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1.

INNLEDNING
Rambøll Norge AS er engasjert av Bergen kommune v/Etat for utbygging til å gjennomføre
reguleringsplanarbeid for Storetveit skole i Fana bydel.
Planinitiativet er utformet etter Bergen kommunes mal for planinitiativ og iht. krav i Forskrift om
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 1.
Forslag til plannavn

FANA/ÅRSTAD. GNR 13 BNR 808, STORETVEIT UNGDOMSSKOLE

Bydel, gnr./bnr.

Fana bydel, gnr. 13, bnr. 808

1.1 Bakgrunnen for planinitiativet
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.
Skoletomten er omfattet av en eldre reguleringsplan uten bestemmelser, og 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. Skolebruksplan for 2021-2030 vil
ligge til grunn for planarbeidet.
Det legges opp til parallell prosjektering og detaljplanlegging.
1.2 Foreslått formål
Foreslått hovedformål er undervisning, og det vil tilrettelegges for utvidelse av skolebygget,
rivning av eksisterende gymsal/svømmehall, samt oppføring av ny idrettshall.
1.3 Volumstudier
Det er gjort noen innledende volumstudier som tar utgangspunkt i tidligere anbefalinger fra
Byarkitekten. En av skissene fra volumstudiene er vist i figuren under. Skolens kapasitet skal
økes fra 450 til 600 elever, noe som krever store arealer. For å sikre en god tilpasning til
eksisterende skolebygg, barnehage, landskap mv. er det nødvendig å arbeide videre med
volumstudiene gjennom planprosessen. Det gjøres derfor oppmerksom på at hverken plassering,
byggehøyder eller utforming som vist i skissen under er førende for det videre arbeidet.

Figur 1-1 Skisse fra innledende volumstudie
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2.

PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON
2.1

Forslag til planavgrensning

Figur 2-1: Forslag til planavgrensning

Planavgrensningen legger seg inn mot tilgrensende planer i sør og i øst, og tar med seg deler av
plan 61400000 Fana/Årstad. Gnr 13 bnr 808, Storetveit Barnehage i vest. Avgrensningen i vest
følger eiendomsgrensen som går langs Kirkevegens østside. Som følge av at det kan bli behov for
å benytte deler av grøntområdet til uteoppholdsareal eller nærmiljøanlegg inngår deler av dette i
planområdet.
Planens utstrekning kan diskuteres nærmere med planmyndighetene. Vi har foreslått at
plangrensen settes med et romslig utgangspunkt på Storetveitmarken, men at vegsystemene i
stor grad holdes utenfor plangrensen. Planavgrensningen kan snevres inn underveis i
planprosessen.
Se for øvrig vedlagte kart.

3/23

Rambøll - Storetveit skole

2.2 Beliggenhet
Planområdet ligger på gnr. 13, bnr. 808 på Storetveit i Fana bydel, ca. 6 km sør for Bergen
sentrum. Utstrekningen av ungdomsskolens opptaksområde framgår av kartutsnitt under.

Figur 2-2: Planområdets beliggenhet og opptaksområde

Figur 2-3: Funksjoner innenfor planområdet

Kartet over viser plasseringen av eksisterende bebyggelse, parsellhager, parkeringsareal, samt
transportårer. Gymsal og svømmehall (fiolett) skal rives, mens undervisningsblokken og
administrasjonsblokken skal rehabiliteres. Storetveit barnehage er vist med rød farge like vest for
gymsal/svømmehall. Det er i dag plassert en brakke på et område som tidligere har vært brukt til
basketballbane (blå). Fotballbanen er markert som grusbane (grønn). Parsellhagen (oransje)

4/23

Rambøll - Storetveit skole

ligger øst for elven som renner gjennom Storetveitmarken og vest for
Kirkevegen/Storetveitvegen.
2.3 Beskrivelse av området
Fana kommune avholdt i 1965 en arkitektkonkurranse om ny skole på Storetveit. Vinnerutkastet
var «Haugtussa», tegnet av arkitekt Helge Borgen.
Storetveit skole ble bygget i 1967 og vurderes av Byantikvaren (2014) å ha høy arkitektonisk
verdi som en særegen og velutformet utgave av den internasjonale modernismen på 1960-tallet .

Figur 2-4: Storetveit skole (Byantikvaren, 2014)

Skolen er godt tilpasset terrenget, og består av overlappende, horisontale volumer som trapper
ned mot nordøst og løser seg opp mot sørvest (Byantikvaren 2014).
Skolen har i dag et stort vedlikeholdsetterslep og tilfredsstiller ikke dagens krav til
brannsikkerhet, inneklima og universell utforming. Planløsning er ikke tilpasset dagens
pedagogiske prinsipper og funksjonskrav, og er ikke stor nok til å romme ønsket kapasitet på 600
elever.
Skolens uteoppholdsarealer er i dag begrenset til skolegården og grusbanen nord for skolen.

Figur 2-5: Skolegården

Like vest for skolen ligger Storetveit barnehage som ble ferdigstilt i 2018. Barnehagen har en
kapasitet på 80 barn, i aldersgruppen 1-5 år.
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Figur 2-6: Storetveit barnehage

Like nord for barnehagen og vest for grusbanen ligger det et brakkebygg som har blitt benyttet
som erstatningsbarnehage for blant annet Kristianborg Barnehage. Det forutsettes at
brakkebygget fjernes og at arealet kan benyttes til utvidelse av
skole/idrettsanlegg/uteoppholdsareal.

Figur 2-7: Midlertidig brakkebarnehage

Storetveitmarken er et friluftsområde på ca. 150 daa, beliggende mellom Kirkevegen i vest og
Storetveitvegen i øst.

Figur 2-8: Storetveitmarken

Friluftsområdet inngår i en større sammenhengende grønnstruktur. På Storetveitmarken er det
etablert midlertidige parsellhager for Fløen Parsellag, som følge av at bybaneutbyggingen krevde
flytting av parsellhagene. Planlagt tilbakeflytting er i løpet av 2022, når Bybanen utbygging er

6/23

Rambøll - Storetveit skole

ferdig med sine arbeider på Fløen. Storetveit skole og Storetveit barnehage benytter i dag en
parsell i parsellhagen.

Figur 2-9: Storetveitmarken parsellhage (Fløen parsellag)

Bebyggelsen rundt Storetveit skole karakteriseres av høye arkitektoniske kvaliteter og god
terrengtilpasning. Bebyggelsen er hovedsakelig fra 1950 til 1970-tallet, men det finnes også
enkeltbygg oppført på starten av 1900-tallet (Byantikvaren 2018).
Nord for Storetveitmarken ligger de gamle driftsbygningene til Storetveit gård. Gården var i drift
til lenge etter andre verdenskrig og driftsbygningene er regulert til spesialområde bevaring. I dag
blir bebyggelsen i hovedsak benyttet til næringsvirksomhet og eldreboliger (Byantikvaren, 2014).

Figur 2-10: Tunet på Storetveit gård (Byantikvaren, 2014)
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Gangbroen over Storetveitvegen er en tidstypisk limtrekonstruksjon oppført i 1975. Å benytte
limtre i denne typen konstruksjon er sjelden (Byantikvaren 2014).

Figur 2-11: Gangbro over Storetveitvegen (Byantikvaren, 2014)

2.4
•
•
•
•
•
•

Eksisterende kartlegginger av området
Kulturminnegrunnlag Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland, Plan-ID 63100000.
Byantikvaren, skriftserienr: 2014-11.
Kommunale skoler i Bergen. Kulturhistorisk rapport om skolebygg fra 1724 til 1979.
Byantikvaren, skriftserienr:2013-13.
Kulturminnegrunnlag utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Storetveit
Barnehage. Plan-ID 61400000.
Støyrapport utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Storetveit
Barnehage. Plan-ID 61400000.
Barnetråkk på Paradis skole Montessoriskole Rudolph Steinerskole. Bergen kommune,
2008/2009.
Barnetråkk på Slettebakken skole. Bergen kommune, 2009.
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3.

FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER OG
RETNINGSLINJER
3.1

Planstatus

3.1.1
Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA)
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.

Figur 3-1: Utsnitt fra KPA 2018 (Kilde: Bergenskart, 2021)

Det går et historisk veifar gjennom området (H570_4). Hensynsonen skal oppfattes som et varsel
om nærmere undersøkelser for å vurdere tiltaks innvirkning på kulturminneverdiene (Byantikvaren
2018).
Eiendommen ligger innenfor gul sone for luftkvalitet (H390_2) og berøres av rød og gul støysone veistøy (H220_3), samt sone for stille områder – grønn sone (H230_1).
Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme (H410_1) og innebærer at skolen må
tilknyttes fjernvarmenettet.
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Figur 3-2: Utsnitt fra Temakart sammenhengende blågrønne strukturer (KPA 2018)

Eiendommen inngår i en større sammenhengende blågrønn struktur
•
Temakart Sammenhengende blågrønne strukturer er ikke juridisk bindende, men har
veiledende virkning
•
Temakartet skal legges til grunn for planlegging og utbygging, og strukturene skal sikres i
plan
3.1.1.1 Kommuneplanens bestemmelser
Følgende punkter i kommuneplanens bestemmelser er aktuelle for planarbeidet:
•
§ 4 – Rekkefølgekrav for å sikre nødvendig infrastruktur og blågrønn struktur.
•
§ 6 – Byggegrense langs vassdrag på 20 m innenfor bebyggelse og anlegg og 50 m
innenfor grønnstruktur. Byggegrense langs fylkesveg er 18 m fra vegmidte.
•
§ 10 – Blågrønne strukturer skal ivaretas og sikres, parsellhager og urban dyrking skal
prioriteres.
•
§ 11 – Områder som er viktige for rekreasjon og friluftsliv skal i størst mulig grad
ivaretas. Eksisterende gangforbindelser skal ivaretas og sikres for allmenn ferdsel.
•
§ 12 – Konsekvenser for kulturminner skal vurderes.
•
§ 16 – Det skal utarbeides mobilitetsplan.
•
§ 17 – Parkeringskrav:
o Skole, pr. 10. årsverk – 3-5 bil (min-maks)
o Skole, pr. 10. årsverk – min. 32 sykkel
o Idrettsanlegg, pr. 10. personer – 1-4 bil (min-maks)
o Idrettsanlegg, pr. 10. personer – min. 2 sykkel
o Barnehage, pr. 10. barn – 3-5 bil (min-maks)
o Barnehage, pr. 10. barn – min. 4 (inkl. areal til sykkelvogner)
•
§ 18 – Det skal utarbeides klimagassregnskap og bebyggelse skal tilkobles fjernvarme.
•
§ 20 – VA-rammeplan og renovasjonsteknisk plan skal utarbeides.
•
§ 22 – Støy kan begrense hvilke deler av eiendommen som kan benyttes til
uteoppholdsareal mv.
•
§ 26 – Det skal utarbeides stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplanen.
3.2
•

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel 2030
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3.3
•
3.4

Kommunedelplaner
Kommunedelplan for overvann 2019-2029
Gjeldende reguleringsplaner

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.

Figur 3-3: Plankart gjeldende plan

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.

Figur 3-4: Utsnitt fra plankartet til plan 4601_61400000
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Plan 4601_30220000 Fana. Gnr 13 Bnr 808, Storetveit Hovedgård
Eldre reguleringsplan tredd i kraft 30.08.1963. Plankartet er delt i to under.

Figur 3-6: Utsnitt fra plankart. t. v. - lengst nord, t.h. - lengst sør

Figur 3-5: Digital plangrense

Figurene over viser vedtatt plankart og digital plangrense slik den fremgår av kommunens
planinnsyn.
Plan 4601_30220400 Årstad/Fana. Gnr 13, Storetveit Hovedgård, Vesentlig Endring
Vesentlig endring av plan. Tredde i kraft 22.09.1997. Planen grenser mot gnr. 13, bnr. 808 i nord,
ved Lindealléen.
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Plan 61770000 - Årstad. Gnr 13 Bnr 858 Mfl., Storetveitvegen
Planen tredde i kraft 17.09.2014. Planen ligger like øst for fv. 582.

Figur 3-7: Utsnitt fra plankart

3.5

Reguleringsplaner under arbeid

Plan 63100000 - Fana/Årstad. Gnr 13 bnr 355, 1132, Storetveitvegen, sykkelanlegg
Det er varslet oppstart i 2013. Formålet er å regulere sykkelveg langs Storetveitvegen, som er del
av hovedsykkelruten i Bergen kommune.

Figur 3-8: Plangrense ved oppstart

Plan 64520000 - Fana. Gnr 13 bnr 352 mfl., Villa Storhaugen.
Det er varslet oppstart av planarbeid i 2018. Formålet er å regulere til boligformål. Planen kan
påvirke trafikkforhold ved Storetveit skole dersom tilkomstveg legges over bnr. 808.
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Figur 3-9: Plangrense

Plan 66280000 - Fana/Årstad. Gnr 12 Bnr 263, Fantoftvegen
Formålet er å regulere til boligformål. Planen var på offentlig ettersyn i 2020.

Figur 3-10: Plankart ved offentlig ettersyn

Plan 66250000 - Årstad. Gnr 13 Bnr 996 Mfl., Storetveitvegen, Boliger
Formålet er å regulere til boligformål. Planen var på offentlig ettersyn i 2020. Plankartet
oppdateres og er derfor ikke tilgjengelig.
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Figur 3-11: Plangrense

Plan 66380000 - Fana/Årstad/Fyllingsdalen. Gnr 14, 15 Og 17, E39, Sykkelstamveg, Fjøsanger Kristianborg, Delstrekning 4
Formålet med planen er å regulere sykkelstamveg fra Fjøsanger til Kristianborg. Det ble kunngjort
oppstart av planarbeid i 2019.

Figur 3-12: Plangrense ved oppstart
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3.6

Aktuelle overordnede retningslinjer og føringer

Statlige planretningslinjer
•
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
•
Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Skolebruksplan Bergen 2021-2030
Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av
skoleanlegg og framtidig skolestruktur.
Arkitektur+ – arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen kommune
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.
Klima- og energihandlingsplan Bergen kommune 2016
Planen beskriver mål, strategier og tiltak for å møte klimautfordringene samtidig som byen vokser
og utvikler seg til en grønn by.
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017
Planen skal gi et bredt og samlet grunnlag for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i Bergen
kommune, både på kort og lang sikt.
Gåstrategi for Bergen 2020-2030
Gåstrategien er et styringsverktøy for å lykkes med en ambisiøs gangesatsing i Bergen, og legger
opp til at fotgjengere prioriteres fremfor andre transportgrupper. Gåstrategien ble vedtatt i
Bergen bystyre 17.11.2020.
Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030
Sykkelstrategien er et styringsverktøy for planlegging og bygging av infrastruktur for sykkel i
Bergen. Sykkelstrategien ble vedtatt i Bergen bystyre 17.11.2020.
Idrettsplan 2017-2027 - Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle
Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en
by i vekst. Tilretteleggingen skal sikre at flest mulig skal få et variert aktivitetstilbud i sitt
nærmiljø både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Områder med
levekårsutfordringer skal løftes frem, og sammen med idretts- og friluftsorganisasjoner skal
Bergen kommune arbeide for å utjevne sosiale forskjeller.
Retningslinjer for overvannshåndtering Bergen kommune
Dokumentet skal være en veileder for alle som planlegger, prosjekterer eller bygger anlegg hvor
overvannshåndtering er en del av tiltaket.

4.

STEDSANALYSE - ANBEFALINGER
Nord for skolen ligger Storetveitmarken, som er en offentlig park som inngår i et stort
sammenhengende grøntareal. Områdets funksjon som grønn lunge i nærområdet gjør at parken
har variert biologisk mangfold, og rikt fugleliv. Det åpne bekkeløpet med naturlig kantsone som
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renner gjennom området er et viktig element som tilbyr økosystemtjenester og levested for arter.
Den fremherskende vindretningen om vinteren og sommeren er fra sør eller sørøst. Når
svømmehallen rives, er det viktig å forsøke å skape uteområder som ligger i le for vinden og
skjermet for støy fra bilveg.
Det samles opp en del overvann langs fasaden til eksisterende bygg i sør, øst og vest mot
skolegården ved store nedbørsmengder. Det bør utarbeides en ny løsning for håndtering av
overvann.
Landskapssammenhenger
Storetveit ungdomsskole ligger godt tilpasset i landskapet. Siktlinjene og koblingen til
grøntarealet i nord er viktige elementer.
Parkering
I dag er det satt av langt større areal for bilparkering enn sykkelparkering, og i flere områder er
det konflikt mellom ferdselsårer for myke og harde trafikanter. Bilferdsel bør begrenses til gul
støysone innenfor planområdet.
Hjertesone
Skolen har ikke en designert hjertesone, og spesielt varelevering er utfordrende. Funksjoner som
varelevering og renovasjon bør samles i ett område, og plasseres i gul støysone, utenfor skolens
hjertesone.

Figur 4-1: Utsnitt fra kart i stedsanalyse - hjertesone

Flerbruk og sambruk
I dag er ikke Storetveit ungdomsskole universelt utformet, og har kun heis mellom to etasjer.
Skolebygget bør utformes slik at det gir en funksjon alle i lokalsamfunnet kan ha glede av og
benytte seg av.
Kommunikasjon
Kommunikasjon mot barnehage i vest begrenses av eksisterende svømmehall, som er planlagt
fjernet. Frigitt areal i stille sone kan bedre sikt mellom skole og barnehage, samt utvide
uteoppholdsarealet.
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Fantoft er et bydelssentrum i vekst, øst for skolen. Kommunikasjonen mellom skolen og Fantoft er
svært viktig innenfor analyseområdet, og flertallet av elever ankommer fra denne kanten. Herfra
er ikke tilkomsten universelt utformet, og gangveg benyttes for varelevering. Trygg ferdsel for
alle til skolen vil derfor være viktig å oppnå her.
Se vedlagte stedsanalyse for mer informasjon.

5.

VIRKNINGER AV PLANINITIATIVET
Planområdet, som ligger på gnr. 13, bnr. 808, skal reguleres med hovedformål undervisning.
Arealformålet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, ettersom formålet undervisning faller
inn under bebyggelse og anlegg.
5.1 Landskap, omgivelser, arkitektur og kultur
Skolen ligger i sørenden av Storetveitmarken. Dette flotte park-/ grøntområdet avgrenses i øst av
Storetveitvegen og i vest av et nabolag med eneboliger fra 1960-70-tallet.
Eksisterende skolebygg er resultatet av en arkitektkonkurranse i 1965. Juryens beskrivelse la vekt
på at:
•
Skolegården er skjermet mot Storetveitvegen
•
Åpner seg på en vakker måte ut mot friarealet.
•
Den gjenstående kollen spiller godt sammen med skoleanlegget.
•
Bygningens ledige gruppering og lave høyder gir et anlegg som glir godt inn i terrenget.
Juryens beskrivelse av de viktigste egenskapene ved skoleanlegget vil også være viktige
egenskaper å bevare / spille videre på ved utvidelse av anlegget.
Det historiske veifaret som går gjennom planområdet går mellom Fantoft og Fjøsanger, men
traséen er angitt som «usikker» av Byantikvaren (2014). Det må gjøres nærmere undersøkelser for
å vurdere ev. innvirkning på veifaret.

5.2 Trafikk og støy
Eiendommen omfattes av støysoner i kommuneplanens arealdel. Ny bebyggelse og
uteoppholdsarealer må plasseres med hensyn på å tilfredsstille krav i gjeldende støyretningslinjer.
Støykartet under viser støy fra fylkesveg 582, Storetveitvegen. Når skolens kapasitet økes, må
det forventes noe mer kjøring fra ansatte og i forbindelse med henting/bringing av elever.
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Figur 5-1: Utsnitt fra støykart (Miljøstatus 2021)

5.3 Blågrønne strukturer, naturmangfold og friluftsliv
Nord for skolen ligger Storetveitmarken, en offentlig park med stort sammenhengende grøntareal.
Deler av parken brukes som slåttemark. 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 i planområdet.

Figur 5-2: Åpent bekkeløp som renner gjennom Storetveitmarken

Som følge av at det kan bli behov for å benytte deler av grøntområdet til uteoppholdsareal eller
nærmiljøanlegg inngår deler av dette i planområdet.
Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse (gråtrost, stær og fiskemåke) innenfor /
i tilgrensning til planområdet. Noen rødlistede fuglearter er også observert nord for planområdet:
vipe, sothøne, tyrkerdue og sivspurv. Det må vurderes hvilke virkninger de planlagte tiltakene vil
få for naturmangfoldet og hvilke hensyn som må tas.
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5.4 Barn og unges interesser
Planen skal regulere en utvidelse av et skolebygg samt en ny idrettshall, men vil også få
virkninger for barnehagen som ligger ved siden av. Det er viktig at det gjennom planarbeidet
sikres trygg tilkomst til barnehage, skole og idrettsbygg, samt en bilfri hjertesone. Det blir også
viktig å sikre gode uteoppholdsarealer både til ungdomsskolen og barnehagen.
Ifølge kommunens barnetråkkregistrering (2008/2009) benyttes Storetveitmarken av Paradis
skole, Montessoriskolen og Rudolph Steinerskolen. Storetveitmarken blir spesielt positivt
beskrevet av alle skolene og er viktig å ivareta som område for lek og opphold.

6.

MEDVIRKNING
Bergen kommunes varslingsliste for offentlige høringsinstanser vil følges ved varsel om
planoppstart.
Medvirkning utover lovens minstekrav vil vurderes fortløpende i løpet av planprosessen. Det vil
være aktuelt å avholde særmøter med de mest relevante kommunale etatene, eksempelvis
Byarkitekten og Byantikvaren.
Det vil bli avholdt brukermøter i forbindelse med utarbeidelse av skisseprosjekt som skal danne
grunnlag for reguleringsforslaget.

7.

SAMFUNNSSIKKERHET OG RISIKO
Det er ikke registrert spesielle forhold knyttet til samfunnssikkerhet og risiko. Det vil bli
utarbeidet ROS-analyse iht. veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap –
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) og TEK17. Aktuelle temaer for ROSanalysen er trafikksikkerhet, støy fra trafikk, luftforurensning og flom.

8.

INNLEDENDE KLIMAGASSBEREGNING
Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn
1000 m2 BRA og ved valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4.
I de innledende klimagassberegningene er det opprettet et referansebygg for eksisterende skole
og idrettshall hvor det er tatt utgangspunkt i representative materialer. Fremtidige oppdateringer
av klimagassberegningene vil åpne for mer detaljerte materialbeskrivelser. Endringer fremover vil
også omfatte bestemte energi- og klimamål som prosjektet identifiserer og velger å prioritere.
Eksempler på konkrete endringer som forventes å bli implementert fremover omfatter fjernvarme
som energikilde, materialvurderinger knyttet til ombrukskartlegging og nærmere vurderinger av
materialer i nytt skolebygg.
Referansebygg for eksisterende skole som skal rehabiliteres tar utgangspunkt i TEK17 og antar at
alt skal fjernes ned til eksisterende betongkonstruksjon. Dette vil ikke være tilfellet, da bygget er
av stor antikvarisk verdi og det planlegges å gjennomføre vurderinger knyttet til ombruk i
eksisterende skolebygg. I tillegg er referansebygget noe avvikende i forhold til faktisk
gjennomføring, da oppgraderinger i materialer vil sikte mot passivhusstandard hvor dette er mulig
og hvor dette ikke strider mot bevaring av antikvariske verdier.

20/23

Rambøll - Storetveit skole

Idrettshallen skal rives og det er tatt utgangspunkt i nøkkeltall og materialbruk beskrevet i
rapporten U2850 Storetveit idrettshall – skisseprosjekt, som er utarbeidet i forbindelse med
tidligere rivningssøknad.
Klimagassberegningene vil bli bearbeidet fram mot komplett innsendelse til 1. gangsbehandling.
Forhold som må inngå i vurderingen videre er ifølge veilederen:
•
eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av karbonlager (myr skog
mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor tomtebearbeiding
•
mulighet for egenproduksjon av energi
•
planområdets beliggenhet i forhold til kollektivtransport og sentrumsfunksjoner
•
mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer
•
funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder
•
arealeffektivitet og mulighet for flerbruk
•
tilrettelegging for mobilitetsløsninger og parkering for bil og sykkel
•
ved vesentlige naturinngrep må man redegjøre for:
o hvilke klimagassutslipp naturinngrepet gir, inkludert tap av/økt
o lagringskapasitet
o hvilke alternativer med mindre påvirkning som er vurdert, og hvilke
o utslipp og tap av/økt lagringskapasitet disse alternativene vil gi
o klimaeffekten av terrenginngrepene må dokumenteres
Se for øvrig vedlagte klimagassberegning.

9.

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM
KONSEKVENSUTREDNINGER
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 for
reguleringsplaner som omfattes av KU-forskriftens vedlegg I.
I forskriftens vedlegg I, pkt. 24 fremgår det at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 alltid skal
ha planprogram eller melding og konsekvensutredning.
Utvidelsen/endringen av tiltaket vil ikke overstige 15 000 m2 BRA og det er derfor ikke krav om
konsekvensutredning etter forskriftens § 6, jf. vedlegg I, pkt. 30.
I KU-forskriften § 8 står det følgende:
«Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10,
men ikke ha planprogram eller melding:
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i
samsvar med denne tidligere planen»
Planen omfattes av vedlegg II nr. 11 bokstav j, jf. forskriftens § 8 bokstav a, og må vurderes
etter kriteriene i § 10.
Vedlegg II nr. 11 bokstav j:
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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:
b) «truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for
friluftsliv»
Det kan være truede arter eller naturtyper i området, hovedsakelig innenfor arealene avsatt til
grønnstruktur. 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.

10.
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