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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
1.1 Nøkkelopplysninger
Forslagsstiller opplyser at:
«Planområdet ligger på gnr. 13, bnr. 808 på Storetveit i Fana bydel, ca. 6 km sør for Bergen sentrum
og rommer i dag en grunnskole (ungdomstrinnet), en barnehage, grøntområde og veiarealer.
Skoletomten er omfattet av en eldre reguleringsplan uten bestemmelser. Det er behov for å regulere
området på nytt for å sikre utvikling i tråd med gjeldende overordnede føringer og myndighetskrav,
samt for å ivareta medvirkningsprosesser mv…….
Storetveit skole har et stort vedlikeholdsetterslep og tilfredsstiller ikke dagens krav til brannsikkerhet,
inneklima og universell utforming. Skolen, som ble bygget i 1967, har en planløsning som ikke er
tilpasset dagens pedagogiske prinsipper og funksjonskrav. Det er også behov for å øke skolens
kapasitet fra 450 til 600 elever. For å tilfredsstille dagens arealnorm og kapasitetsbehov må skolen
utvides. Det er også behov for en ny idrettshall i tilknytning til skolen»

Forslagsstiller opplyser om at skolen også skal fungere som et samlingsbygg for nærmiljøet.
Høsten 2020 ble det gjennomført en mulighetsstudie for å undersøke om skolen må rives eller
kan rehabiliteres, studien viste at rehabilitering lar seg gjøre.
Foreslått hovedformål er undervisning, som innebærer å:
• rehabilitere dagen ikoniske skolebygg (4670 m2 BTA),
• etablere nytt skolebygg (6440 m2 BTA)
• rive eksisterende idrettsbygg og svømmebasseng (flerbruksbygg) på 1049 m2 BTA.
• etablere en basketballshall på 1365m2.
• etablere bil- og sykkelparkering og nødvendig infrastruktur
Byplan påpekte at det i den videre prosessen må avklares hvor mange elever kapasiteten ved
skolen skal økes til.
I bestilling av oppstartsmøtet peker forslagstiller på følgende sentrale problemstillinger:
- Arkitektonisk utforming, bevaring, kulturminnehensyn
- Terrengtilpasning, byggehøyder, siktlinjer
- Samhandling med tilgrensende funksjoner
- Støy, Hjertesone, logistikk
- Barn og unges interesser
- Nærhet til vassdrag, hensyn til naturmangfold.
BBSI viste til at kommunen har et todelt overordnede samfunnsmål:
 Storetveit skole har elevtallskapasitet som svarer til forventet boligbygging og
elevtallsvekst i skolekretsen.
 Skolen er en viktig arena som møteplass i nærmiljøet, hvor det tilrettelegges for at flest
mulig skal ha et variert aktivitetstilbud for idrett og kultur, både for egenorganisert og
organisert aktivitet.
1.2 Presentasjon av konsepter
Forslagstiller v/ Minde gikk gjennom de foreslåtte konseptforslag:
 Alt. A: Går ut på å bygge ut på dagens skoleplass.
 Alt. B: Går ut på å bygge ut areal mot idrettsplass.
 Alt. C: Går ut på å bygge ut mot hovedveien.
 Alt. D: Går ut på å bygge ut litt ulike plasser, volumene blir splittet.
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Alternativ A1: Utgangspunktet er å legge nytt bygg langs K-bygget i dag og strekke det
videre. Da må en delvis bygge på eller bygge om, eventuelt rive dagens administrasjonsfløy.
Dette vil gå utover det viktigste utearealet, så dette konseptet har en i grunnen gått bort ifra.
Alternativ A2: En forholdsvis kort skole med korte kommunikasjonslinjer. Bygningsmassen
ut mot barnehagen er flyttet, og idrettshall er lagt fram, nedgravd i en haug. Uteareal på taket
av idrettsbygget. Skolegården blir mindre i dette alternativet og blir flyttet utover mot
idrettsområdet.
Alternativ B: Går på å bygge på en forlengelse mot nord. B1: Nytt skolebygg, en slags
allmenning, broer som sikrer kommunikasjon mellom det eksisterende og det nye bygget. Det
få til universell utforming i eksisterende bygg er en utfordring i plansaken.
Alternativ B4: Ble presentert i møtet, og det ble uttalt at det sitter folk og jobber med de ulike
alternativene nå.
Alternativ C2: Nytt bygg plasseres foran skolen og en får knyttet opp kommunikasjon og løst
problemet med kommunikasjon med vertikal kommunikasjon. Områder får flerbrukshall
flyttes.
Plankonsulent uttalte at hovedgrep for planforslaget er alternativ A, inn mot barnehagen.
1.3 Foreløpig materiell og uttalelser fra høringsparter
Vedlagt bestilling av oppstartsmøte 27.05.21 lå planinitiativ, forslag til plangrense og forsiden
til stedsanalysen (dok 1). Det ble mottatt revidert stedsanalyse sammen med volumstudier og
innledende klimagassberegning 14.06.21 (dok 11). Volumstudiene inneholdt alternativ A2,
B1, B3 og C2. Revidert stedsanalyse og innledende klimagassberegning ble mottatt 28.06.21
(dok 25).
Byplanavdelingen sendte 08.06.21 bestillingen av oppstartsmøte til høringsinstanser for
foreløpige tilbakemeldinger. Høringsparter ble 23.06.21 informert om aktuelle dokumenter
som var sendt inn etter 08.06.21. Det er mottatt innspill fra:









Byantikvaren, 25.06.21
Byarkitekten, 21.06.21, revidert 28.06.21 på bakgrunn av revidert materiell.
Bymiljøetaten, 21.06.21 med et tillegg 23.06.21.
Byplanavdelingen, 22.06.21
VA-etaten, 25.06.21
Vestland Fylkeskommune, 22.06.21
GIS-avdelingen, 10.06. og 23.06.21
Barn og unges representant, 23.06.21

2. OPPSTART AV PLANARBEID
Oppstart kan anbefales.
2.1 Premisser for planarbeidet
Storetveit skole har høy arkitektonisk verdi. Nye tiltak må innordne seg dagens kvaliteter, og
planoppstart kan kun anbefales dersom forslagsstiller legger et slikt perspektiv til grunn.
Planområdet må utvides til å omfatte hele Storetveitmarken. Ingen av de skisserte konseptene
synes å være innenfor tålegrensen til det eksisterende anlegget og området.
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3. PLANSTATUS
3.1 Gjeldende planer
Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA)-Ytre fortettingssone (Y) og Grønnstruktur (G)
Dagens skoletomt på gnr. 13, bnr. 808 er avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg, ytre
fortettingssone i KPA. Øvrige deler av gnr. 13, bnr. 808 er avsatt med arealformål
grønnstruktur, jf. fig 1. Det er følgende hensynssoner i planområdet:
 Kulturmiljø. Historisk veifar (H570_4). Hensynsonen skal oppfattes som et varsel om
nærmere undersøkelser for å vurdere tiltaks innvirkning på kulturminneverdiene
(Byantikvaren 2018).
 Gul sone for luftkvalitet (H390_2). Området berøres av rød og gul støysone - veistøy
(H220_3), samt sone for stille områder – grønn sone (H230_1).
 Konsesjonsområde for fjernvarme (H410_1) og innebærer at skolen må tilknyttes
fjernvarmenettet, jf. KPA § 34-1.

Fig 1: KPA m/hensynssoner

Fig 2: Temakart blågrønne strukturer

Eiendommen inngår i en større sammenhengende blågrønn struktur, jf. fig 2. Temakart
Sammenhengende blågrønne strukturer har veiledende virkning og skal legges til grunn for
planlegging og utbygging. Strukturene skal sikres i plan.
Gjeldende reguleringsplaner
 Eldre reguleringsplan. Plan 4601_30940000 – Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808 mfl.,
Storetveit. Planen tredde i kraft 02.06.1967 og har ikke bestemmelser. Planen omfatter
skoletomten til Storetveit skole og vegføringer.
 Eldre reguleringsplan. Plan 4601_30220000 Fana. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit
Hovedgård tredd i kraft 30.08.1963.
 Plan 4601_61400000 Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit Barnehage. Planen
tredde i kraft 24.04.2013. Planen grenser til skoletomten og regulerer tilgrensende
barnehage, veganlegg frem til skolen og grøntareal. Reguleringsplanen for Storetveit
skole tar med seg deler av denne planen.
Forholdet mellom eldre reguleringsplaner og KPA fremgår av KPA§ 2.
For en oversikt over tilgrensende reguleringsplaner, se planinitiativ av 21.05.21 (dok 1).
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3.2 Pågående planlegging i nærområdet
Pågående regulering av sykkelveier
 Storetveitvegen, sykkelanlegg. - Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 355, 1132. Plan 63100000.
Varslet oppstart 2013.
 Sykkelstamveg, Fjøsanger - Kristianborg, Delstrekning 4. Fana/Årstad/Fyllingsdalen.
E39, gnr. 14, 15 og 17. Plan 66380000.
Pågående detaljregulering for boligformål:
 Plan 64520000 - Fana. Gnr. 13 bnr. 352 mfl., Villa Storhaugen.
Det er varslet oppstart av planarbeid i 2018. Planen kan påvirke trafikkforhold ved
Storetveit skole dersom tilkomstvei legges over bnr. 808.
 Plan 66280000 - Fana/Årstad. Gnr. 12 Bnr. 263, Fantoftvegen
Planen var på offentlig ettersyn i 2020.
 Plan 66250000 - Årstad. Gnr. 13 Bnr. 996 Mfl., Storetveitvegen.
Planen var på offentlig ettersyn i 2020.
4. TEMA SOM BLR DRØFTET I MØTET
Byplan presenterer ikke bestemmelsene i KPA og innholdet i forhåndsuttalelser uttømmende.
Forslagstiller må i det videre planarbeidet legge til grunn alle relevante bestemmelser i KPA,
og innhold i uttalelsene.
4.1 Byform og arkitektur
I denne plansaken vil dagens skolebygg ifra 1967, i kombinasjon med Storetveitmarken, sette
viktige premisser og rammer for ny bebyggelse. Det vises til § 8 i KPA 2018.
 Arkitektur+ – arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging
og den arkitektoniske utformingen.
Strategiens mål er at arkitektur skal være et sentralt verktøy for å styrke Bergen som
vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Arkitektur+ ble vedtatt i Bergen bystyre
20.06.2019.
 Kulturminnestrategi Identitet med Særpreg – kulturminneplan for Bergen.
Kulturminneplanen skal legges til grunn for forvaltning av kulturminneverdier i Bergen
kommune. Strategien ble vedtatt i Bergen Bystyre 19.06.2019.
Det vises til byantikvarens og byarkitektens uttalelser til oppstartmøtet, henholdsvis 25.06.21
og 28.06.21, dok. 21 og 26. Det vises også til Bymiljøetatens uttalelser av 21.06. (dok 14) og
23.06.21. Samtlige av de 3 høringsinstansene har både kommentert områdets særpreg og
verdier, og vurdert de 4 innsendte volumstudier i forhold til dette. Ingen av de nevnte
høringsparter mener at forslagene A2, B1, B3, C2 svarer ut de krav som må stilles til nye
tiltak i planområdet. Byplan stiller seg bak høringspartenes vurdering.
Byarkitekten skriver blant annet (for komplett uttalelse, se dok. 26):
«Storetveit er en eksisterende skole med særlig høy arkitektonisk verdi som må ivaretas og styrkes
gjennom utvidelsen. Verdien er knyttet til det helhetlige grepet for skolen som bygg i landskap og
skolens funksjonelle og visuelle nærhet til landskapet. Den har også en høy verdi i forhold til sin
gjennomførte helhetlige utforming av bygningsvolumene, takkonstruksjoner åpne korridorer og
vindusinsetninger. Den er et særlig godt og gjennomført eksempel på sin tids typiske løsninger av
paviljong skole i landskap.
Byarkitekten er positiv til at det er mulig å gjennomføre en nennsom ombygging, rehabilitering og
utvidelse av skolen som både ivaretar de viktig arkitektoniske elementene i skolen og ser på
muligheter for å tilpasse de forventningen en har til fysiske rammer rundt dagens pedagogikk. Det vil i
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den videre prosessen være svært viktig å se på de volumoppbygging landskapstilpasning, funksjonell
kontakt med parken og endelige løsninger på vindusutforing og heving av tak, samt hvordan en
utformer tilbygg og påbygg (f.eks. inngangspartiet) for å ivareta de vesentlige kvalitetene i
skolebygget. Byarkitekten ønsker å følge denne prosessen [..]
Hele skolen ligger som en lav stillferdig bygning i det store parkdraget. Dette var også en premiss fra
giveren av tomten, Mohr, da det var viktig at skolen ikke skilte områdene rundt fra oversikten over
markene.
Det vil derfor være essensielt å ivareta de sentrale prinsippene som ligger til grunn i videreutviklingen
av skolen, slik at det fortsatt fremstår som en lav bygging godt integrert i landskapet. Det samme
gjelder hvordan uterommene ivaretas, og hvordan eventuelle nye lages – alltid med utgangspunkt i
den store marken».
«Vi ser de vedlagte alternativene (A2, B1, B3, C2) som foreløpige og fortsatt under utvikling.
De viser ulike måter å bygge bestilt program og illustrerer hvilke utforingsbilder denne økningen av
bygningsvolumet medfører. Vi har ikke tatt endelig stilling til volumstudiene, men ser at det blir
nødvendig å vurdere ytterligere alternativer for å finne en god løsning. Alternativene viser også at
størrelsen på tilbygget kan by på utfordringer i forhold til å ivareta de eksisterende arkitektoniske
kvalitetene som skolen har. Dette gjelder både i forhold til opplevde kvaliteter for bruker og hvordan
skole innordner seg i landskapet. Byarkitekten mener at arbeidet med alternativvurdering/
volumstudie ikke er kommet langt nok til å danne grunnlag for å bestemme hvilket av de skisserte
retningene som blir best. Vi oppfordrer at forslagstiller finner andre alternativer som ikke enda er
utarbeidet og som svarer bedre på våre innspill til planoppstarten.
Om ikke det er mulig bør en vurdere programmet og størrelsen på nytt».
Bymiljøetaten skriver 23.06.21
«Det er en krevende oppgave å både ivareta Storetveitmarken, eksisterende bygg og lage en god skole.
Vår foreløpige konklusjon er at ingen av alternativene ivaretar disse tre forholdene. Forslagstiller må
fortsette arbeidet med å utvikle alternativer».

Byantikvaren viste i møtet til at forslagsstiller innledningsvis sa at premissene for forslaget
har endret seg underveis. Byantikvaren er enig med byplan i at alternativene som er vist nå
ikke synes å være innenfor tålegrensen til det eksisterende anlegget og området.
4.2 Kulturminner og kulturmiljø
Byplan viser til at identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas,
og konsekvenser for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet
med særpreg skal legges til grunn. Det vises til byantikvarens uttalelse. Der det blant annet
(for komplett uttalelse, se dok. 21) står:
«Storetveit skole er blant noe av det beste innen norsk arkitektur fra 1960-årene innenfor retningen
internasjonal modernisme. Anlegget har svært høy verneverdi hvor skolen, landskapet og omgivelsene
i sammenheng lager et særegent kulturmiljø. Det har derfor over en lang periode vært en prosess med
blant annet Byantikvaren, Byarkitekten og etat for utbygging for å finne løsninger for endringer og
tiltak på Storetveit skole. Volumstudiene datert 11.06.2021 utarbeidet av Rambøll ser ikke ut til å ha
tatt over seg denne prosessen, og ingen av alternativene tar hensyn til store kulturminneverdiene til
skoleanlegget eller kulturmiljøet Storetveitmarken. Vi kan derfor ikke anbefale at noen av
alternativene legges til grunn for en videre planprosess.
Vi viser her til Bergen kommune sin kulturminnestrategi som ble politisk vedtatt i 2019 og som skal
legges til grunn i alle planprosesser. Vi kan ikke se at (pkt) 1. I Bergen skal vern av
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kulturminneverdier sikre kvalitet, identitet og særpreg i byutvikling eller (pkt 3). I Bergen kommune
skal forvaltning av kulturminner baseres på at kunnskap og forståelse er ivaretatt».

Byantikvaren henviser 25.06.21 til en uttalelse Hordaland fylkeskommune skrev ved
planoppstart til reguleringsplan Storetveithaugen (gnr. 13, bnr. 995, 996 mfl.) 08.03.2018:
«Storetveitmarken blei skilt ut frå Storetveit gård og syner dei siste restande av landbrukslandskapet i
Bergensdalen. Stortveit skole og Storetveitmarken har samla stor regional og nasjonal verdi. Vår
vurdering er at området er sårbart for større endringar i tilstøytane område».

Byantikvaren viser videre til rapporten: Kommunale skoler i Bergen - kulturhistorisk
rapport om skolebygg fra 1724 til 1979, blant annet til s. 395 – 401 der det blant annet står:
«Anlegget […] ble også anerkjent i samtiden, da det mottok Det nyttige Selskabs pris for god
arkitektur i 1970.»

Byantikvaren understreket i møtet at Storetveit skole har veldig høy kulturminneverdi, og
uttalte at de stiller seg bak byarkitektens uttale til oppstart. Vestland fylkeskommune (VLFK)
skal bidra til å forvalte den nasjonale og regionale kulturarven i et langsiktig perspektiv.
Tidlig dialog med fylkeskommunen vil derfor være viktig. Det kan være risiko for innsigelse
dersom kulturminner ikke blir godt nok hensyntatt.
Forslagsstiller opplyser at det i tillegg til Kommunale skoler i Bergen. Kulturhistorisk rapport
om skolebygg fra 1724 til 1979. Byantikvaren, skriftserienr: 2013-13 er foretatt følgende
kulturminnekartlegging av området:
 Kulturminnegrunnlag Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland, Plan-ID
63100000. Byantikvaren, skriftserienr: 2014-11.
 Kulturminnegrunnlag utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Storetveit
Barnehage. Plan-ID 61400000.
Byplan viser til at det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt
Byantikvaren for uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling. Omfanget av en
kulturminnedokumentasjon må avklares direkte med Byantikvaren.
4.2.1
Bebyggelsesstruktur
Ny bebyggelse må underordne seg eksisterende bebyggelse og Storetveitmarken. Det vises til
foreløpige uttalelser fra berørte høringsparter. Relevante punkter i Arkitektur + og i
kulturminnestrategien må svares ut. Byantikvaren viser herunder særlig til pkt. 1 og 3.
4.2.2
Byggehøyder og grad av utnytting
Ifølge forslagstillers tallgrunnlag er dagens skole + idrettshall totalt 5717 m2 (4670m2 + 1047
m2). Dagens skole + planlagt nybygg + basketballhall vil utgjøre totalt 12 675 m2 (4670m2 +
6440m2 + 1365m2). Den foreslåtte rehabiliteringen og nybygg vil mer enn doble dagens
bebyggelse i m2. Byplanavdelingen stiller spørsmål med en så stor økning i m2 sett i forhold
til at antall elever skal økes fra 450-600, men ikke minst sett i forhold til de hensyn som
kreves ved tiltak i et område som er så sterkt preget av kulturminne interesse.
Plankonsulent opplyste at tallene kommer som en følge av netto/brutto-faktor ganges opp med
antall m2 funksjonsareal, for eksempel slik at 1000 m2 funksjonsareal tilsier bruttoareal på
1400 m2 med N/B-faktor 1,4.
Den eksisterende skolen har en netto/brutto-faktor på 1,6 m2 som følge av ganske store
gangareal i bygget, og ligger altså litt over normen på 1,4 m2.
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Fellesfunksjoner, herunder også nabolagsfunksjon, er lagt inn med de standardareal som er
satt opp. Dette sier litt om utfordringer, for reelt sett vil den nye totale bygningsmassen bli
dobbelt så stor som den eksisterende. Hvis en da skal gjøre et tilbygg som er dobbelt så stort
som det eksisterende, så er det utfordrende at det ikke skal vises.
BBSI uttalte at uansett måtte en hatt mye tilleggsareal her. Det er også for opprettholdelse av
dagens elevtall på 450 betydelig behov for utbygging/nybygg. En kapasitet for 600 elever har
sammenheng med boligbygging i nærmiljøet. Det er undersøkt muligheter på
naboungdomsskoler, men de er full i dag, og har ikke mulighet for noe ekspandering i dag.
Prognosen på elevtall fremover kommer til å stige betraktelig fremover. Det må påregnes at
Storetveit skole må ta unna dette. Skolekapasitet må harmoniseres med den massive
boligutbyggingen i bydelen. BBSI forklarte at den foreslåtte idrettshallen har økt fordi den
ivaretar flere behov, også utover idrett.
Byantikvaren sa at dersom det er de store utbyggingsplanene som ligger til grunn, vil det ikke
da være bedre å bygge en ny skole i forbindelse med de nye utbyggingsområdene,
eksempelvis på Mindemyren? Ved et dobbelt så mye volum på Storetveit i dag blir det
vanskelig å ivareta vern. BBSI svarte at det pågår en konseptgangsstudie for barneskole på
Mindemyren i dag, men ungdomsskole ligger ikke i det per nå.
4.2.3
Byrom og møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. Storetveitmarken er et
møtested og oppholdssted som skal betjene et større område.
4.3 Grønnstruktur og landskap, herunder biologisk mangfold
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og
trivelige uteområder. Biologisk mangfold skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf.
naturmangfoldloven. Det må utarbeides en naturmangfoldsrapport i henhold til veileder.
Forslagstiller opplyser i stedsanalysen pkt 3.3:
«Nord for skolen ligger Storetveitmarken, en offentlig park som inngår i en sammenhengende
blågrønn struktur. Deler av parken brukes som slåttemark, og deler av parken benyttes som
midlertidig parsellhage. Nordsiden av marken er registrert som våtmark, og et åpent bekkeløp med
naturlig kantsone renner gjennom området. Storetveitmarken har funksjon som økologisk og blågrønn
forbindelse fra nord til sør gjennom planområdet.
Områdets funksjon som grønn lunge i nærområdet gjør at parken har variert biologisk mangfold, og
rikt fugleliv. Det åpne bekkeløpet er et viktig element som tilbyr økosystemtjenester og levested for
arter. Storetveitmarken og skoleanlegget er definert som del av en sammenhengende blågrønn
struktur. Deler av marken blir brukt som slåttemark.

Forslagstiller opplyser i stedsanalysen pkt 3.6 blant annet at:
«Her er registrert flere fuglearter, blant annet gråtrost, stær og fiskemåke av særlig stor
forvaltningsinteresse. Vipe, sothøne, tyrkerdue og sivspurv er observert i analyseområdet. Flertallet
av fugleartene tilknyttet planområder er rødlistede, hvilket innebærer at de er i risiko for å dø ut i
Norge».
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Bymiljøetaten (BME) skriver blant annet i sin forhåndsuttalelse 21.06.21
«Storetveitmarken er et viktig grøntareal, både som landskapsrom, rekreasjonsområde, for
naturmangfoldet og overvannshåndteringen. Storetveitmarkens verdi må være et viktig premiss i
planleggingen».
«Grøntarealet må bevares og ny beplantning bør være stedegne og humlevennlige arter».

Barn og unges representant skriver 23.06.21:
«En må være varsom med nedbygging av naturlige og grønne områder som er egnet for lek og
rekreasjon. Dersom etablering av nærmiljøanlegg/idrettshall, som i seg selv kan være positivt for
området, må det gjøres særlige vurderinger av plassering og tilpasning til grønt- og friområder. Viser
til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, kapittel 5d om erstatningsareal.

4.4 Uteoppholdsarealer
BME har i uttalelse 21.06.21 pekt på at areal som i dag er midlertidig benyttet til barnehage
er satt av til grønnstruktur i KPA:
«Da Bergen kommune fikk overta Storetveitmarkene var det en klausul for at området skulle bestå
som et grøntareal for rekreasjonsbruk. Derfor bør ikke dette arealet benyttes til bebyggelse som skole
eller idrettshall, men et allment tilgjengelig uteoppholdsareal der parkpreget reetableres».

Byplan ba om en nærmere redegjørelse siden forslagstiller i stedsanalyse pkt 4.3 har oppgitt at
der midlertidige brakkebarnehagen låner deler av skolens uteplass.
BME svarte dette 23.06.21: «Storetveitmarkene ble donert til kommunen, eller solgt til
ekspropriasjonspris til daværende Fana kommune under forutsetning av at marken skulle bevares som
friområde. Markene er allerede fragmentert og det er derfor viktig å bevare de områdene som er igjen
som friområde for allmennheten. Bymiljøetaten har ansvar for å ivareta dette friområdet og vi mener
følgelig at det ikke kan anbefales bebyggelse innenfor grønnstrukturen som er vist i KPA. Skolen kan
benytte Storetveitmarken som uteareal».

Barn og unges representant skriver 23.06.21:
«Utbygging som reduserer størrelse og kvaliteter for uteområdene til barnehage og/eller skole vil
være uheldig. Valg av alternativ må ta hensyn til dette. Dersom grusbanen opprettholdes, om enn med
justeringer, bør muligheten for å omgjøre denne til kunstgressbane vurderes».
Ved etablering av nærmiljøanlegg/idrettshall bør det planlegges for variert og allsidig bruk. Det må
også vurderes og tas hensyn til hvordan ulike aktiviteter her kan ha uheldig påvirkning for
omgivelsene, eksempelvis støy og opplevelse av utrygghet for enkelte målgrupper.»

Forslagstillers planer for nedbygging av skolens utearealer vil øke bruken av de deler av
utearealene som blir igjen, og i tillegg bidra til at grøntarealer tas i bruk til utearealer.
Storetveitmarken er et viktig samlingsted for de som bor i nærområdet i dag. Det pågår flere
planprosesser for boliger i nærheten. Også nye beboere forventes å benytte Storetveitmarken
til rekreasjon. Storetveit barnehage forventes å benytte Storetveitmarken til lek og opphold.
150 nye skoleplasser, og totalt 600 elever vil kunne forringe andre sin bruk av
Storetveitmarken, noe som vil kunne stå i motsetning til «avgivers» intensjoner.
Forslagsstiller må redegjøre for hvordan Storetveitmarkens rekreasjons- og kulturminneverdi
skal ivaretas ved det foreslåtte tiltak. Det må også redegjøres for hvilke konsekvenser den
økte bruken av Storetveitmarken vil kunne få for eksisterende truede arter og naturtyper. Det
må vurderes om det er områder som må skal et særlig vern i hekkesesongen, og om dette må
fremgå av plankart og bestemmelser. Medvirkning blir svært viktig, både fra nabolag,
byantikvaren, byarkitekten, skolen og FAU, og fremfor alt BME som drifter
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Storetveitmarken. Hvilke konsekvenser en utbygging vil kunne få for Storetveitmarken, og
for bruken av denne, må få et særlig fokus i planarbeidet.
Helsevernenheten uttalte i møtet at asfalt og plen ikke vil gi gode nok utearealer, og at det
gjerne må etableres noe uteareal under tak. I anleggsfasen må de etableres et tett gjerde mot
barnehagen for å skjerme mot støy og støv. Trygg tilkomst må etableres, også for nærmiljøet.
Helsevernenhet er negativ til løfteplattform, da må det i så fall søkes om dispensasjon.
Forslagsstiller uttalte at det vil bli etablert heis.
Det foreligger et høringsutkast av oppdatert skolebruksplan og ikke et bystyrevedtak. Byplan
påpekte at forslagsstiller derfor har en mulighet til å sende en tilbakemelding til
byrådsavdelingen vedr. elevantall og tålegrense med henvisning til de forhold som er
gjennomgått i oppstartsmøtet.
4.5 Samferdsel, herunder parkering
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres. Skolen er for barna i de øverste klassetrinn som forventes å kunne sykle og gå til
skolen. Det pågår to planprosesser som skal tilrettelegge for å bedre muligheter for å bruke
sykkel, noe som på sikt forventes å øke trafikksikkerheten for syklister, og dermed også
antallet syklister.
Det blir viktig å etablere gode parkeringsplasser for sykkel, både for elever og ansatte, jf.
KPA § 17.2. Norm for parkeringsplasser for bil og sykkel fremgår av § 17, andre
arealkategorier. For bil anbefales det at minimumsnormen legges til grunn, dvs. 3
parkeringsplasser per 10 ansatte. Minimum 10% av disse skal være utformet og reservert for
bevegelseshemmede, jf. KPA § 17.3.1.
Barn og unges representant skriver 23.06.21
«Trafikksikkerheten må også ivaretas i en byggefase. Gode og trygge tilkomster til skole og barnehage
må sikres. Bruken av området må også ta hensyn til yngre barn som har mindre forutsetninger for å
lese og forstå trafikkbildet enn ungdom og voksne.
Planarbeidet må ivareta muligheten for å etablere gode løsninger for hjertesone, herunder vurdere
varelevering, renovasjon og andre potensielle konflikter mellom harde og myke trafikanter.
Tiltak for å tilfredsstille krav til gjeldende støyretningslinjer må ivaretas, også i en byggefase.

Vestland fylkeskommune (VLFK) skriver 22.06.21:
«Trygg skuleveg er eit viktig tema for ein plan som gjeld skule. Det må utarbeidast ei trafikkanalyse
som skal omtale skuleveg og korleis trafikktryggleiken for elevane og tilsette er ivaretatt i
samband med transport, bosshandtering, varelevering osb. til og frå skulen, men også innanfor
skuleområdet, slik at ein ikkje får blanda trafikk mellom mjuke trafikantar og køyretøy.»
VLFK gjengav uttalen og supplerte med at mobilitetsanalyse, der viktige målepunkt blir registrert og
vist, blir er viktig. Det må altså utarbeide en mobilitetsplan, jf. KPA § 16.2. VLFK påpekte også at
forslagsstiller blir nødt til å forholde seg til plan for sykkelveg som går forbi/gjennom planområdet,
samt at det foregår et planarbeid for Villa Storhaugen som må hensyntas. Det er også viktig å ivareta
snarveger til/fra/gjennom området både i permanent fase og anleggsfase.

4.6 Barn og unge
4.6.1
Skolekapasitet
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.
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Ifølge forslagsstiller har ikke Fana bydel tilfredsstillende skolekapasitet for ungdomstrinnet i
forhold til den forventede utbyggingen i nærområdet. Det vises her til skolebruksplanen for
2016–2030, vedtatt 16.06.2016. Revidert skolebruksplan var på høring våren 2021, og det
beskrives der et behov for 600 skoleplasser.
4.6.2
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Barn og unges representant skriver dette 23.06.21:
«Planarbeidet må kartlegge og vurdere barn og unges situasjon, og en bør få inn synspunkter
gjennom medvirkningsprosesser som også inkluderer barn og unge. Medvirkning utover lovens
minstekrav anbefales. Nye barnetråkk/barnetråkkregistreringer må gjennomføres».

Forslagsstiller viser til at det ble gjennomført 2 barnetråkk for skoler i nærheten i 2009:
• Barnetråkk på Paradis skole, Montessoriskole Rudolph Steinerskole.
•

Barnetråkk på Slettebakken skole.

Forslagstiller må vurdere om barnetråkkene er dekkende for de områder og skoleveier som
brukes av elever ved Storetveit skole, og kan legges til grunn eller delvis til grunn i
planarbeidet. Tidsfaktoren må også trekkes inn i en slik vurdering. Ved rehabilitering og
etablering av skolebygg anbefales det at det gjennomføres barnetråkkanalyser i samarbeid
med skolens elever. Også Storetveit barnehage bør involveres for å få kjennskap til hvordan
barnehagen bruker Storetveitmarken og veier i nærområdet. For informasjon vedrørende
barnetråkk; se www.barnetrakk.no.
Alternativ til barnetråkkregistrering er gjennomføre et barnetråkksøk i samsvar med signalene
som følger av sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.
4.7 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 (ROS-analyse). I dette tilfellet er følgende forhold særlig relevant:
 Grunnen kan være forurenset, noe som krever grunnundersøkelser og eventuell
masseutskifting. Forholdet må sikres i reguleringsbestemmelser.
 Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. Det må gjennomføres en
støyvurdering. Det gjøres oppmerksom på at revidert støyretningslinje T-1442/2021
trådte i kraft 11.06.2021. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-forbehandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
 Dersom funn indikerer at det er nødvendig med en luftkvalitetsvurdering, må denne
gjennomføres.
 Nordre del av Storetveitmarken inneholder myr, og det går en bekk gjennom området.
Flomfaren må vurderes.
 Det må gjennomføres en trafikkanalyse. En oversikt over årdøgnstrafikk (ÅDT) og
eventuelle trafikkulykker i planområdet, og på tilførselsveier, må presenteres. I tillegg
må det presenteres hvilke konsekvenser den økte andelen av elever vil kunne få for
trafikken og trafikksikkerheten i området, herunder også for foreldre som leverer og
henter barn i barnehagen. Det er en fordel å inkludere data fra trafikkanalyser for
pågående planarbeider i nærheten. Dersom det blir fastslått risiko som truer barn på
skolevei må forslag til avbøtende tiltak presenteres.
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I følge KPA § 19 er det det krav om tilfluktsrom dersom det etableres nytt bruksareal over
1000 m2, jf. forskrift om tilfluktsrom. Forslagsstiller opplyste at det er tilfluktsrom i det ene
bygget, som skal videreføres. Byplan ba forslagsstiller om å kontakte Sivilforsvaret for å få
svar på om det må etableres et nytt tilfluktsrom ved utvidelse av skolen. Dialogen/svaret må
dokumentere i den videre prosessen.
4.8 Levekår og folkehelse
Forslagstiller opplyser i stedsanalysen at planområdet ligger i et område som skårer over
middels på samtlige levekårsområder. Generell trivsel har lavest skår. Selvrapportert fravær
blant åttendeklassinger gir dårligst resultat for levekårssonen. Forslagstiller mener at en
oppgradering av skolen kan:
tilstrebe å bedre trivsel i nærmiljøet ved å:
1. Tilrettelegge for sambruk av lokaler for offentlige, private og frivillige aktører.
2. Skape flere lett tilgjengelige offentlige tilbud i nærmiljøet, for ulike kjønn og aldre.
3. Tilgjengeliggjøre sammenhengende grønnstruktur og skape knutepunkter i parken som
gjør den attraktiv å benytte.
4. Tilrettelegge for logiske gangmønstre, tur- og sykkelstier for å prioritere myke trafikanter.
5. Oppnå/ivareta krav om universell utforming og fremkommelighet.
tilstrebe å redusere fravær og psykiske plager ved å:
1. Tilrettelegge for nabolagsaktivitet som leksehjelp og etter-skoletidsaktiviteter.
2. Sørge for trygge skoleveier og stimulere til at barn går/sykler til skolen.
3. Gi skolen funksjon som sosialt utjevnende folkehelseaktør, blant annet ved bruk av ny
idrettshall og rom for allsidige idretts-, kultur og aktivitetstilbud.
4. Sørge for universelt utformede og varierte aktivitetsflater, med tilbud for alle elever.
Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene.
Barn og unges representant skriver 23.06.21:
«Krav til universell utforming må ivaretas både innendørs og utendørs. Gode løsninger for flerbruk og
sambruk anses som positivt.
Tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet bør vurderes. Eksempler på tema kan være belysning,
vegetasjon, fremkommelighet, siktlinjer/skjulte områder og utforming av bygg. Politiets forebyggende
avdeling kan være en relevant samarbeidspartner i dette arbeidet».

4.9 Sjø og vassdrag
Det vises til KPA § 32 om sjø og vassdrag, herunder § 32.4.
Nord på Storetveitmarken ligger det en myr. Myrer er verdifulle siden de binder CO2 og har
en drenerende virkning. Planforslaget vurderes ikke å berøre myren direkte, men det må sikres
at økt bruk av Storetveitmarken og eventuelle inngrep langs bekken ikke gir indirekte
konsekvenser for myren. Forholdet må kommenteres.
Byplan viser til at myrer ikke må punkteres, jf.
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartiklernaturmangfold/vatmark/id2339659/
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BME skriver 21.06.21 at:
«Skolen ligger like ved en bekk som renner gjennom Storetveitmarken. Det er viktig å bevare mest
mulig grøntareal og kantvegetasjon mot bekken. Overvannshåndteringen for skoleanlegget bør ses i
sammenheng med bekken».

VA-etaten skriver 28.06.21 at:
«Eksisterende bekk må holdes åpen».
Det må sikres avrenningen fra vei/sykkelvei i Storetveitsvegen.
Det er feilkoblinger på dagens VA som går gjennom skolen, så VA etaten legger til grunn at dette
fornyes, noe forlagsstiller bekrefter. Forslagstiller bekrefter også at de vil holde seg i god avstand fra
bekken.

4.10 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt. Det vises til Kommundelplan for overvann. Det må utarbeides
VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal være komplett og det skal foreligge positive uttalelse
fra VA-etaten før planforslaget sendes til 1. gangs behandling.
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-ogavlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
VA-etaten gjør 28.06.21 oppmerksom på at:
«det over eiendommen ligger en Ø900mm vannledning og en Ø315 avløpsledning. Dette anlegget kan
ikke flyttes eller settes midlertidig ute av drift. Ø900mm vannledning kommer fra Fantoft
høydebasseng og forsyner Fyllingsdalen og Bergen vest med drikkevann. Nye tiltak må holdes i god
avstand fra dette anlegget og vi vil kreve større avstand enn vi normalt gjør. Avstandskravet er pr i
dag 4 m mellom VA ledninger og konstruksjoner og bygg.»

Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart er formelt oversendt plankonsulenten i
etterkant av møtet, jf. dok 39. Forslagsstiller opplyser at prosjektet ikke vil berører den
omtalte hovedvannledningen.
4.11 Renovasjon og varelevering
Forslagstiller har redegjort for at dagens avfalls- og renovasjonsløsning og varelevering ikke
er tilfredsstillende. Forholdene må avbøtes gjennom planarbeidet. Bystyrets vedtak om å
etablere hjertesone ved grunnskolene skal bidra i så måte.
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Fremtidsrettete, nedgravde
renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med
renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold
til kravspesifikasjonen.
BME støtter 21.06.21:
«forslaget om at varelevering og renovasjon bør samles i ett område, og plasseres i gul støysone,
utenfor skolens hjertesone».

Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan
(RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til
uttale hos BIR før 1. gangs behandling. Det anbefales også en tett dialog med Bymiljøetaten
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som også har kompetanse på renovasjon, samt med Leverandørenes utviklings- og
kompetansesenter (LUKS).
Byplan påpekte viktigheten av å være tidlig ute med planlegging av areal til hjertesone,
varelevering og renovasjon. Det er en fordel å få dette på plass før bygningene plasseres for å
unngå at plansaken stopper opp på grunn av uakseptable trafikkløsninger.
4.12 Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for
fjernvarme og har tilknytningsplikt, jf. KPA §§ 18.1 og 34.1.
I samsvar med KPA § 18.4 skal det gjennomføres klimagassberegninger i denne saken
Klimagassberegning skal utarbeides i henhold til kommunens veileder for klimagassberegninger. Ved valg mellom rivning og bevaring skal det utarbeides to helhetlige
klimagassberegninger før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med å
bevare og rehabilitere bebyggelsen, og en beregning som viser rivning av eksisterende
bebyggelse og nybygg. Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke
vurderinger som er gjort med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal
oppdateres før sluttbehandling ved endringer.
Forslagstiller har sendt inn en foreløpig klimagassvurdering som må fortløpende oppdateres i
planprosessen.
4.13 Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling
og trafikksikker transport. Ved transport og lagring av forurensede masser slår
forurensingsloven inn.
5. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. Det vises herunder til
pkt 4.2 over. Det anbefales i den forbindelse også fysiske møter på skolen for naboer, foreldre
og lærere og andre interesserte. Digitale møter kan være et alternativ dersom fysiske møter
ikke er tilrådelige. Det anbefales at det skrives referat som sendes til plan- og bygningsetatens
postmottak og merkes med saksnummer.
Byplan berømmet den metodikken den valgte plankonsulenten i den siste tiden har brukt i
arbeidet med å regulere boligbygging for vanskeligstilte. Den samme metodikk bør brukes
ved annen type offentlig planlegging som har betydning for nabolag. Det å innkalle til møter
på tvers av ulike etater, med etterfølgende referat, sikrer en god dialog, svekker muligheten
for misforståelser og bidrar til en god fremdrift.
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6. RAPPORTER OG UTREDNINGER
6.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Tema/dokument
Stedsanalyse
Renovasjonsteknisk plan
(RTP)
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Kulturminnedokumentasjon

Forslagsstiller

VA-rammeplan

Forslagsstiller

Klimagassberegning
Mobilitetsanalyse
Trafikkanalyse
Barnetråkk
Støyrapport
Naturmangfoldvurdering

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Forslagsstiller

Krav/veiledning
Veileder for innledende stedsanalyse
BIRs veileder
Kommunens kravspesifikasjon
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon
Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon
VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon
Veileder for klimagassberegninger
Kommunens kravspesifikasjon og KPA
Kommunens kravspesifikasjon og KPA
www.barnetrakk.no og bystyresak 92/16
T-1442/2021, KPA og kommunens kravspesifikasjon
https://www.bergen.kommune.no/styrendedokument/#/
SD-19-48/filer

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
6.2 Konsekvensutredning (KU)
Forslagsstiller viser til at forskrift om konsekvensutredninger skiller mellom planer som alltid
skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal
vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de har vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn. § 6 slår inn forreguleringsplaner som omfattes av KU-forskriftens vedlegg I.
Forslagstiller har konkludert med at planforslaget ikke krever behandling etter forskrift om
konsekvensutredninger § 6, og begrunner sitt standpunkt med at utvidelsen/endringen av
tiltaket ikke vil overstige 15 000 m2 BRA og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning
etter forskriftens § 6, jf. vedlegg I, pkt. 30. Byplan er enig i denne vurderingen.
Forslagstiller finner at planen omfattes av vedlegg II nr. 11 bokstav j, jf. forskriftens § 8
bokstav a, og må vurderes etter kriteriene i § 10, herunder vedlegg II nr. 11 bokstav j:
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.

I § 10 er tredje ledd bokstav b) aktuell:
«truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt
eller regionalt viktige mineralressurser, områder med storbetydning for samisk utmarksnæring eller
reindrift og områder som er særlig viktige forfriluftsliv»

Forslagsstiller viser til at:
Det kan være truede arter eller naturtyper i området, hovedsakelig innenfor arealene avsatt til
grønnstruktur.

Forslagsstiller konkluderer med at:
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Tiltaket vil i liten grad berøre grøntområdene og vil dermed ikke få vesentlige konsekvenser for truede
arter eller naturtyper. Det vil i forbindelse med planarbeidet gjøres nødvendige kartlegginger av
naturmangfold i området og ev. avbøtende tiltak vil iverksettes.
Storetveitmarken er viktig for friluftsliv i området, men vil i liten grad bli påvirket av planforslaget.
Storetveit skole er vurdert å ha svært høy verneverdi som lokalt kulturminne, det går et historisk veifar
gjennom området og landskapet vurderes som verdifullt. Det legges stor vekt på å tilpasse ny
bebyggelse til eksisterende bygg og landskap, og det vurderes ikke at kulturminner eller
landskapshensyn påvirkes i vesentlig grad. Byarkitekt og Byantikvar involveres i planprosessen

Byplan viser her til at premissene for oppstart av planarbeidet er:
«Storetveit skole har høy arkitektonisk verdi. Nye tiltak må innordne seg dagens kvaliteter, og
planoppstart kan kun anbefales dersom forslagsstiller legger et slikt perspektiv til grunn. Planområdet
må utvides til å omfatte hele Storetveitmarken. Ingen av de skisserte konseptene synes å være innenfor
tålegrensen til det eksisterende anlegget og området».

Byplan kan ikke se at det per i dag er gitt tilstrekkelig opplysninger til at det er mulig å
konkludere med at planforslaget ikke vil få vesentlige virkninger på:
1.
truede arter eller naturtyper,
2.
verdifulle landskap,
3.
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
4.
områder som er særlig viktige forfriluftsliv
Før det kan konkluderes på om en KU etter § 8 a, jf. § 10 tredje ledd bokstav b) er nødvendig
må forslagsstiller gjennomfører en vurderinger av natumangfoldet og av kulturminner.
Forslagsstiller må deretter foreta en konkret vurdering av hva tålegrensen vil være innenfor
punkt 1-4.
7. REGULERINGSBESTEMMELSER
7.1 Rekkefølgekrav
Kan bli aktuelt i saken
7.2 Utbyggingsavtaler
Kan bli aktuelt i saken
8. KART OG PLANAVGRENSNING
8.1
Planavgrensning
Før varsel om planoppstart må varsel med plangrense og avisannonse sendes Byplan for
gjennomsyn.
BME skriver 21.06.21 følgende om planavgrensningen:
«Planavgrensningen bør utvides til å dekke hele Storetveitmarkene for å få en helhetlig planlegging av
de grønne verdiene i området. Ved å kunne vurdere helheten i grønnstrukturen kan man tilpasse
riktige tiltak for naturverdier og dyreliv, og sikre dette i en reguleringsplan.
På sørsiden av skolen er planavgrensingen kantete og unaturlig. Etter vårt syn bør man i oppstarten
ta med området opp til Storetveitvegen, og gangaksene derfra, slik at man kan vurdere helheten i
gangsystemet. Det bør også sikres en god tilpasning med forslag til reguleringsplan for sykkeltrase
langs Storetveitvegen.
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Vi ber ogsåom at Kirkevegenlangs vestsidenav Storetveitmarkentas med,for å regulereareal til
møteplasserlangs vegen.Videre ber vi om at kryssområdetKirkevegenx ConradMohrs veg
inkluderesi planområdet.I dettekrysseter det mangegåendei retning Storetveitmarkenog skolen,og
koblingenmellomConradMohrs vegog turvegenpå markenhar dårlig sikt. Det bør etablereset kort
fortau på nordsidenav krysset,for å utbedrekryssingspunktet
for elevene».

GIS-avdelingenhar 10.06.21og 23.06.21flere kommentarertil foreslåttplanavgrensning.
Det
visestil dokumentenei saken.Før møtetblenoen av kommentarenekorrigert i samrådmed
saksbehandler
for sykkelplanenfor Storetveitvegen(plan-ID 63100000).
Vestlandfylkeskommune(VLFK) opplystei møtetat det kan væreaktuelt å utvide
plangrensentil ogsåå omfattefylkesveien,eller deler av denne.Etter møtetba VLFK (epost
08.07.21)om at:
«fylkesvegenlangs planområdetog kryssområdetvert tekemed.Tiltaket kan medførekrav om
endringari infrastrukturensomfølge av mellomanna trafikkaukeog endra bruk. Det er også
viktig for å syneat det er settav plasstil infrastruktur for sykkeli permanentfaseog
anleggsfase.Plangrensamå omfatteheile detkanalisertelyskryssetog rommealle relevante
siktsoner».
Byplanavdelingensvartesammedag medå sendeen epostder det ble bedtom en om
tilbakemeldingpå to ulike forslag,A og B. (NB: Plangrensener omtrentlig tegnet).

VLFK ba i epostav 02.08.21om at alternativB ble lagt til grunn.Epostenble videresendttil
plankonsulenten15.08.21,jf. dok. 37. Plankonsulenten
er i dialog medVLFK for å få
klargjort plangrenseneksaktfør varsling om oppstartav planarbeidet.
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GIS-avdelingen stilte i sine tilbakemeldinger også spørsmål med om det er aktuelt å oppheve
de svært gamle planer i området gjennom reguleringsprosessen:
 Eldre reguleringsplan. Plan 4601_30940000 – Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808 mfl.,
Storetveit. Planen tredde i kraft 02.06.1967 og har ikke bestemmelser. Planen omfatter
skoletomten til Storetveit skole og vegføringer.
 Eldre reguleringsplan. Plan 4601_30220000 Fana. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit
Hovedgård tredd i kraft 30.08.1963.
Byplan mener at det er en fordel å få opphevet de nevnte planer, noe som forslagsstiller må
varsle ved varsel om oppstart.
Når det gjelder Plan 4601_61400000 Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808, Storetveit Barnehage, er
en målsetning at reguleringsplanen i det store og hele kan videreføres som den er vedtatt. Det
kan bli nødvendig med formålsendringer el i forbindelse med tilkomst/kjørearealer, og derfor
innlemmes den foreløpig i planområdet.
8.2 Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Fana. Gnr 13 Bnr 808 Storetveit skole Reguleringsplan
8.3 Eiendomsforhold
GIS-avdelingen opplyser 21.06.21 at er det en usikker grense langs vei som bør adresseres/
fastsettes.
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og
fremgå av forslaget til plankart. Dersom kartforretning er aktuelt anbefaler byplan at den
gjennomføres så tidlig som mulig. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette
arbeidet.
Det tidligere historisk veifar fra Kirkevegen i sørvest til Storetveitvegen i nordøst er
nedbygget. I møtet ble det vist til at det er en fordel å få fastslått eierskap til arealet tidlig i
planprosessen. Bymiljøetaten opplyser i e-post 11.07.21 at det er Bymiljøetaten som er
grunneier av arealet i dag. Eposten ble formelt oversendt til plankonsulenten 17.08.21, jf. dok.
38.
9. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Partene er enige om de føringer som er gitt i møtereferatet:
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret
for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8.
10. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG
10.1 Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter

A
C
E

Oppgave/tema
Avklare punktene 1-4 i pkt. 6.2 om KU
Avklare forhold knyttet til tilfluktsrom
Varsle oppheving av eldre reguleringsplaner

Ansvarlig
Forslagstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Frist
Før planoppstart
Før off. ettersyn
Ved
planoppstart
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10.2 Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsending av
merknader
Arbeidsmøter

Ansvarlig
Forslagsstiller

Innlevering 1. gangs
behandling
1. gangs behandling

Forslagsstiller

Forslagsstiller
Forslagsstiller
bestiller

Plan- og
bygningsetaten

Frist
6 md. etter
oppstartsmøtet
2 uker etter
merknadsfrist
Etter behov

1 år etter
oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

Krav/veiledning
Veileder private planforslag
Veileder private planforslag
Veileder private planforslag
Materiale og agenda for møtet avtales
med saksbehandler. Materiale skal
sendes inn senest to uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf. pbl § 12-11

10.3 Dialog
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til
behandling. Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig
omforente om planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Utover kontakt per telefon
og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter før offentlig ettersyn.
Møtedeltagerne var enige om at fristen for å gi tilbakemelding på referatet settes til midten av
august.
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_________________________________________________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMASJON
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister:
arealplaner.no
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister)
bestilles gjennom Infoland Ambita.
Kravspesifikasjon

Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende
Veileder private planforslag på etatens nettsider. Det vises spesielt til
Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag.

Fagkyndighet

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at
plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart,
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Krav til framdrift

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter
gjennomført oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må
avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter gjennomført oppstartsmøte. Det
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Videre avsluttes saken dersom
revidert planforslag ikke er mottatt innen 6 måneder etter høringsfristens
utløp.

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

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 106, eller e-post
RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202116215.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Rita Dora Olsen - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Kopi:

Bergen Kommune Byrådsavdeling For Barnehage, Skole Og Idrett, Postboks 7700
Lønnskontoret, 5020 BERGEN
(De øvrige møtedeltagerne får referatet tilsendt fra saksbehandler via epost)
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