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1.0

FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
1.1 Nøkkelopplysninger
 Planområdet ligger i Laksevåg bydel, mellom Gravdalsvannet og Lyngbøvatnet,
rett nord for rundkjøring, Rv. 555, og ca. 5 km vest for Bergen sentrum via
Sotraveien.
 I dag er det en gammel hall på eiendommen og en fotballbane. Gjennom området
går hovedrute for sykkel.

Bergen kommune.
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 I idrettsplanen for Bergen kommune 2009 – 2019 er det avsatt midler til
videreutvikling av Laksevåghallen.
 Det foreslås å rive nåværende Laksevåghall på Lyngbø og etablere et nytt
idrettsanlegg for idrett, turn og svømming inkludert nærmiljøanleggfunksjoner
for bydelen.
 Pga. begrensninger på tomten foreslås det å utnytte takflatene.
 Ønske om å legge opp til en trinnvis utbygging for å realisere bygg etter hvert
som finansiering av de ulike funksjonene er på plass.
2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET
Etatens planforum behandlet saken 30.10.2018 og trakk følgende konklusjon:
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Det er en risiko knyttet til å starte opp et planarbeid på dette tidspunkt. Denne risikoen er i
hovedsak knyttet til ev. konklusjoner i det pågående offentlige planarbeidet for
kommunedelplan for overordnet kollektivsystem mellom Bergen sentrum og Bergen vest.
Forslagsstiller formidlet i møtet at de forstår risikoen, men ønsker å starte opp et planarbeid.
I punkt 2.1 er det skissert anbefalinger for hvordan forslagsstiller kan forholde seg til de
overordnede planene. Fagetaten oppfordrer til god dialog mellom de pågående planarbeidene.
2.1

Pågående overordnet planarbeid og arbeid med strategisk planprogram

Kommunedelplan for overordnet kollektivsystem mellom Bergen sentrum og Bergen Vest
I juli 2018 sendte fagetaten et fagnotat til byrådsavdelingen med sikte på høring av en
silingsrapport for korridorvalg. Silingsrapporten anbefaler hovedkorridorer for
kollektivtrafikk i Bergen vest, hvilke som bør betjenes med bybane og hvilke som bør
betjenes med buss. Laksevåghallen/ planområdet ligger tett opp til tunnelmunningen til
Damsgårdstunnelen v/ RV555 og blir berørt av 3 kollektivkorridorer som møtes akkurat her:
- korridor 3 som er dagens hovedvei gjennom Laksevåg som anbefales betjent med buss/
trolleybuss (Dagens linje 16 og 17 til Nipedalen og Gravdal)
- Korridor 5 som går fra Bergen sentrum og Loddefjord, via Laksevåg og Nygård med
bybane, og
- Korridor 6 som er dagens RV555 som betjenes med buss (buss til Askøy og Sotra)
Det er et poeng at alle disse korridorene møtes i dette området for mulige byttepunkt, og
at det blir fotgjengervennlige forbindelse mellom de ulike stoppestedene for mest mulig
smidige overganger, uten at det medfører forsinkelser/ ulemper for kollektivtrafikkens
framkommelighet i trafikksystemet for øvrig.
For de korridorene som skal betjenes med bane er det ønskelig å konsekvensutrede 2-3
alternativer som grunnlag for en endelig beslutning om trasévalg og å sikre nødvendig areal
for en framtidig bygging. Bygging av bybane her vil starte tidligst når Bybane til Åsane er satt
i drift.
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Anbefalinger:
- De tre korridorene for stamlinjer i kollektivnettet må sikres. Mulige traséer for ny
bybane i korridor 5 skal konsekvesutredes før en kan ta endelig stilling til hvilke
konsekvenser dette vil få for planarbeidet.
- Konklusjonene fra konsekvensutredningen er trolig klar sommeren 2020. Ved at
planforslaget tilpasses valgte bybanetrasé med holdeplass vil det være mulig å
realisere idrettsanlegget i forkant av bybaneutbyggingen.
Strategisk planprogram for Laksevåg
Forslag til strategisk planprogram ligger ute til høring i perioden 27.10-11.12.2018.
For området rundt Nygård (Område C, Laksevåghallen ligger i C3) blir det påpekt at det er et
potensial for et tettere sentrumsområde rundt krysset mellom Lyderhornsveien og
Gravdalsveien, da det ligger sentralt til med nære avstander til hele bebyggelsesstrukturen i
området. Områdets funksjonalitet og opplevelse vil kunne styrkes gjennom større vektlegging
av offentlige rom. Dette kan gjøres med supplering av bebyggelsen og forsterke
gangforbindelsene til boligområder og idretts- og rekreasjonsanlegg. Lyderhornsveien er en
utfordring som barriere for gang og sykkeltrafikk. Strategiplankartet har definert viktige gangog sykkelforbindelser, samt kollektivtraséer som bør forsterkes.
Anbefalinger:
Oppgradering av Laksevåghallen er i samsvar med intensjonene i det strategiske
planprogrammet.
Et nytt anlegg/ plan for idrettsanlegget må ta hensyn til:
- At gangaksene til Nygård sentrum, kollektivholdeplass, boligområder langs
Lyngbøveien og opp til Holenfjellet/ Damsgårdsfjellet må ivaretas og styrkes.
Gangaksen fra fjellet skal kunne fungere som flomvei ved kraftige nedbør.
- Hovedrute og bydelsrute for sykkel passerer området. Adkomst til idrettsanlegget med
god sykkelparkering må sikres.
2.2 Arealformål
Formålet med ny reguleringsplan er å legge til rette for oppføring av nye bygg som vil
videreutvikle området, med idrettshall, svømmehall, turnhall og møteplassfunksjoner/
nærmiljøanlegg.
Det er sett på muligheter for å inkludere en ishall med en størrelse på 2995 m², pga.
arealmangel har dette vist seg å være vanskelig å få plass til.
Formål idrettsanlegg er i tråd med arealformålene i gjeldende kommuneplanens arealdel
(KPA) 2010 og forslag til ny KPA 2018.
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Gjeldende reguleringsplan Laksevåg. Ytre
Nygård, endret regulerings- og
bebyggelsesplan med planID 40270000 er fra
1964. Denne regulerer arealet til idrettsplass
med tilhørende funksjoner og grøntareal.

I Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010 er
området avsatt til bebyggelse og anlegg og
grønnstruktur

I forslag til ny arealdel (KPA) 2018 er
området avsatt til ytre fortettingssone (sone
2) og grønnstruktur

2.3 Byggehøyder / bebyggelsesstruktur / grad av utnytting
Plankonsulent informerte om at det ikke planlegges en vesentlig økning i byggehøyde i
forhold til dagens bygg. Eksisterende laksevåghall har en høyde på ca. 13,5 m og et
fotavtrykk på ca. 2385 m² i dag.
Under er en oppsummering av planlagt utnyttelse av planområdet, jf. bestilling av
oppstartsmøte:
Fotavtrykk av nye bygg

- Ca. 1770 m2 for idrettshall
- Ca. 2240 m2 for turnhall
- Ca. 1790 m 2 for svømmehall.
Til sammen ca. 5800 m².
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- Idrettshall = 2620 m² BTA
- Turnhall = 3500 m² BTA
- Svømmehall = 3100 m² BTA
Til sammen ca. 9220 m² BTA.
- Det blir lagt opp til muligheter for et nærmiljø
anlegg mellom byggene og på tak.
- Takflaten vil ha et areal på ca. 5800 m²
- Maks byggehøyde er satt til 15,5 meter.
- ca. 13 500 m². Hvis ny utbygging ender med et
bebygd areal på 5800 m²,
- Parkeringsareal på ca. 500 m²
- Utnytting på ca. 46 % BYA.

I KPA2010 er det ikke angitt grad av utnytting for formål idrettsanlegg. Grad av utnytting og
byggehøyder må bl.a. vurderes ut fra følgende i bestemmelsene til KPA 2010: § Byform og
arkitektur og § 23 Bebyggelse og anlegg samt de ulike løsningene for trafikkavvikling.
I forslag til ny KPA er det gitt føringer for utbygging innenfor byfortettingssone 2 i pkt. 26.1
og 26.3.
Et premiss for videre arbeid er at byggehøydene ikke må komme i konflikt med
nabobebyggelsen i nord.
Forslagsstiller ønsker å se til forslag til ny KPA. Som følge av rulleringen av
kommuneplanens arealdel (KPA) gjøres det oppmerksom på at det er KPA 2010 som er
gjeldende juridisk. Dersom det ønskes å legge de føringene som er foreslått i ny KPA 2018 til
grunn for prosjektet, må planforslaget vurderes opp mot både gjeldende KPA 2010 og forslag
til ny KPA 2018 i planbeskrivelsen. Bestemmelsene i KPA 2018 er foreløpig kun et forslag,
og det må tas høyde for at disse kan endre seg i løpet av prosessen. Tema som er i strid med
gjeldende KPA 2010 må fremkomme tydelig.
For å oppnå mest mulig fleksibilitet i planforslaget ønsker forslagsstiller å regulere én
maksimal byggehøyde for hele planområdet. Fagetaten tok ikke stilling til dette i møtet.
Fagetaten vurderer det som positivt å plassere svømmehall med glassfasade ut mot fylkesvei.
2.4 Grønnstruktur og landskap
Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Dersom det ikke fremkommer noen
spesielle forekomster, er det tilstrekkelig at dette omtales i planbeskrivelsen.
I kommunens temakart for grøntstruktur er det vist grønne korridorer i øst-vestgående og
nord-sørgående retning langs vegene kv. Gravdal og fv. Lyderhornsveien.
Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA 2010, og punkt 10 i forslag til
bestemmelser til ny KPA.
Fagetaten viste i møtet til tilbakemelding gitt av Bymiljøetaten i forbindelse med
oppstartsmøtet avholdt i 2013:
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«Det lille skogholtet øst i foreslåtte planområde er vist som lauvskog på særs høg
bonitet. Slike skogsområder anses å ha verdi for biologisk mangfold, for grøntstruktur og
landskap. Grønn etat mener derfor det bør legges opp til at dette området berøres i minst
mulig grad. Grønn etat mener også det bør tas sikte på å bevare grøntstrukturen som ligger
rundt Laksevåghallen, og som fungerer som en buffer mot vegen.»
I etterkant av dette oppstartsmøtet ba fagetaten om en bekreftelse fra Bymiljøetaten på
hvorvidt denne tilbakemeldingen fremdeles var aktuell. Vi mottok følgende tilbakemelding:
«Vi står fast ved at det som er vist som grønnstruktur i KPA må legges opp til å bevares, slik
vi alltid mener for arealer med dette formålet. Dersom det er trafikkfaglige hensyn til tilsier at
en må inn å omdisponere grønnstruktur, f.eks. av sikkerhetsmessige årsaker, får vi se på det.
Det bør i så fall da ses på kompenserende tiltak/arealer.
Øvrig vegetasjon rundt Laksevåghallen er vist med formål bebyggelse og anlegg, noe som
tilsier at vi ikke står like sterkt på å bevare dette. Men vi mener fortsatt vegetasjonen her har
en viktig bufferfunksjon mot vei.»
2.5 Uteområder
Det legges opp til etablering av «grønne tak», noe som tilføre området omlag 5800 m²
grøntareal. Hensikten er å forsinke og fordøye større nedbørsmengder samt som
rekreasjonsområde, møtested og lek. Mellom Nygårdslien skole i øst og boligområdet øst for
planområdet, videregående skole og barnehage (Gravdalspollen) skal det opparbeides en
gangforbindelse.
Siden planen skal være et viktig nærmiljøtiltak vil opparbeidelse av gode uteareal være
viktige for å nå dette målet. Det er ikke konkrete uteoppholdsarealkrav til dette formålet i
KPA, men vi ber om at det tas hensyn til universell utforming samt legge til rette for
uteaktiviteter og opphold. Hensyn til støy- og forurensningssituasjonen vil også være viktig
for videre arbeid med uterommene.

2.6 Samferdsel
Planområdet er omkranset av følgende veger:
Kommunal veg Eliasmarken på nordsiden
Kommunal veg Lyngbøveien på østsiden av planområdet.
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Fylkesveg 582 Lyderhornsveien på vestsiden.
Riksveg 555 Lyderhornsveien på sørsiden.
Planområdet har tilkomst fra kv. Eliasmarken.
Gang- og sykkelveg
Det er viktig å sikre gode forbindelser for gående og syklende i området. Både som
tilkomst til selve idrettsanlegget, men også gode alternative løsninger hvor det kan være
behov for å legge om eksisterende forbindelser.
I mulighetsstudiet er det skissert en omlegging langs med fylkesveg.

1: Utsnitt fra mulighetsstudien
Representanter fra kommuneplanavdelingen, sykkelgruppen og Statens vegvesen hadde
innspill til hva som må hensynstas for gang- og sykkelvegløsninger:
Hovedsykkelrute fra vest mot sentrum går gjennom planområdet, se rød linje i figuren
under. Ruten er syklistenes og gående sitt alternativ til motorveien og er viktig i et
overordnet perspektiv.

2: Oversikt over hovedrute og bydelsrute for sykkel
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I Lyngbøveien går en bydelsrute for syklene, se blå linje i figur over. Denne kan med
fordel knyttes sammen med hovedruten. Rutenettet er også viktig for lokale bevegelser i
området og for tilkomst til idrettshallen.
I det overordnede strategi- og planarbeidet ses det på muligheter for andre løsninger for
sykkelvegnettet i området. Dette kan bli aktuelt å etablere i tilknytning til en eventuell
bybane. Det vises ellers til hva som foreslås i det strategiske planprogrammet og det
anbefales at planforslaget følger opp intensjonene i det som skisseres der hva gjelder
kobling av gangforbindelser, jf. utsnitt fra strategikart.
Rød linje:
Tverrforbindelse
gange /flomvei –
eksisterende og
planlagt.
Gul linje: Bydelsruter
sykkel
Grå linje:
Eksisterende
kollektivnettverk
Oransje punkt:
Bussholdeplass
Oransje/sort –stiplet
linje: Mulig bybane
Høringsutkast 2018
3 Utsnitt fra strategisk kart

Det må reguleres en god og trafikksikker løsning gjennom planområdet som kobler seg
til g/s-kulverten under rampen fra rv. 555. Hovedsykkelruten fra vest mot sentrum går
gjennom planområdet. Ruten er syklenes og gående sitt alternativ til motorveien og er
viktig i et overordnet perspektiv, i tillegg til fortausløsningen som er etablert på
kjørebroen.
Hovedruten kan legges om etter en nærmere vurdering, men det er viktig at den får høy
kvalitet og at sammenkobling med sykkelfelt i Lyderhornsveien blir gjort på en
trafikksikker måte. Løsningene må i reguleringsplanen sikre skille mellom gående og
syklende på hovedruten. Det anbefales å vurdere ulike alternativ til løsninger. Viktige
moment som må ses på er bl.a.:
- Ruten må kobles til undergang under veien og få et godt systemskifte i krysset. Med
skissert løsning vil man få en 90* grader sving til. Disse tingene krever en god del
plass av tomten.
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- Det er viktig å se på systemskiftet mellom sykkelvei og sykkelfelt. Prinsippet under
med plankryssing bør testes. Mulig at krysset bør få signalanlegg.

4: Løsning som anbefales sett nærmere på

- Det er også viktig å se på gjennomkjøring med brøytebil, sikt i svingene og i kryss for
gang- og sykkelvegen.
- Det bør vurderes om gangtrafikken helst bør gå igjennom idrettsanlegget og sykkelveien
langs veien. Da kan sykkelveien være 3m + skulder og plass til skjæring mot vei. Skal
det være gangtrafikk bakom også bør tverrsnitt bære 3+2+ skulder og skjæring mot
vei.
Hvis plankonsulent ønsker en diskusjon angående løsninger kan de kontakte saksbehandler
som vil videreformidle kontakt med sykkelgruppen i kommunen.
Rv. 555 Lyderhornsveien og Fylkesveg 582 Lydershornsveien
Tilbakemelding fra Statens vegvesen mottatt i forkant av oppstartsmøtet:
«Vi vil ha merknader til byggegrense fra rv. 555 vestover og rampen til Nygård. Det er
også noen løsninger for fremtidig kollektivtrasé mot vest mellom Nygård og Storvatnet
som er tenkt å «lande» i dette området. Byggegrensen må kunne ivareta mulighet for
kollektivtrasé mot vest og vil påvirke plasseringen av arealene i planen.
Det skal dimensjoneres et kryss etter dagens standard i fv. Lyderhornsveien-kv.
Eliasmarken. Bruken er trafikkgenererende og dette må tas med i planleggingen.
Den planfrie kryssing skal beholdes (gangfeltet i Lyderhornsveien er et supplement til
gangbroen) og det vil derfor være behov for å avsette real til å oppgradere kryssingen
etter dagens standard.»
Side 9 av 19

Bergen kommune.

Saksnr. 201821184/3

Statens vegvesen informerte i møtet at det vil være behov for å oppgradere gangbroen.
Kommunal veg
Bymiljøetaten anbefaler at det ses på muligheten for å etablere en snulomme for av/påstigning internt i planområdet. I dag er det flere foreldre som benytter området som
hente-/bringeplass for barn som går på Nygårdslien skole. En slik løsning vil derfor
kunne fungere både for idrettsanlegget samt Nygårdslien skole.
Det må planlegges for gode løsninger for renovasjon og varelevering utenfor kommunal
veg.
Det vil være viktig å finne trygge og gode løsninger for å sikre forsvarlig varelevering
tilknyttet anlegget. Det må redegjøres for hyppighet og hvordan trafikksikkerhet
ivaretas med forslag til løsning.
Byggegrenser
I mulighetsstudien er det lagt til grunn en byggegrense på 15 meter, jf. pkt. 6.3 i forslag
til ny KPA 2018 som lå ute til begrenset høring:
3. Veg
Langs riks- og fylkesveger gjelder følgende byggegrenser foran reguleringsplaner
vedtatt før 1.1.2010:
- Sentrumskjerner og byfortettingssoner (unntatt S1 og By1): 12 meter
- Ytre fortettingssoner: 15 meter
- Øvrig byggesone: 15 meter
Statens vegvesen har innvendinger mot dette punktet i forslag til ny KPA 2018, og kan
ikke anbefale at denne legges til grunn i planarbeidet.
Fagetaten gjør oppmerksom på at dette punktet er tatt ut i siste versjon av forslag til ny
KPA som er oversendt til politisk sluttbehandling.
I vegloven er det angitt en byggegrense på 50 meter fra fylkesveg. Statens vegvesen er
åpen for å diskutere fravik fra denne i det videre planarbeidet, sett i sammenheng med
det pågående planarbeidet for kollektivtrasé mot vest.
Parkering
I mulighetsstudien er det sett på muligheten for å legge parkeringsarealet i nord og ha
varelevering i sør. Vurderinger er gjort for å separere gangvei, sykkelvei og bilvei i
størst mulig grad. Spesielt gjelder dette innkjørselsvei for renovasjon og varelevering.
I forslag til KPA2018 § 17 parkering skal parkering anlegges på en trafikksikker måte,
og slik at normal bruk ikke forringer tilliggende uteareal og ikke være til hinder for
myke trafikanter. I punkt 26.3 står det at parkering skal skje i fellesanlegg.
I KPA2010 og 2018 stilles det krav om bil- og sykkelparkering. Det er samme krav i
gjeldende og forslag til ny KPA:
 Bilparkering: Krav om 1 parkering per 10 person.
 Sykkelparkering. Krav om 2 sykkelparkeringer per 10 person
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 Tyverisikker sykkelparkeringer
Det er viktig å se parkeringsdekningen i sammenheng med kollektivtilbud samt
tilgjengelighet for gående og syklende. Det må utarbeides en mobilitetsplan som
grunnlag for vurdering av parkeringsdekningen. Se § 16 Mobilitet i forslag til ny KPA
2018.
2.7

Barn og unge
2.7.1 Skole og barnehage
Skal kommenteres i alle saker.
Laksevåg bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning.
Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2016–2030 vedtatt i
bystyret 16.6.2016, sak 164-16.
2.7.2 Barn og unges interesser
Det er et idrettsanlegg som legger opp til et variert aktivitetstilbud i tillegg
til utearealer. Planinitiativet vil i høy grad gagne barn- og unges interesser,
så langt disse interessene ivaretas med tanke på utforming ved uteareal,
helse og sikkerhetstiltak. Medvirkning vil være viktig for å ivareta barnas
interesser.
For info vedrørende barnetråkk; se http://www.barnetrakk.no/
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av
sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.
Barnetråkkanalysene utført på Laksevåg omfatter til dels området. det
anbefales å se til disse.

2.8 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap
Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til både KPA 2010 og foreliggende forslag
til ny KPA. Kulturminnerapport og rivningsdokumentasjon skal være godkjent av
Byantikvaren før 1. gangs behandling. Kulturminnerapporten skal ta for seg
planforslaget og omkringliggende areal. Byantikvaren har utarbeidet et grunnlag for
Laksevåg ifbm. Strategisk planprogram for Laksevåg som kan ses til.
Hensynssone kulturmiljø: Historiske vegfar: Ved større eller mindre tiltak som berører
hensynssonen skal veifaret utredes og tas hensyn til. Byantikvaren skal høres ved tiltak
som berører hensynssonen.
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5: Hensynssone for kulturmiljø - historisk vegfar

Byantikvaren har bemerket følgende i forkant av oppstartsmøtet:
Tilpassing, god materialbruk og utforming av volum vil være viktig tema i den videre
planprosessen. Vi vil uttale oss til saken når den kommer på oppstart.
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon;
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067

2.9 Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse der alle forhold med betydning for tiltak
i området skal kartlegges og analyseres. Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA
2010, jf. punkt 19 i forslaget til bestemmelser til ny KPA.
Planområdet ligger i gul faresone for vegtrafikkstøy og luftforurensning i gjeldende
KPA2010 og framtidig KPA2018.
Det ligger også innenfor aktsomhetsområde for steinsprang. Det er utarbeidet
skredfarevurdering ifbm. planarbeidet for Lyngbøvegen. Ta kontakt med Bymiljøetaten
for å avklare en ev. bruk av disse.
Aktsomhetsområde, jf. figur under.
Se pkt. 23 i forslag til ny KPA 2018.
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Fyllplass: Eliasmarken. Skravert rosa.
Vegutfylling i Gravdalsvatnet (lillafarge).
Gul luftkvalitet: Rosafarge

6: Aktsomhetsområde

2.10 Nærmiljøet
I henhold til KPA2010 – punkt 6, skal det redegjøres for dagens stedskvaliteter og
hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som tilføres omgivelsene og det
offentlige rom. Byplanavdelingen oppfordrer til at det gjennom planforslaget skal
legges til rette for tiltak som vil bidra med økte kvaliteter til nærområdet, gjennom
fokus på:
Gangveger
Areal som kan brukes av lokalbefolkningen.
Arkitektur og estetikk.
2.11 Helse
I gjeldende og forslag til ny KPA er området berørt av:
- Støysone – Gul
- Faresone luftkvalitet – Gul
KPA 2010 pkt. 17 Luftkvalitet: Gul sone* er en vurderingssone hvor det bør vises
aktsomhet med å tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser, rekreasjonsområder og utendørs idrettsanlegg. Ved etablering av bebyggelse i
gul sone, skal uteområder legges så langt vekk fra forurensningskilden som mulig.
Hvis det skal legges til rette for opphold på takflater må forslagsstiller dokumentere
tilfredsstillende luftkvalitet.
Ved bygg- og anleggsarbeider skal grenseverdier og prosedyrer angitt i T-1442 kapittel 4
og i gjeldende standard følges.
Helsevernetaten bemerket følgende i oppstartsmøte:
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Laksevåg slår dårlig ut på levekårsstatistikken. Dette gjelder særlig Indre Laksevåg. En
spredning av aktivitetstilbudet på Indre Laksevåg, fremfor en samling som skisseres i
planforslaget anbefales.
I mulighetsstudien foreslås benyttet taket til aktivitet. Taket vil være særlig utsatt for
vegtrafikkstøy. Det anbefales å dokumentere hvorvidt takarealet kan støyskjermes.
2.12 Vann og avløp, overvannshåndtering
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VArammeplanen, se VA-etatens hjemmesider:
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før
planforslaget sendes til 1. gangs behandling.
Tilbakemelding fra Vann- og avløpsetaten i forkant av oppstartsmøte:
Vedlagt referatet ligger det et VA- ledningskart som viser kommunale vann og
avløpsledninger samt deler av privat ledningsanlegg som er etablert i området
Som det fremgår av vedlagt kart så ligger det kommunalt vann og avløpssystem over
eiendommene. Vi ber om at det tas hensyn til det eksisterende kommunale VA anlegget
når byggene skal plasseres på eiendommen. Anbefalt forslag viser at tiltaket vil komme
i konflikt med det kommunale vann og avløpsanlegget . Vi gjør oppmerksom på at VAanlegget skal være tilgjengelig for fremtidig drift og vedlikehold etter utbygging og
det ikke tillates overbygget.
Dersom kommunalt ledningsanlegg må omlegges som følge av tiltaket må utbygger
dekke kostnadene med dette.
VA- etaten vil vurdere om eksisterende tilknytningspunkt til kommunalt ledningsanlegg
kan opprettholdes. Eventuelt vil vi vurder et nytt tilkoblingspunkt.
I forbindelse med oppstartsmøte i 2013 uttalte VA-etaten følgende:
«Deler av Gravdalsvannet er blitt utfylt og planområdet ligger på disse fyllmassene.
Det er et kjent problem med oversvømmelser i idrettshallens kjeller etter perioder
med større mengder nedbør, dette kan også være grunnet økt grunnvannstand i
Gravdalsvannet. Noe av problematikken kan være omkringliggende bebyggelse.
Overvann skal etter kommunens VA-norm håndteres lokalt. For å håndtere
overvann bør en vurdere grønne tak, og grøntareal.
Det er ikke lenger tillatt å pumpe grunnvann inn på avløpsnettet til kommunen, selv om dette
er gitt tillatelse til tidligere. Når en skal bygge under grunnen i dette området må en bygge
tett.»
Fagetaten har i etterkant av oppstartsmøtet bedt om en tilbakemelding fra VA-etaten på om
denne uttalelsen fremdeles er aktuell. De har bekreftet at den er det.
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2.13 Renovasjon
Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides
samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal
vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. Det må i
planforslaget vises hvordan renovasjon løses på en trafikksikker måte.
3.0

UTREDNINGER
3.1

Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Tema
Trafikkanalyse
Mobilitetsanalyse

Ansvarlig

Merknader
Jf. merknad fra Statens vegvesen
Samsvar mellom parkeringsdekning og
kollektivtilbud.

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
3.2 Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.
4.0

REGULERINGSBESTEMMELSER
4.1 Rekkefølgekrav
Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av infrastruktur
4.2 Utbyggingsavtaler
Hvorvidt det vil være aktuelt med utbyggingsavtale må diskuteres ila. planprosessen.
5.0

KART OG PLANAVGRENSNING
5.1 Planavgrensning
Planavgrensningen må avklares før varsel om oppstart. Innspill fra Statens vegvesen og
sykkelgruppen på planavgrensningen vil komme i etterkant av oppstartsmøtet.
Kommentar fra GIS-gruppen i forkant av oppstartsmøtet:
«Det er stort sett arealplan-ID 40270000 fra 1964 som er gjeldende i området, og den
regulerer interesseområdet til idrettsanlegg.
I 7490000 er det regulert gangveg i parkbeltet mellom Lyderhornsveien og
idrettsplassen, uten at den er realisert. Den nye planen anbefales å rydde opp i denne
situasjonen ved å legge seg over det nevnte parkbeltet. Markert med rødt under i
skjermdump 1.»
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5.2 Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell:
Laksevåg, gnr. 146, bnr. 9 m.fl., Laksevåg idrettsanlegg.
5.3 Eiendomsforhold
I området er arealplan-ID 64830000 under arbeid (i gult under i skjermdump med rød
grense). Blå farge indikerer kommunal eiendom og rød indikerer vegvesenets eiendom.

Bergen kommune står som eier av bolig på gnr./bnr. Gjennom planarbeidet for Lyngbøveien
utgår dagens adkomst til denne boligen, og den er forutsatt løst via idrettsområdet. Hvorvidt
boligen forutsettes revet gjennom planarbeidet må klart fremgå.
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MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.
6.1 Tiltak utover lovens minstekrav
Det oppfordres til aktivt å involvere aktuelle interesseorganisasjoner på Laksevåg,
ha løpende dialog med Statens vegvesen og prosjektansvarlige hos
Kommuneplanavdelingen og Bybaneavdelingen.

7.0

FAGKYNDIGHET
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse.
8.0 KONKLUSJON
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet:

Alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelser må jobbes videre
med.

Mobilitetsplan skal ligge til grunn for valg av parkeringsdekning

Gode løsninger for renovasjon og varelevering må jobbes videre med.

God dialog opp mot de pågående overordnede planarbeidene.
8.1

8.2

Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsending av
merknader
Arbeidsmøter

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

Innlevering 1. gangs
behandling
1. gangs behandling

1 år etter oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

Merknader
Se etatens nettsider
Se etatens nettsider
Se etatens nettsider
Materiale og agenda for møtet avtales
med saksbehandler. Materiale skal
sendes inn senest to uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf. pbl § 12-11

Kunngjøring og varsling av planoppstart
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid
kunngjøres og varsles.
For veiledning, se etatens nettsider.
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider
sammen med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart
planarbeid. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett.
Kommunen må alltid varsles via de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte
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vedleggene. Dette er avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen
kommunes GIS- og sakssystemer.
8.3

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

8.4

Dialog
Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter.

_________________________________________________________________________________________________________________
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VIKTIG INFORMASJON
Kravspesifikasjon

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

Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens
nettsider.
Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert
gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøte og arbeidsmøter betales samlet, jf.
gebyrregulativets § 2-5.
__________________________________________________________________________________
Gebyr

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon , eller e-post
asa.haaland@bergen.kommune.no
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201821184.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Åsa Haaland - saksbbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Kopi:

Vedlegg:
Forslag til planavgrensning
Kart VA-ledninger
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