Planinitiativ – Hylkje. Gnr. 171, bnr 100.
Hylkje boliger
Forslag til plannavn
Bydel, gnr./bnr.

1.

Hylkje boliger
Åsane, gnr. 171, bnr. 100

Hovedinnholdet i planinitiativet

1.1 Bakgrunnen for planinitiativet
Planinitiativet er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av Etat for utbygging og Byrådsavdeling for
arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune. Det er et av flere reguleringsoppdrag i Boligprogrammet til
kommunen, som har som mål å skaffe 125 utleieboliger for vanskeligstilte.
Planinitiativet er utarbeidet på bakgrunn av mulighetsstudiet for kommunale utleieboliger utarbeidet av
Asplan Viak i 2018. Planarbeidet har til hensikt å tilrettelegge for en utbygging av utleieleiligheter for
vanskeligstilte på Hylkje.
1.2 Foreslått formål
Området foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, med underformål helse- og
omsorgsinstitusjon. Formålet skal omfatte opptil seks-åtte utleieboliger for vanskeligstilte og potensielt
en personalbase. Det er foreløpig ikke avklart om det skal planlegges personalbase, men dette vil
avgjøres i løpet av planprosessen.
Adkomst løses via Hylkjebakken, som er adkomstvei for eksisterende eneboligbebyggelse på Hylkje.
Planen vil også regulere arealer til grønnstruktur da det er ønskelig å ivareta naturverdiene og
friluftsinteressene på området.
1.3 Enkle idéskisser
Asplan Viak har i sin mulighetsstudie illustrerer hva slags utvikling som foreslås på planområdet. Figuren
nedenfor viser en mulig utvikling av nybygg i planområdet. Hovedforskjellen på det to alternativene er
hvorvidt det skal etableres fellesareal for boenhetene. Alternativ 1 anbefales.

Alt. 1: 6 boenheter + fellesareal (Asplan Viak)

Alt. 2: 6 boenheter uten fellesdel (Asplan Viak)
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2.

Planområdet – dagens situasjon

2.1 Forslag til planavgrensning
Planen tar med arealer på begge sider av elva slik at friluftsinteresser og forbindelsen ned mot
Hylkjebukta kan sikres i planen. Det er også tatt med ekstra areal rundt adkomst for å ivareta hensyn til
manøvreringsareal og siktlinjer. Eiendommen som berøres eies av Bergen kommune, det samme gjør
adkomstvegen og gang-/sykkelveien fra planområdet opp mot E39.

Forslag til planavgrensning.

2.2 Kort beskrivelse av området
Planområdet ligger i Hylkje i Bergen kommune, ca. 18 km nordover fra Bergen sentrum. Avkjøringen til
området er fra Steinstøveien (E39) som er hovedferdselsåre gjennom Åsane og mot Nordhordland.
Avstand til senterområdet i Åsane er 7,2 kilometer. Etter avkjøring fra E39 preges området av tyngre
industrivirksomheter, og to dagligvareforretninger med parkeringsarealer på bakkeplan. Mot nord og øst
preges området av eneboligbebyggelse. Av tjenestefunksjoner er det lokalisert en barnehage 250 meter
unna planområdet, og nærmeste busstopp ligger i en avstand på 450 meter.
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Planområde (markert med rødt) og omgivelser

Planområdets beliggenhet og eiendomsstruktur.

2.3 Eksisterende kartlegginger av området
Landskap og blågrønn struktur
Planområdet er i dag et større grøntområde med tett vegetasjon. Det er to eksisterende
ballplasser/lekeplasser som planområdet har direkte nærhet til. Planområdet har et elveløp som leder
ned mot Hylkjebukta, og som skaper et grønt belte fra planområdet ned til sjøen.

3/13

Rambøll – Planinitiativ Hylkje

Området har kupert terreng hvor planlagt tiltak ligger på kote 34, og laveste punkt på tomta er på kote
29. Fra planområdet er det en stigning opp til arealet for dagligvare som ligger på kote 39.

Bratthetskart (NGI)
Støy
Sweco har gjennomført en støyvurdering for tomten. Den viser støynivåene på uteområdene 1,5 m over
terreng. Areal med tilfredsstillende støynivåer innenfor planområdet er ca. 450 m2. Bygget er ca. 5
meter høyt (skal tilsvare 1 etasje), og er plassert på kote +32,7 med topp på kote +37,7. Siden E39
ligger høyere enn planområdet, vil det være vanskelig å skjerme med standard skjermingshøyder.
Bygget i seg selv vil derimot kunne skjerme for uteområdet nord/nordøst for bygget.

Støynivå Lden [dB] ved uteområder. Beregningshøyde er 1,5 m over terreng.

Trafikk
Kollektivdekningen er noe redusert. Avstand til nærmeste busstopp er 450 meter med avganger til
Bergen sentrum hvert 30. minutt. Tilretteleggingen for myke trafikanter er god med adskilt gang- og
sykkelsti med undergang under avkjøringen fra E39.
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Avkjøringen til planområdet er via E39 som er en høytrafikkert vei med ÅDT på 20 500. Etter avkjøring
til Hylkjebakken er ÅDT på 3 100. På det siste strekket på adkomstvegen til planområdet er ÅDT nede
på 300. Denne delen av vegen er svært smal og dimensjonert for en bil i bredden.

Adkomstvegen til planområdet med ÅDT 300.

Kollektiv
Offentlige tjenestefunksjoner er tilgjengelig ved bruk av offentlig transport. Nærmeste bussholdeplass er
Tuft og ligger ca. 350 gangavstand fra planområdet.

Nærmeste busstopp, Tuft.

Trafikkulykker
Det er registrert seks ulykker i krysset for av- og påkjøring fra E39. Alle ulykkene er gjelder kollisjon
mellom kjøretøy. De siste ulykkene er registrert i 2014 og 2015. En av ulykkene endte med alvorlig
personskade.
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Oversikt over trafikkulykker nært planområdet på E39 (vegkart.no)

Grunnforhold
NGUs temakart for løsmasser viser at planområdet består av bart fjell med stedvis tynt dekke. Dette er
stabile grunnforhold uten mistanke om forurensning. Det er moderat til lav usikker aktsomhetsgrad for
radon i planområdet.

Løsmasser i planområdet (NGU)
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Naturmangfold
Arealet har løvskog med svært høy bonitet. Skogen er ikke vernet. Det er ikke registrert noen truede og
nær truede arter i planområdet, men dette kan ikke utelukkes. Elva som renner gjennom området har
stor verdi for biologisk mangfold. Elva har samme utløp som Haukåsvassdraget hvor det er registrert
elvemuslinger.

Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det er heller ikke registrert
verneverdige bygg eller SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet.
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3.

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer

3.1

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til bebyggelse og anlegg i øvrig byggesone. Dette er
områder med dårlig kollektivdekning, og her er det derfor ikke ønskelig med vesentlig ny
boligbebyggelse. Det kan tillates enkeltbygg i form av ene- og tomannsboliger, samt utvidelse av
eksisterende næringsbebyggelse.
Nedenfor industriområdet er det avsatt et grøntstrukturbelte. Mot nordøst er det også avsatt et areal for
grønnstruktur mot Hylkjebukta for å ivareta strandsonen.

Kartutsnitt KPA 2018, planområdet er vist med rød stiplet linje
Bestemmelser
For øvrig byggesone skal det etableres minimum 100 m2 uteoppholdsareal per boenhet utformet
som privat uteareal på tomten.
Bergen kommune stiller krav om en rammeplan for VA ved byggesøknad.
Rekkefølgekrav
Områder som betjenes via E39 nord for Eikås- tunnelen kan ikke bebygges før vegen er
utbedret.
Temakart - Blågrønn struktur
Det er knyttet blågrønne interesser til planområdet – disse er markert i kommunes temakart. Stiplet
linje gjennom området markerer et sammenhengende vegetasjonsbelte som skal ha funksjon som en
økologisk korridor. Gjennom planområdet renner også en elv som knytter seg opp mot
Haukåsvassdraget som er en viktig grønn forbindelse i kommunen.
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Kommunes temakart over blå-grønne strukturer. Planområdet markert med blå sirkel.

3.2 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet
Åsane. Gnr 171, Hylke industriområde del 1, vei 5 14.06.2002 (8160006)
Området omfattes av reguleringsplan for Hylkje industriområder, vedtatt første gang 26.9.1994. Det
aktuelle området omfattes av senere reguleringsendring R.816.00.03 godkjent 6.9.1999, og en mindre
endring i 2002 som er gjeldende plan.

Tilgrensende reguleringsplan
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3.3 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet
Kommunedelplan Arna og Åsane E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, Ringveg øst (61200000)
Statens vegvesen har satt i gang planlegging av de to strekningene E16 Arna-Vågsbotn og E39
Vågsbotn-Klauvaneset. Planarbeidet ble kunngjort 14.03.2020. Begge delprosjektene er med i Nasjonal
transportplan 2018-29 og inngår også som del av Ferjefri E39 Trondheim-Kristiansand. Strekningen E16
Arna-Vågsbotn er også en del av framtidig Ringveg øst i Bergen.
Åsane. Gnr. 199 Bnr. 10 mfl., områdereguleringsplan Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget (66140000)
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i september 2019. Hensikten med planen er å sikre en
bærekraftig forvaltning av muslingene i Haukåsvassdraget. Det endelige planforslaget vil omfatte et
område for våtmarkspark på Haukåsmyrane samt soner langs vassdraget, med spesifiserte krav til tiltak
og forslag om eventuelle restriksjoner.

Kobling mellom elv i planområdet til Haukåsvassdraget

4.

Stedsanalyse

Planområdet ligger i kategorien Øvrig byggesone i KPA 2018. Det er ikke krav om stedsanalyse i disse
områdene. Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, Plan- og bygningsetaten november 2018.
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5.

Virkninger av planarbeidet

5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter
Tiltaket vil beslaglegge omtrent 2,5 daa av friluftsområdet på omtrent 16 daa, store deler av det
skogkledde arealet blir dermed bevart og vil fremstå slik som i dag. Plassering av boligene som vist i på
skissene i figur 1 og 2 gir en forlengelse av eksisterende eneboligstruktur langs Hylkjebakken og
ivaretar strøkskarakteren.

5.2 Fjernvirkning
Tiltaket vil tilpasses landskapet og eksisterende eneboligbebyggelse på Hylkje. Vegetasjonen kan også
brukes til å skjerme eventuelle fjernvirkninger. I illustrasjonsskissene under er det synliggjort hvordan
tiltaket kan plasseres i terrenget.

Snitt som viser tiltaket i forhold til terrenget.

Volumskisse i perspektiv.
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5.3 Økt trafikk og støy
Tiltaket skal være for vanskeligstilte på boligmarkedet og trafikk knyttet til privatbilisme vil være
begrenset. Det må derimot regnes med at noe biltrafikk fra offentlig ansatte vil genereres dersom
beboerne har behov for helse- og omsorgstjenester. Beboerne vil i stor grad basere seg på gange,
sykkel og kollektivtransport. Planområdet er i dag godt tilrettelagt for gange- og sykkel, og
bussholdeplass er innenfor 5 minutters gange. Tiltaket vil ikke genere en merkbar økning i biltrafikk.
Planområdet er støyutsatt. Virkninger for bebyggelsen må vurderes i planarbeidet med forslag til
eventuelle støyskjermede tiltak.
Det er ikke lagt midlertidig forbud mot tiltak i planområdet eller tilstøtende arealer.

5.4 Naturmangfold
I kommuneplanen er hensynet til naturmangfold vektlagt, og det skal utøves en streng
forvaltningspraksis ved behandling av saker etter landbrukslovverket, for eksempel ved arealendringer,
hogst og treslagsskifte. Løvskogen har svært høy bonitet, men er ikke vernet. Det er ikke registrert
noen truede og nær truede arter i planområdet, men det vil være behov for å kartlegge område før
dette kan utelukkes.
Mot elva er det i kommuneplanen stilt krav om en byggegrense på 20 meter mot bekker og vassdrag,
dette begrenser noe av utbyggingspotensialet. Dette må vurderes nærmere i planforslaget.
5.5 Friluftsliv
Arealet har verdi som friluftsareal. Konsekvenser for friluftsverdiene og den overordnede blågrønne
strukturen vil vurderes nærmere i planarbeidet.
5.6 Kulturverdier
Det er ingen registrerte kulturverdier innenfor området.
5.7 Barn og unges interesser
Planområdet grenser til en gruslagt ballplass like mot vest. Det er også en ballplass/lekeplass 150 meter
i nordøstlig retning.
Planområdet brukes i dag av barn til fri lek, og det er registrert barnetråkk i planområdet. I
kommuneplanen er det stilt krav om erstatningsareal dersom arealer for barn og unge benyttes, dette
kan trolig gjøre seg gjeldene i denne plansaken.
5.8 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket
Sol- og skyggestudie
Sol- og skyggestudiet viser at vestsiden av boligene har gode solforhold, men denne siden er støyutsatt.

21. Mars - kl. 12.00

21.mars - kl. 15

21. mars - kl. 18.00
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6.

Medvirkning

6.1 Varsel om planoppstart
Naboer og offentlige organer skal varsles med brev i post. Igangsetting av planarbeidet skal også
varsles i en lokalavis samt på kommunens nettside.
6.2 Samarbeid og medvirkning
Det vil bli et åpent informasjonsmøte før melding om oppstart. Berørte naboer og andre interessenter vil
få mulighet til medvirkning gjennom å respondere på varsel om oppstart samt ved å delta på
informasjonsmøtet.

7.

Samfunnssikkerhet og risiko

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til planen. Denne vil avklare om området eller
tiltaket skaper risikoer som må sikres.
Noen forhold må sees nærmere på. Dette gjelder eksempelvis risiko knyttet til støy, radon, område for
idrett/lek, trafikksikkerhet. Av hensyn til naturverdiene i Haukåsvassdraget vil planen også vurdere
risikoen for akuttutslipp til grunn og vassdrag.

8.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om
konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal
vurderes om bør konsekvensutredes.
Planen er i tråd med kommuneplanen. Arealet som utvikles brukes som friluftsområde i dag med
naturverdier som ikke er fullt kartlagt. En omdisponering av deler av arealet til bolig kan gi vesentlige
virkninger for miljø og samfunn. Vi vurderer det derfor dit at planen faller inn under KU-forskriften hvor
konsekvenser for naturmangfold bør kartlegges.

9.

Oppsummering

Planen er i tråd med overordnet plan hvor arealet er avsatt til bolig. Planområdet er godt tilrettelagt for
myke trafikanter, og kan påkobles eksisterende infrastruktur og tilpasses terreng og eksisterende
bebyggelse. Planområdet egner seg for boligutvikling, og beboerne blir en del av et etablert bomiljø.
Hensyn til eksisterende bekkeløp med en byggegrense på 20 meter må vurderes nærmere i
planarbeidet. Det samme gjelder konsekvenser for naturverdier, og areal for barns frie lek hvor
kommuneplanen stiller krav om erstatningsareal ved omdisponering.
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