Privat planforslag for Haugland boliger: planinitiativ

PLANINITIATIV
Planinitiativ for

Gnr/bnr 57/6 m.fl., Hauglandsvegen 56, 5265 Ytre Arna, Bergen

Utarbeidet av

Rambøll Norge AS på vegne av Etat for utbygging og Byrådsavdeling for
arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune.

Datert

06.03.2020

Forslag til plannavn

Arna, gnr. 305, bnr. 46. Haugland boliger.

Bydel, gnr./bnr.

Arna, gnr. 305, bnr. 46

HOVEDINNHOLDET
BAKGRUNNEN

I PLANINITIATIVET

FOR PLANINITIATIVET

Bakgrunnen for planinitiativet er at Bergen kommune har behov for flere boliger for psykisk
utviklingshemmede. 30.01.2019 vedtok Bergen bystyre en plan for tjenester til personer med
utviklingshemming. Bakgrunnen er at det de siste 10 årene har vært etablert for få boliger for
personer med utviklingshemming og at bystyret nå ønsker en snuoperasjon der målet er å fjerne hele
boligkøen i løpet av 5 år. Prosjektet «Boligløftet Bergen» har som mål å etablere 130 nye boliger for
utviklingshemmede i løpet av 5 år. Planarbeidet inngår i prosjektet og vil ha som formål å bygge
omsorgsboliger på tomten til den nå nedlagte Haugland skule i Ytre Arna.

FORESLÅTT

FORMÅL

Foreslått hovedformål er offentlig tjenesteyting, og det legges opp til at det kan etableres 12
omsorgsboliger på tomten.

Side 1 av 9
Rambøll – Haugland boliger – gnr. 305, bnr. 46. 06.03.2020.

Privat planforslag for Haugland boliger: planinitiativ

ENKLE

IDÉSKISSER

Prosjektet bygger på en mulighetsstudie av tomten. Skissene er foreløpige.

FIGUR 1 SKISSER FRA MULIGHETSSTUDIE UTFØRT AV ABO

Det vil bli utarbeidet en mer detaljert volumstudie i forbindelse med planarbeidet.

PLANOMRÅDET –
FORSLAG

DAGENS SITUASJON

TIL PLANAVGRENSNING

FIGUR 2 FORSLAG TIL PLANAVGRENSNING

Se for øvrig vedlagte kart.
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KORT

BESKRIVELSE AV OMRÅDET

Planområdet omfatter gnr. 305, bnr. 46 i Arna bydel. Planområdet ligger lavt i terrenget, på den gamle
tomten til Haugland skule. Dette var en kommunal barneskole etablert i 1895 som er påbygget flere
ganger. Skolen ble nedlagt høsten 2018.

FIGUR 3 BILDE AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE.

Tomten er østvendt og ligger landlig til i et område preget av landbruksaktivitet og store
grøntområder. Kalsåsvatnet og Beitelsvatnet ligger like ved og det renner en elv rett sør for tomten
som ser ut til å ligge i rør.
Strøket karakteriseres av landbruksbebyggelse og noe spredt småhusbebyggelse, hovedsakelig
eneboliger.
Vest for skolen er det en større skråning med en noe bratt stigning som bør undersøkes nærmere i
planarbeid.

FIGUR 4 TERRENGMODELL. KILDE TILGJENGELIG FRA:
www.hoydedata.no (27.02.2020)
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FIGUR 5 TERRENGSNITTETS UTSTREKNING. KILDE TILGJENGELIG FRA:
www.hoydedata.no (27.02.2020)

FIGUR 6 TERRENGSNITT. KILDE TILGJENGELIG FRA: www.hoydedata.no (27.02.2020)

Terrengsnittet er tatt gjennom dalføret, fra øst til vest. Figuren viser tomtens beliggenhet i forhold til
omgivelsene – markert område er der skolen ligger i dag.
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FORHOLDET

TIL OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLANENS

AREALDEL

Eiendommen er avsatt med arealformål bebyggelse og anlegg (ØB) i kommuneplanens arealdel (KPA).
Det legges opp til å etablere omsorgsboliger i området, og det vurderes som riktigst å regulere arealet
til offentlig tjenesteyting grunnet behov for bemanning. Arealformålet er derfor ikke i samsvar med
kommuneplanens arealdel selv om det planlegges boliger.

FIGUR 7 UTSNITT FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Det heldekkende skraverte feltet i figur 1 viser at hele eiendommen er omfattet av hensynssone
H510_2 – sammenhengende landbruk. Det er ikke knyttet bestemmelser til hensynssonen, men gitt
følgende retningslinje:
«Innenfor de sammenhengende landbruksområdene skal landbrukets ressursgrunnlag og
landskap vernes i et langsiktig (100 års) perspektiv. Det skal utøves en streng
forvaltningspraksis ved omdisponering eller deling av dyrket mark. Bygningsmasse bør bevares
eller utvikles i tråd med tradisjonell byggeskikk.»
Foruten areal til en eventuell vegutvidelse vil det ikke være behov for å omdisponere dyrkbar mark.
Planområdets nordlige del er berørt av hensynssone H570_4 – historiske veifar.
Det er ikke knyttet bestemmelser til hensynssonen, men gitt følgende retningslinje:
«Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene ved
bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer områder og gir det særpreg. Det skal
derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om tiltak og endret arealbruk.
Om og hvordan et tiltak berører kulturminner eller kulturmiljø skal vurderes i samråd med
Byantikvaren. Statens vegvesen skal høres i saker som angår postvegene.
Utfyllende retningslinjer til de enkelte hensynssonene fremgår av «Utfyllende informasjon til
hensynssoner for bevaring av kulturmiljø».
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I Utfyllende informasjon til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø står det følgende knyttet til
historiske veifar:
«26 Historiske veifar
Fast postgang i Norge kom i gang i 1647. Byen fikk først postgang mot Oslo (Christiania). I
1648 kom det også en kongelig forordning om skyssferd til på land og sjø, den omfattet
også gjestgiver-stedene langs ferdselsårene. Snart ble det også etablert postruter fra
Bergen til både Stavanger og Trondheim. De ulike generasjonene av postveitraséene er i
stor grad angitt som hensynsoner i kommuneplanens arealdel, også der opprinnelig veifar
er Hensynsonen skal oppfattes som et varsel om nærmere undersøkelser for å vurdere
tiltakets innvirkning på kulturminneverdiene.
Postveiene er kulturminner av nasjonal verdi/betydning, de er faktisk del av første
generasjon offentlig vegnett som har bundet landet sammen.
SVV (Statens vegvesen) skal høres i saker som angår postveiene.
o

Strukturer som forstøtningsmurer, kulverter og broer bør bevares

o

I plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer skal
Byantikvaren gi en vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til
kulturminneverdi.»

Planområdet berører ikke forstøtningsmurer, kulverter eller broer innenfor hensynssonen. Planen vil bli
sendt på høring til Statens vegvesen og Byantikvaren, iht. ovennevnte.

B OLIG OG BOLIGKVALITET
Det legges her til grunn at kommuneplanens § 9.6 gjør seg gjeldende:
«Det kan gis unntak fra funksjons- og kvalitetskrav i kommuneplanens bestemmelser ved
bygging av kommunale boliger for grupper med særlige behov, og andre offentlige boligtilbud
for spesielle grupper. Unntak skal begrunnes ut fra den aktuelle beboergruppens behov.»
Her legges i stedet Husbankens kvalitetskrav til grunn.

P ARKERING
Kommuneplanen har ikke egne parkeringsbestemmelser knyttet til den tiltenkte arealbruken. Behovet
for parkeringsareal må derfor vurderes skjønnsmessig. Parkeringsbehovet må sees i sammenheng med
planområdets beliggenhet og kollektivtilbud sammenholdt med bemanningsbehov og antall besøkende.
Gangadkomst mellom bolig og parkeringsplass skal være universelt utformet.
Det legges opp til kombinert sykkel- og rullestolparkering som vil bli låsbar og under tak.

R ENOVASJON
Avfall er som for vanlig husstand, med de ulike fraksjonene. BIR får varsel om planoppstart på vanlig
måte og gir føringer for avfallshåndtering.
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K RAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL
Brukergruppen som skal bo i omsorgsboligene har særskilte behov, blant annet behov for skjerming.
Husbankens regelverk for boligkvalitet legges derfor til grunn for planen. Kommuneplanens kvalitetsog arealkrav legges til grunn så langt de passer; uteoppholdsarealet skal skjermes mot vind, og halve
arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn. Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke i
uteoppholdsarealet med mindre det har spesielle bruksverdier.

KOMMUNEPLANENS

SAMFUNNSDEL

I kommuneplanens samfunnsdel fremgår det at Bergen ønsker å samlokalisere tjenestene for å gi
brukerne et mer effektivt tjenestetilbud. Brukergruppen har særlige behov, blant annet behov for
skjerming. Det er derfor ikke ønskelig å samlokalisere disse boligene med andre tjenester.
Belysning langs veier og plasser skal skape trygghet og gi økt verdi til uterommene. Belysning må
håndteres i planprosessen og gjennomføring skal skje i samarbeid med alle berørte etater for hvert
prosjekt.
Bergen kommune skal være ledende hva gjelder å ta i bruk ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten
for å gi bedre livskvalitet og mer effektiv ressursbruk.
Bergen kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og arbeide mot
et nullutslippssamfunn. Samfunnet skal utvikles «klimasmart» og redusere behovet for transport.
Kommunen skal også sørge for at byutvikling, bygging og vedlikehold av bygg og infrastruktur, skjer
på en miljøvennlig måte. Kommunen skal også satse på fornybar energi og gjennomføre klimatiltak i
sin virksomhet.
Materialbruk, utforming, teknisk anlegg og oppvarmingsløsning skal velges ut ifra et bærekraftig
perspektiv.
Etat for utbygging har utarbeidet rutine for miljøstyring og MOP (miljøoppfølgingsprogram), som vil bli
lagt til grunn når arbeidet med det konkrete prosjektet starter opp.

ØVRIGE

PLANER

o

Planområdet omfattes av KDP Ytre Arna - Kulturminnegrunnlag, samt av planprogram for
Ringveg øst.

o

Plan for tjenester til personer med utviklingshemming – Et helt liv med mening, vekst og
utvikling 2018–2028.

o

Klima- og miljøplan. Bergen kommunes virksomhet 2017–2020. Rulleres nå.

VEDTATTE

REGULERINGSPLANER I NÆROMRÅDET

Tilgrensende eiendommer er uregulerte.

REGULERINGSPLANER

UNDER ARBEID I NÆROMRÅDET

Vi er ikke kjent med at det pågår planarbeid i nærområdet, foruten kommunedelplan for Ringveg øst.

STEDSANALYSE
Det er ikke krav om stedsanalyse, jf. Veileder for innledende stedsanalyse:

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341
515a.pdf
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VIRKNINGER AV PLANINITIATIVET
LANDSKAP,

OMGIVELSER OG STRØKSKARAKTER

Tomten ligger i landlige omgivelser og i et område med relativt spredt boligbebyggelse og gårdstun.

FJERNVIRKNING
Det legges opp til bebyggelse med begrenset byggehøyde som ikke vil gi særlige fjernvirkninger.

ØKT

TRAFIKK OG STØY

Tiltaket kan medføre noe økt trafikk sammenlignet med tidligere bruk.

NATURMANGFOLD
Tiltaket plasseres på den gamle skoletomten og vil ikke få betydelige virkninger for naturmangfoldet.

FRILUFTSLIV
Tiltaket plasseres på den gamle skoletomten og vil ikke få betydelige virkninger for friluftslivet.

KULTURVERDIER
Tomten er omgitt av landbrukseiendommer og ligger i hensynssone for sammenhengende landbruk.
Tomten er imidlertid avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan, i tillegg er dette opprinnelig en gammel
skoletomt som skiller seg fra den øvrige bebyggelsen og arealutnyttelsen. Det går et historisk veifar
like nord/nordøst for tomten. Det legges ikke opp til tiltak som berører veifaret, foruten ev. tiltak
knyttet til utbedring av vegsituasjonen.

BARN

OG UNGES INTERESSER

Skolen er allerede lagt ned, men skoleplass og øvrige uteoppholdsarealer kan fortsatt bli benyttet av
barn og unge i området. Planen kan få konsekvenser for utnyttelse av disse arealene.

MEDVIRKNING
Det planlegges et informasjonsmøte for naboer og andre berørte parter i forbindelse med oppstart av
planarbeidet.
Husbanken, kommunens arbeidsmiljøutvalg, barn og unges representant, samt relevante
brukerorganisasjoner vil bli involvert i prosessen, dvs. de som ivaretar beboernes interesser.
Følgende berørte offentlige organer og interesserte skal varsles om planoppstart:
Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, Byantikvaren, Bymiljøetaten,
BIR.

SAMFUNNSSIKKERHET

OG RISIKO

Det er ikke registrert spesielle forhold i planinitiativet som berører samfunnssikkerhet og risiko. Det vil
bli utarbeidet ROS-analyse som del av planarbeidet og det skal utarbeides en VA-rammeplan der
behovet for overvannshåndtering, risiko for flom, erosjon mv. blir håndtert.

KONSEKVENSUTREDNING
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
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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.
Tiltaket vil ikke overstige 15 000 m2 BRA og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning etter
forskriftens § 6.
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 §
10.
Vurdering etter KU-forskriftens § 10 ligger vedlagt.

Vedlegg:
o

Kart over planavgrensning (pdf og sosi)

o

Vurdering etter KU-forskriftens § 10
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