatetun/ trær osv . Om ønskelig kan prosjektert plan oversendes.
Overvannet skal håndteres lokalt og det vil ikke tillates å føre overvann til kommunalt
overvannsystem. Overvannet skal håndteres i hht Kommundelplan for overvann .Naturbaserte
løsninger skal prioriteres. Det må avsettes areal til overvannshåndtering i VA- rammeplan og
reguleringsplan
VA-rammeplanen skal sendes direkte til Bergen vann for behandling

Med vennlig hilsen

Solveig Hovland
Fagansvarlig, Forvaltning
Bergen Vann

Mobil: 945 14 111
www.bergen.kommune.no | Facebook

Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven
og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig innsyn dersom det er saksrelatert
eller har verdi som dokumentasjon.

Fra: Stefansdottir, Gudrun Elisabet <Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no>
Sendt: onsdag 5. januar 2022 11:29
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Til: Postmottak gis <Gis@bergen.kommune.no>; Postmottak adresse 
<adresse@bergen.kommune.no>; Postmottak Byarkitekten <Byarkitekten@bergen.kommune.no>; 
Postmottak Byantikvaren <Byantikvaren@bergen.kommune.no>; Postmottak Bymiljøetaten 
<Bymiljoetaten@bergen.kommune.no>; Maardalen, Marte 
<Marte.Maardalen@bergen.kommune.no>; Haugen, Trond <Trond.Haugen@bergen.kommune.no>; 
Kristensen, Glenn M. <Glenn.Kristensen@bergen.kommune.no>; Flo, Torgeir 
<fmhotfl@statsforvalteren.no>; sfvlpost@statsforvalteren.no; Kundeservice, Bergen Vann 
<Bergenvann@bergen.kommune.no>; Hovland, Solveig <Solveig.Hovland@bergen.kommune.no>; 
Postmottak Klimaetaten <Klimaetaten@bergen.kommune.no>; post@vlfk.no; anja.wannag@vlfk.no 
Kopi: Aalen, Aslaug <Aslaug.Aalen@bergen.kommune.no>; Rosseland, Laila Nesse 
<Laila.Rosseland@bergen.kommune.no>; Iversen, Mette <Mette.Iversen@bergen.kommune.no>; 
Wathne, Sylvi Søvik <Sylvi.Wathne@bergen.kommune.no>; Berge, Vigdis 
<Vigdis.Berge@bergen.kommune.no>; Hustveit, Stein <Stein.Hustveit@bergen.kommune.no>; Ve, 
Kathrine <Kathrine.Ve@bergen.kommune.no>; Seim, Kari <Kari.Seim@bergen.kommune.no> 
Emne: Oppstartsmøte Sandsliåsen 46 
 
Multiconsult Norge AS anmoder om oppstartsmøte på vegne av Sandsliåsen 46 Utbygging AS. 
 
Saksnr. 202132972  
Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 195 m.fl. Sandsliåsen 46, Anmodning om oppstartsmøte 
detaljreguleringsplan Sandsliåsen 46 
 
Det er avholdt veiledningsmøte den 12.03.2020, se saksnr. 202002298. 
 
Eiendommen har beliggenhet ved Sandsliåsen, se kart under. Det forutsettes at eksisterende 
bebyggelse rives, for oppføring av ny boligbebyggelse. 
Det vises til dokumenter i saken, dok. 1 og 2 med underdokumenter. Det er utarbeidet Stedsanalyse 
og Mulighetsstudie, samt  
innledende Klimagassberegninger (dok. 2). 
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Utsnitt av foreslått plangrense                                                                                 Kart over planområdet 
øst for Sandslivegen 
 
 
Oppstartsmøtet avholdes onsdag 2. februar kl. 12:00 - 13:30. Det er invitert til møte i Autogården og 
på Teams.  
Når møtetidspunktet nærmer seg tas det nærmere avgjørelse om møtested.  
Dersom dere ønsker å delta i oppstartsmøtet ber vi om beskjed på forhånd.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gudrun Stefansdottir 
Seniorarkitekt, Byplan - private planer sør 
 
Plan- og bygningsetaten 
Bergen kommune 
Postboks 7700 | 5020 Bergen 
Telefon 408 13 111 



 
www.bergen.kommune.no 
Facebook | Twitter 
 
Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med 
bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan 
bli gjenstand for offentlig innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon. 
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