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PLANINITIATIV 
 

 

1. Hovedinnholdet i planinitiativet  

1.1. Bakgrunn 

Råtræet AS, representert ved LAB Eiendom og grunneier, ønsker å utvikle eiendommen til et attraktivt 

boligområde med fokus på gode felles og sosiale uteoppholdsareal som appellerer til alle aldersgrupper. 

Eiendommen ligger sentralt ved Fana Stadion og Skeie skole. Fra tomten er det ca. 400 meter til 

kollektivakse langs rv. 580 Flyplassvegen og ca. 1 km til Bybaneholdeplass ved Lagunen storsenter. Det er 

busstopp for en linje i planområdet. Det er kort sykkelavstand til flere større arbeidsplasskonsentrasjoner i 

retning Kokstad/Flesland samt Nesttun-området. Til Bergen sentrum er det ca. 13 km. 

Reisevaneundersøkelser viser at snittlengde på reiser i hverdagslivet er ca. 5 km. Likevel er 13 km 

akseptabel sykkelavstand for de mange og stadig økende andel el-syklister.   

 

1.2. Foreslått formål  

Forslagstiller ønsker i hovedsak å utvikle eiendommen til boliger med tilhørende uteoppholdsareal. I vest av 
planområdet mot fv. 5172 Grimseidvegen ønsker forslagstiller å regulere for forretning (dagligvarehandel) 
da foreløpige markedsvurderinger viser underskudd på dette i umiddelbar gåavstand for området generelt. 
Parkering er planlagt i felles anlegg under bakken, samt noe overflateparkering synlig fra fylkesvegen 
knyttet til dagligvare. Tilkomst til boligområdet er tenkt via kommunal veg Råvarden, og forretning via kryss 
Fana stadion.  

  

Forslag til plannavn Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 m.fl., Råtræet 

Bydel, gnr./bnr.  Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 

Plan- og bygningsetaten 
  
Bergen kommune  
Postboks 7700 
5020 Bergen 
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1.3. Enkle idéskisser 

Vedlagt stedsanalyse viser foreslått hovedgrep i sammenheng med omgivelsene.  

  

Figur 1-1 Utsnitt anbefalingskart fra stedsanalyse. Ill: LINK arkitektur AS.  

 

Vedlagt mulighetsstudie viser ulike typer konsept og typologi som er vurdert på tomten som lameller, 
rekkehus og punkthus. For å sikre kvalitet for planlagte boliger og felles uteareal knyttet til støy, sol, vind, 
utsikt m.m. på tidlig stadium er Spacemaker brukt som verktøy i innledende vurderinger av 
tomteutnyttelse. Det er også gjort vurderinger for omkringliggende boliger for å sikre at verken utsikt eller 
solforhold blir vesentlig redusert med skissert bebyggelse.  

Forslagstiller vurderer at punkthus som typologi vil gi best kvalitet med et stort sammenhengende felles 
areal for boligene som er skjermet for støy og trafikk. Det vil være gode forhold for ettermiddagssol og 
generelt dagslys på enhetene og flere enheter vil kunne få utsikt mot Skeievannet. Se ellers vedlagt 
mulighetsstudie og stedsanalyse.  
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Tabell 1-1 Ulik bygningstypologi som er vurdert i innledende analyser i Spacemaker. Se også vedlagt mulighetsstudie, LINK 
Arkitektur AS 

 Fordeler Ulemper Eksempel 

Rekkehus • Tilpasning til 
tilgrensende boligfelt 

• Attraktive familieboliger 

• Trygt miljø 
 

• Privat preg på området 

• Ensartet bomiljø 

• Stort fotavtrykk på bebyggelsen 

• Lite gjenværende areal til felles 
møteplasser 

• Mye fasadeareal og stort 
fotavtrykk er ugunstig i 
sammenheng med planforslagets 
ambisjon om å skape et 
bæredygtig prosjekt og redusere 
klimagassutslipp 

• Vanskelig å imøtekomme krav til 
felles uteoppholdsareal per 
boenhet, gitt i KPA2018 

 

Punkthus • Bevaring og 
underbygging av stedets 
historiske identitet 

• Bevaring og 
underbygging av stedets 
historiske identitet 

• Trygge og solfyllte 
uteoppholdsarealer 

• Åpen struktur - lys og 
luft mellom husene 

• Store grønne friområder 

• Legger seg godt i 
terrenget 

• Kompakte bygg og 
begrenset fotavtrykk er 
gunstig i sammenheng 
med planforslagets 
ambisjon om å skape et 
bæredyktig prosjekt og 
redusere 
klimagassutslipp 
 

• Forvaltning av skala er viktig 

• Punkthusenes formspråk og 
materialvalg må tilpasses til 
omgivelsene 
 

 

Brutte 
lameller 

• Kan legges tilrette for 
flerfoldige 
beboersammensetninger 

• Legger seg godt i 
terrenget 

• Stort fotavtrykk på bebyggelsen 

• Lite gjenværende areal til felles 
møteplasser 

• Ikke mulig å imøtekomme krav til 
uteoppholdsareal/MUA pr. 
boenhet, gitt i KPA2018 

• Lite luft mellom byggene - mye 
innsyn/lite utsikt 

• Mye fasadeareal og stort 
fotavtrykk er ugunstig i 
sammenheng med planforslagets 
ambisjon om å skape et 
bæredygtig prosjekt og redusere 
klimagassutslipp 
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2. Planområdet – dagens situasjon  

2.1. Forslag til planavgrensning  

Planområdet er ca. 22 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 119/4, 595, 991 og 992 samt deler av 
tilgrensende vegareal. Plangrensen er foreslått avgrenset sør for bussholdeplass Fana stadion i sørvest, 
langs kommunal veg Råvarden retning sørøst, videre i eiendomsgrense mot gnr/bnr 119/616, 119/992, 
deler av 119/4 og grense mot 119/635, 662, 61 i øst. Mot nord foreslås det en grense delvis innenfor 
gnr/bnr 119/35 som tar med seg privat veg Grimseidvegen, slik at potensiale for bruk av tunnel til 
renovasjon kan vurderes i den videre planprosessen. I tillegg ønskes avkjørsel til Fana Stadion medtatt i 
foreløpig plangrense for å undersøke nærmere om potensiale for bruk av felles parkering/kryss til Fana 
Stadion og planlagt dagligvarehandel. 

Kryss fv. 5172/kommunal veg Råvarden, samt deler av sykkelveg med fortau langs fv. 5172 Grimseidvegen 
inngår med dette også som del av foreslått plangrense. Dette arealet er for øvrig del av reguleringsplan for 
Del av Fana stadion. Planen er av nyere dato (2016).  

Vedlagt ligger pdf- og SOSI-versjon av foreslått plangrense på basiskart. 

 

 

Figur 2-1 Forslag plangrense ved oppstart 

2.2. Beskrivelse av området 

Planområdet er lokalisert på Råtræet og grenser mot fv. 5172 i vest og Fana stadion i nord. Eiendommen 
ligger innenfor ytre fortettingssone 3. Det er 400 meter til kollektivakse langs rv. 580 Flyplassvegen og ca. 1 
km til kollektivknutepunkt/Bybaneholdeplass ved Lagunen storsenter.  
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Hovedeiendommen er et tidligere småbruk med tunbebyggelse bestående av fire bygg. Den tradisjonelle 
småskaladrift opphørte på eiendommen gradvis og var helt opphørt rundt 1980. Deretter ble det på gården 
drevet med løpshester fram til tidlig 2000-tallet.  

Området generelt bærer preg av bebyggelse fra 1990- tidlig 2000 tallet med felles overflateparkering, små 
private hager og få felles uteoppholdsareal. De store flatene til idrettsanlegg setter også sitt preg på 
området, samtidig som det er samlende sted og møteplass for nærområdet. Huset Raa er også en viktig 
møteplass i nærmiljøet.  

Se også vedlagt stedsanalyse.  

  

 
Figur 2-2 Kommunikasjon og målpunkt hentet fra stedsanalyse. Ill: LINK Arkitektur AS 
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Figur 2-3 Bo- bymiljøutfordringer/fordeler. Ill: LINK arkitektur AS 

2.2.1. Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter går frem av kartet under, hentet fra stedsanalysen. Området 
er preget av en- og tomannsbolig samt rekkehusbebyggelse. De store idrettsområdene med blant annet 
Fana stadion er også med på å sette sitt preg på området.  
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Figur 2-4 Typologi i området, hentet fra stedsanalyse. Ill: LINK arkitektur AS 

 

2.2.2. Landskap og blågrønne strukturer 

Planområdet ligger innenfor Ytre fjordbygder på Vestlandet, landskapstype åslandskap. Området er 
definert til å være et vanlig forekommende landskap (Aurland Naturverkstad, 2009).  

Temakart med blågrønne strukturer fra KPA18 viser en økologisk korridor på et overordnet nivå gjennom 
nordenden av planområdet.  

 



Råtræet  multiconsult.no 

Planinitiativ 

 

 

10219603-01-PLAN-NOT-001 16.09.2020 Side 8 av 24 

 

 

Figur 2-5 Utklipp temakart blågrønne strukturer. Planområdet markert med rød ellipse. 

 

Kart som viser landskap og blågrønne strukturer går videre frem av kartet under, hentet fra vedlagt 
stedsanalyse. Området er lokalisert mellom Skeievatnet og Apeltunvatnet og topografien orienterer seg i 
vestlig retning med blant annet utsikt til landskapsrommet mellom hotellet på Sandsli og Fana golfklubb.  

Det er i tilgjengelige databaser ikke registrert kjente naturverdier på eiendommen, men det finnes blant 
annet enkelte større trær på eiendommen. Prosjektet har visjon om å bevare enkelte trær der det lar seg 
gjøre.  

For utdypende informasjon, se vedlagt stedsanalyse. 
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Figur 2-6 Utklipp landskap- og historiekart. Ill: LINK arkitektur AS 

 

2.3. Eksisterende kartlegginger 

I forbindelse med reguleringsplan for del av Fana Stadion fra 2016 (planid 63780000) er det laget VA-
rammeplan og gjort registrering/kartlegging for kulturminner rundt gårdstunet på Rå.  Det er ingen kjente 
kartlegginger innenfor planområdet knyttet til kultur.  

 
Det er registrert et grunnvannborehull på 119/4 i NGUs GRANADA.  
 
Planområdet inngår ikke i kartlegging for regionalt viktige friluftsområder.  
 
Sykkelveg med fortau og ny busslomme inngår i reguleringsplan for Del av Fana Stadion (planid 63780000). 
Løsning er utformet i samråd med Statens vegvesen og vil ved ferdigstilling gi en trygg ferdselsveg for 
gående og syklende på strekning mellom kryss Fanavegen og kryss Råvarden. 
 
Det ligger trasé for fjernvarme og annen teknisk infrastruktur i bakken gjennom planområdet. 
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Figur 2-7 Trasé for fjernvarme gul linje og VA-trasé blå og grønn linje 

 

3. Forholdet til overordnede planer og retningslinjer  

3.1. Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt 24.06.15. Planens visjon er en aktiv og attraktiv 
by, og den legger opp til at utfordringene og veksten frem mot 2030 skal møtes ved å utvikle en tettere, 
kompakt og mer velfungerende by. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller 
sykkelbruk. 

 

3.2. Kommuneplanens arealdel (plan-id 65270000)  

Kommuneplanens arealdel, KPA2018, ble vedtatt 19.06.2019. I kommuneplanen inngår planområdet i sone 
3; Ytre fortettingssone (Y). En mindre del av planområdet er avsatt til idrettsanlegg og veganlegg. 

Ifølge planbeskrivelsen er ytre fortettingssone områder med sykkelavstand til sentrumskjernen og brukbar 
kollektivdekning. Ved fortetting skal det legges vekt på gode gang- og sykkelforbindelser mot 
sentrumskjernen og hensyn til landskap, grønnstruktur og eksisterende bebyggelse. Hensynet til 
eksisterende boliger skal veie tyngre i den ytre fortettingssonen enn i sentrumskjernen og 
byfortettingssonen. 

Områdene skal videreutvikles som bolig- og næringsformål, men det er ikke tillatt med 
næringsvirksomheter som medfører vesentlige ulemper for omgivelsene (§ 26.4.1). 
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Figur 3-1. Utsnitt fra KPA2018 som viser planområdets plassering (rød ring) i ytre fortettingssone.  

 

I ytre fortettingssone er det blant annet satt følgende krav i bestemmelsene: 

• § 26.4.4 Det skal sikres gjennomgående gang-/sykkelveger med god tilknytning til sentrumskjerner, 
skole/barnehage, tjenesteyting og rekreasjonsområder. 

• § 26.4.5 Grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene, og skal være mellom 30 % og 120 % BRA. 

• § 26.4.6 Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på 
variasjon i boligtilbudet. 

• § 26.4.7 Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse bør ikke gi vesentlig 
reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger. 

• § 26.4.8 Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 21. 

Til bestemmelsene gjelder følgende retningslinjer: 

• Til § 26.4.1: For næringsbebyggelse skal virksomheter med middels arbeidsplassintensitet 
prioriteres. Publikumsrettet virksomhet bør ikke tillates. (jf.§§ 1, 16, 17) 

• Til § 26.4.5.: Grad av utnytting fastsettes av kommunen gjennom plan- og byggesaksbehandling. 
Kollektivtilbud og nærservice skal vektlegges. Øvre del av spennet mellom 30 og 120 %-BRA skal kun 
benyttes for tiltak med kort avstand til godt kollektivtilbud. Krav til minimumsutnyttelse skal ikke 
forhindre mindre tiltak på eksisterende bebyggelse. 

Parkering bør etableres i anlegg, primært som fellesanlegg for et større område. 

 

Uteoppholdsareal: 

Krav til uteoppholdsareal for ytre fortettingssone (§14.3.4) er satt til 75 m² pr boenhet, uavhengig av 
bygningstype. Maks 40 % av uteoppholdsarealet kan etableres 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. Det er gitt anledning til å regne areal regulert til offentlig park som uteareal for ny utbygging. 

Til bestemmelsene gjelder følgende retningslinjer: 

• Til §14.3: 

- Felles uteoppholdsareal må samles i egne felles eiendommer dersom boliger seksjoneres. 

- Form og innhold skal legge til rette for behov blant ulike grupper. 

- Privat uteareal bør ligge i direkte tilknytning til boligen. 
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- Fellesareal bør samles i større enheter. 

• Til §§ 14.3.3 og 14.3.4.: Uteoppholdsareal som er offentlig tilgjengelig, skal etableres på områder 
som reguleres til ny grønnstruktur, gatetun, torg eller gangareal. Der prosjektet kan styrke hoved-
forbindelser vist i blågrønt temakart, kan akseptabel gangavstand økes til 200 m. Muligheten for å 
utforme uteoppholdsareal som offentlig areal fremfor fellesareal må avklares i reguleringsprosess, 
og arealet skal inngå i planområdet. 

 

Parkering: 

For de aktuelle formålstypene er det satt følgende krav til parkering i ytre fortettingssone (§17): 

Parkeringskrav Enhet Sykkel Bil 

Bolig 100 m2 BRA 2,5 0,8 

Forretning, handel, 
kjøpesenter og service 

1000 m2 BRA 12 15 

 

Kravene til sykkelparkering er minimumskrav. For bolig er kravet til bilparkering minimumskrav, mens for 
kategorien forretning, handel m.fl. er kravet et maksimumskrav.  

Andre hensyn: 

• Rød og gul støysone iht. T-1442 (H210_3, H220_3): 

Areal nærmest fv. 5172 i vest er berørt av rød støysone. Den vstlige halvdelen av planområdet er 
berørt av gul støysone. Støyen er knyttet til fv. 5172 Grimseidvegen. Etter §§ 33.4 og 33.5 i 
bestemmelsene skal støyfølsomme tiltak håndteres i samsvar med § 22. 

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 gul støysone kan fravikes 
dersom det gjennom støyfaglig utredning kan dokumenteres at kriterier oppgitt i § 22.2 er oppfylt. 

 

• Konsesjonsområde for fjernvarme:  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme Flesland – Sentrum, vist som 
hensynssone H410_1 i KPA2018. Det er tilknytningsplikt for fjernvarme jf. § 34.1. Det kan gis unntak 
fra tilknytningsplikten dersom utbygger kan dokumentere at byggverket har energiløsninger som er 
bedre ut fra et miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. 

 

• Hensynssone Historiske veifar 

Fv. 5172 Grimseidvegen er avsatt til hensynssone for bevaring av kulturmiljø - historiske veifar 
(H570_4). Bygninger, anlegg eller miljø som har kulturhistorisk verdi skal i størst mulig grad ivaretas 
i plan- og byggesaksbehandlingen. Søkes det om riving av bygninger, anlegg eller miljø som kan ha 
særlig kulturhistorisk verdi, skal saken til uttale hos Byantikvaren (§ 12.2). 

 

• Økologisk korridor i temakart blågrønne strukturer 

I temakart for blågrønne strukturer, som er utarbeidet til KPA2018, er det avmerket en økologisk 
korridor som går gjennom eksisterende grønnstruktur/vegetasjon i øst- og nordenden av 
planområdet, se Figur 3-2. Temakartet er ikke juridisk bindende, men gir retningslinjer for videre 
planlegging. 
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Figur 3-2. Utsnitt fra temakart for blågrønne strukturer, KPA2018. 

 

3.3. Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

3.3.1. Ytrebygda/Fana. Gnr 119 Bnr 10 mfl., Råvarden (plan-id 15320000) 

Størsteparten av planområdet dekkes av reguleringsplan for Råvarden gnr 119 bnr 10 mfl., som ble vedtatt 
31.08.1998, med mindre endring 20.05.2008. Planen omfatter et større område i og utenfor planområdet 
regulert til boligbebyggelse, grønnstruktur, atkomstveger og skoleformål.  

Innenfor planområdet gjelder regulering til boliger, atkomstveg gjennom området samt regulering til 
friområde/grønnstruktur i øst. 

Bestemmelsene i planen er utdatert med lav utnyttelsesgrad, og KPA2018, som er av nyere dato, vil gjelde 
foran krav i denne planen. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av reguleringsplanen. 

  

Figur 3-3. Utsnitt fra reguleringsplan for Råvarden gnr. 119 bnr. 10 mfl. (plan-id 15320000) 
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3.3.2. Ytrebygda. Gnr 119 Bnr 4, Råvarden, plan for utbygging del av felt B22 (plan-id 15326200) 

En mindre del av planområdet som gjelder eksisterende veg i øst, dekkes av reguleringsplan for Råvarden, 
del av felt B22, som ble vedtatt 18.01.2000. Reguleringsplanen regulerer et boligfelt med rekkehus like sør 
for planområdet. Ny reguleringsplan vil erstatte deler av reguleringsplanen. 

 

Figur 3-4. Utsnitt fra reguleringsplan for Råvarden, del av felt B22 (plan-id 15326200) 

 

3.3.3. Ytrebygda. Gnr 119 Bnr 3, 35, Rå, del av Fana stadion (plan-id 63780000) 

Vestlig del av planområdet dekkes av detaljreguleringsplan for Rå, del av Fana stadion, som ble vedtatt 
21.9.2016. Berørt areal er regulert til veganlegg i Grimseidvegen med fortau, sykkelveg, kollektivholdeplass 
og avkjørsler til Fana stadion og til Råvarden. Resterende del av planen regulerer eksisterende 
idrettsområde (grusbanen m.m.) og framtidig idrettsområde (kulturmark 119/3) v/Fana stadion til 
idrettsformål. 

Ny reguleringsplan vil erstatte deler av reguleringsplanen. 

  

Figur 3-5. Utsnitt fra detaljreguleringsplan for Rå, del av Fana stadion (plan-id 63780000) 
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3.4. Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Reguleringsplaner under arbeid er opplistet i underkapitlene nedenfor. For gjennomgang av pågående og 
nylig ferdigstilte byggeprosjekter, se vedlagte stedsanalyse. 

 

3.4.1. Fana. Gnr 119 mfl., E39/Rv 580 Rådal-Sørås (plan-id 65710000) 

Nord og øst for planområdet, langs E39, er det igangsatt detaljreguleringsplan for sykkelstamveg - Skeie - 
Rådal. Planen ble varslet om oppstart 17.08.2019. 

 

Figur 3-6. Varslet planområde for Fana. Gnr 119 mfl., E39/Rv 580 Rådal-Sørås (plan-id 65710000). Ill: Statens vegvesen 

 

3.4.2. Fana. Gnr 119 Bnr 585, Fanavegen brannstasjon (plan-id 66390000) 

Øst for planområdet, på østsiden av Fanavegen, er det under arbeid detaljreguleringsplan for ny 
brannstasjon. Planen var på offentlig ettersyn i perioden 21.03.2020 - 05.05.2020. 

 

Figur 3-7. Høringsutgave av detaljreguleringsplan for Fanavegen brannstasjon (plan-id 66390000) 
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4. Stedsanalyse 
Stedsanalyse er utarbeidet av Link Arkitektur As. Se vedlegg. 

 

5. Virkninger av planinitiativet  

5.1 Landskap, omgivelser, strøkskarakter og fjernvirkning 

Landskapet karakteriseres som et åslandskap med preg av bebyggelse fra 1990-tidlig 2000-tallet, i hovedsak 
rekkehus, en- og tomannsboliger. Fana stadion og Fana golfklubb med Skeievatnet er karakteristiske 
områder i landskapet. Planområdet ligger opp mot et høydedrag med sørvestvendt helning, og mot Fana 
stadion i nord er det en bratt skråning. I planområdet ligger det et tidligere småbruk med intakt 
«tunbebyggelse» og en åpen mark, som kjennetegner området.  

Prosjektet vil legge opp til en bebyggelse som vender mot sørvest og som følger eksisterende terrengtrekk. 
Punkthus på tomten gir rom for et åpent grøntdrag til uteopphold i sørvestlig retning. Dette grepet 
viderefører karakteristikk fra dagens landskap og kan styrke forbindelsen mellom planlagt boligområde og 
Skeievatnet. Bevaring av eksisterende løe vil videreføre noe av stedets historie.  

Punkthus som typologi vil kunne danne en naturlig skalamessig overgang fra småhusbebyggelsen sør for 
planområdet til Fana Stadion og den planlagte idrettshallen vest for Grimseidvegen. Materialbruk og skala 
mot nabobebyggelse skal vurderes videre i planarbeidet. 

Det er gjort analyser for omkringliggende boliger for å sikre at utsikt og solforhold ikke blir vesentlig 
redusert med skissert bebyggelse. 

 

5.2 Økt trafikk og støy 

Det er antatt moderat trafikkøkning som følge av prosjektet. Det er gåavstand til Skeie skole og prosjektet 
bør dermed ikke bidra til vesentlig økning av trafikk der. Det er i dag en del støy fra Grimseidevegen. 
Bebyggelse som buffer mot veg kan redusere denne ulempen på eiendommen.   

 

5.3 Naturmangfold 

I blågrønt temakart er det registrert en økologisk korridor gjennom eiendommen. Denne er knyttet til Fe3 i 
reguleringsplan 15320000 og trerekken som står på skjæringstopp mot Fana stadion. Det er en visjon for 
prosjektet å bevare trær der det lar seg gjennomføre, samt tilføre økologiske kvaliteter til prosjektet ved 
ferdigstilling.  Det er dermed mulig å bevare den økologiske funksjonen, selv om det ved ev. utbygging og 
anleggsfase kan reduseres midlertidig.  

Planforslaget vil gjøre en vurdering av forholdet iht. naturmangfoldloven. 

I grunnkart er det markert en vannåre gjennomplanområdet. Kvalitet på denne skal vurderes i planarbeidet.  

5.4 Friluftsliv 

Området framstår som privat i dag og er ikke et område brukt til friluftsliv. Det er heller ikke registrert 
områder brukt til uformell lek. Bebyggelse som foreslått i planinitiativ vil ikke påvirke friluftsliv negativt. En 
sti forbindelse krysser området i øst. Gode forbindelseslinjer er planlagt opprettholdt til nærmiljøet.  
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Figur 5-1 Regionalt viktige friluftsområder i området. Planområdet er markert med rød ellipse. Kilde: Fylkesatlas 

 

5.5 Kulturverdier 

Innenfor planområdet er det et eldre gårdstun som utgjøres av et våningshus, en driftsbygning/løe og to 
mindre uthus. Bygningenes alder er udokumentert i matrikkelen. Etter opplysninger fra Byantikvaren ble 
innmarken på gården Rå utskiftet i 1873 ifølge «Bygdebok for Fana bind 4, gards- og ættesoge», så 
bygningene er trolig oppført etter 1873.  

Det opprinnelige våningshuset på gården var i sin tid i så dårlig forfatning at det ble erstattet med et nytt 
våningshus som sto ferdig i 1948. Det nye våningshuset ble oppført et annet sted på tomten enn det 
opprinnelige, og huset skiller seg vesentlig fra øvrige tradisjonelle våningshus på de gamle gårdene i Fana. 
De to ulike lokalitetene for våningshus framgår av bilder nedenfor. 
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Figur 5-2 Lokalisering av våningshus før og etter 1948 

 

Figur 5-3 Gården til Lars Rå, våningshus før 1948, lokalisert nedenfor løe mot dagens Grimseidvegen. Kilde: Privat 
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Figur 5-4 Gården til Lars Rå, våningshus ferdig oppført 1948 på dagens lokalisering. Kilde: Privat 

 

Figur 5-3 viser gården med det opprinnelige våningshuset, før 1948 og bilde i figur 5-4 viser gården fra 
1950/60-tallet. Topografien i området før 1948 var en annen enn den vi ser i dag. Det som i dag er 
Grimseidvegen lå på tilnærmet samme kote-høyde som gården, og gårdshuset lå på vestsiden av løen.  

Både løe og våningshus har fått mindre tilbygg etter 1951, og våningshuset har gjennomgått 
fasadeendringer. Våningshuset fra 1948 har et tilbygg fra 1987, og vinduene i hele huset er skiftet ut fra de 
opprinnelige smårutete vinduene fra oppføringstid. Uthuset nærmest løen er bygget før 1951 og det andre 
er kommet til etter.  

Fv. 5172 Grimseidvegen er et eldre veifar, og er avsatt til hensynssone for bevaring av kulturmiljø - 
historiske veifar (H570_4) i KPA 2018. Ortofoto viser at tilkomstvegen til tunet fra Grimseidvegen er flyttet 
mot nord i nyere tid. Ved utbygging av boligfelt i sørøst ble også krysset ved Grimseidvegen/Råvarden 
etablert og deler av Råtræetvegen tilkoblet dette krysset. 
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Figur 5-5 Ortofoto 1980 kombinert med dagens samferdselslinjer. Kilde: Norge i bilder 

 

 

Figur 5-6 Ortofoto 2019 kombinert med dagens samferdselslinjer. Kilde: Norge i bilder  

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. På jordet rundt 120 meter 
nord for planområdet er det registrert en lokalitet med spor etter dyrkning, Askeladden id. 160818. 
Lokaliteten har lang brukstid og har dateringer fra yngre steinalder, jernalder og middelalder. Like øst for 
denne står det en bautastein fra jernalderen, Askeladden id. 45748. 

Byantikvaren har i e-post datert 04.09.2020 gitt innspill til veiledningsmøte for prosjektet. De uttaler blant 
annet at de kan stille seg bak et forslag om utbygging av Råtræet som en del av fortettingsstrategien, men 

https://www.norgeibilder.no/?x=-34090&y=6722950&level=16&utm=33&projects=1257&layers=0&plannedOmlop=0&plannedGeovekst=0
https://www.norgeibilder.no/?x=-34090&y=6722950&level=16&utm=33&projects=3114&layers=0&plannedOmlop=0&plannedGeovekst=0
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med den klare forutsetning at en slik utbygging i all hovedsak finner sted nordøst for tunet på den 
opprinnelige landbrukseiendommen, og at tunet struktur av både våningshus, løe/driftsbygning og 
gårdsveist blir bevart som de element i tundannelsen. Byantikvarens anbefaling synes å bygge på en 
oppfatning om at tunet med dagens løe, våningshus og gårdsvei representerer en opprinnelig struktur på 
gården, men historisk materiale viser at dagens struktur først kom til da nytt våningshus ble bygget i 1948.   

Mulighetsstudiet forutsetter dermed riving av våningshus og to uthus, mens løen blir bevart som 
historiefortellende element. Løen videreføres med funksjon som felleshus i prosjektet og vil med dette få 
nytt liv som en integrert del av ny bebyggelse på tomten.  

 

5.6 Barn og unges interesser 

Det er ikke gjort treff på Barnetråkkundersøkelse for Skeie skole ved utarbeidelse av planinitiativet. Ved 
befaring på eiendommen ble det observert at privat veg Råvarden og sti i øst av planområdet er mye brukt 
som skoleveg. Dette er også bekreftet av skolebarn på befaring. Grusvei gjennom planområdet er også 
benyttet ved enkelte anledninger for en trygg og rask veg mot Fana stadion. Foruten idrettsbanen, som er 
mye brukt, er det i området få og stusselige lekeplasser/felles uteoppholdsareal. Foreslått utbygging kan 
bidra med bedre koblinger for nærmiljøet samt bidra med spennende og gode uteoppholdsareal.  

 

5.7 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

Med umiddelbar nærhet til flere idrettsanlegg og kort avstand til Skeie skole og barnehage ved stadion kan 
området være attraktivt for småbarnsfamilier. Samtidig kan den foreslåtte typologien med sosiale interne 
soner, sentral beliggenhet i forhold til ny foreslått dagligvareforretning, nærhet til kollektivtransport, 
Lagunen senter, Fana golfklubb samt øvrige turområder kan gjøre området attraktivt også for andre voksne 
med eller uten voksne barn.  

Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet. 

 

6. Medvirkning  

6.1 Offentlige organer og andre interessenter 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 

• Skeie skole v/ rektor 

• Rådalslien ungdomsskole v/rektor 
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• Helgatun barnehage v/styrer 

• Akasia Råtun barnehage v/styrer 

• Solsikken barnehage Skeie AS v/styrer 

• Skeie Rå velforening 

• Fana IL 

• Fana Ungdomslag 

• Bergen brannvesen 

• Bergen næringsråd 

• BIR 

• BIR Nett as 

• BKK Nett as 

• Eldrerådet 

• Etat for bygg og eiendom 

• Etat for utbygging 

• Fortidsminneforeningen 

• Forum for natur og filuftsliv (FNF) 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen 

• Fylkesmannen i Vestland, Kommunal og samfunnsplanavdelinga 

• Vestland fylkeskommune, Regionalavdelinga planseksjonen 

• Vestland fylkeskommune, Regionalavdelinga 

• Luks- Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 

• Miljøvernforbundet 

• Natur og ungdom 

• Naturvernforbundet Hordaland 

• Norges Handikapforbund Bergen 

• NVE Region Vest 

• Næringsseksjonen 

• Rådet for byforming og arkitektur 

• Skyss AS 

• Statens vegvesen, Region Vest 

• Syklistenes Landsforening SLF Bergen og omegn 

• Telenor Servicesenter for nettutbygging 

• Ungdommens bystyre 

• Vest politidistrikt 

 

6.2 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. Behov for ytterligere medvirkning inkl. nabomøter vurderes i 
planarbeidet. 
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7. Samfunnssikkerhet og risiko  
Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet oppdatert ROS-analyse. 

Aktuelle temaer for ROS-analysen er: 

• Støy 

• Trafikksikkerhet 

• Geotekniske og bergtekniske forhold 

 

8. Konsekvensutredning  
Vurdering etter §4 

Av § 4 i Forskrift om konsekvensutredninger følger at forslagsstiller skal vurdere om planen/tiltaket 
omfattes av § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. 

I henhold til §6 b) og 8 a) er det unntak fra konsekvensutredningsplikten for tiltak i vedlegg I og II for 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. Dette er vurdert som gjeldende for dette 
planarbeidet. Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg i ytre fortettingssone i kommuneplanens 
arealdel. Kommuneplanen er konsekvensutredet, og reguleringsplanen skal planlegges i tråd med 
kommuneplanen. 

Planforslaget er en reguleringsplan og omfattes ikke av §6a eller c. 

Planforslaget omfatter ikke planer eller tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes og faller 
dermed ikke inn under § 7. Tilsvarende gjelder for § 8b. 

Forslaget vurderes med dette til ikke å omfattes av konsekvensutredningsplikten. 

 

Vurdering etter §9 

Av § 9 i Forskrift om konsekvensutredninger følger at opplysninger etter denne paragrafen skal foreligge før 

oppstartsmøte, og at forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet 

beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særlige hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon 

av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

 

Vurdering:  

a) Det vurderes at planlagte tiltak (riving av eksisterende bygg, terrengbehandling og etablering av nye 

bygg) ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det blir lagt til grunn at en i tiltaksfase 

følger de lover og regler som gjelder for dette. Det vurderes at lokalisering av planen og dets innhold 
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(bolig og næringsvirksomhet) ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn fordi hele området er 

satt av til fortettingssone i kommuneplanens arealdel (som er konsekvensutredet på et overordnet 

nivå). 

b) Gjennom databasesøk er det ikke funne vesentlige miljøverdier (jf. kap. 2 og 5 over). Det er registrert 

en økologisk korridor i blågrønt temakart til kommuneplanen. Det er en visjon for prosjektet å bevare 

trær der det lar seg gjennomføre, samt tilføre økologiske kvaliteter til prosjektet ved ferdigstilling.  Det 

antas å være mulig å bevare den økologiske funksjonen, selv om det ved ev. utbygging og anleggsfase 

kan reduseres midlertidig. Det vurderes ikke at noen miljøverdier blir vesentlig berørt eller krever 

særlige hensyn. 

c) Det er planer for bolig med forretning (handelsvirksomhet), og ikke formål som gir vesentlige virkninger 

som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall. 

d) Forventede tiltak og bruk av området (bolig og næring) forventes ikke å gi vesentlige virkninger for bruk 

av naturressurser. Småskala landbruksdrift er opphørt på eiendommen. Se også kap. 2 og 5 over. 

 

 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 

 
 
 
Vedlegg: 

- Kart med forslag til plangrense (pdf og sosi) 
- Stedsanalyse, Link Arkitektur AS 
- Mulighetsstudie, Link Arkitektur AS 
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