Privat planforslag for Riple boliger: planinitiativ

PLANINITIATIV
Planinitiativ for

Gnr/bnr 57/6 m.fl., Totlandsvegen 415, 5226 Nesttun, 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

Fana, gnr. 57, bnr. 6 m.fl. Riple boliger

Bydel, gnr./bnr.

Fana, gnr. 57, bnr. 6, 9 og 50

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 Riple skole på Totland i Fana bydel.

FORESLÅTT

FORMÅL

Foreslått hovedformål er offentlig tjenesteyting, og det legges opp til at det kan etableres 6
omsorgsboliger på tomten.
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ENKLE

IDÉSKISSER

Prosjektet bygger på en tidlig 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 OG EIENDOMMEN 57/6, 9

Se også vedlagte kart.

KORT

BESKRIVELSE AV OMRÅDET

Planområdet omfatter gnr. 57, bnr. 6, 9 og 50 på Totland i Fana. Riple skole, som nå er nedlagt, ligger
på bnr. 6 og 9, mens det på bnr. 50 ligger en gammel lærerbolig. Lærerboligen er vurdert som
verneverdig av Byantikvaren.
Eksisterende bygningsmasse på bnr. 6 og 9 er fra 1983 og er i relativt god stand. Det vil derfor bli
vurdert gjenbruk av deler av bygningsmassen.
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FIGUR 3 DAGENS SKOLEBYGG

Lærerboligen på bnr. 50 er i svært dårlig forfatning. Bergen kommune ønsker å avhende boligen.
Dersom det er interesse kan bygden overta boligen og den reguleres til aktivitetshus, alternativt
reguleres den som bolig.

FIGUR 4 LÆRERBOLIGEN PÅ BNR. 50

LANDSKAP
Planområdet ligger på en morenerygg i et dalføre omgitt av et høyereliggende barskogområde like
sørøst og et høyereliggende boligområde i nord. Tomten er sørvestvendt, har gode solforhold og fri sikt
mot sørvest – der terrenget skrår nedover dalen. Like nordvest for eiendommen ligger Fv. 5192 –
Totlandsvegen. På den sørøstlige delen av tomten stuper terrenget ned mot elven Lonane, som renner
langs eiendomsgrensen. I tilknytning til Lonane og i Mosdalen vest for planområdet, finner man store
våtmarksområder med et rikt fugleliv. Lonane ender opp i Stignavatnet lenger sør.
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FIGUR 2 TERRENGMODELL. KILDE TILGJENGELIG FRA: www.hoydedata.no (25.02.2020)

FIGUR 3 TERRENGSNITT. KILDE TILGJENGELIG FRA: www.hoydedata.no (25.02.2020)

Terrengsnittet er tatt gjennom dalføret, fra sørøst til nordvest. Figuren viser tomtens beliggenhet i
forhold til omgivelsene – markert område er der skolen ligger i dag, mens elven Lonane renner
gjennom det laveste punktet.
Området er grønt og landlig og det går turstier lenger nordøst, til Totlandsfjellet og videre til blant
annet Livarden. Like sørvest for skoletomten ligger et større lekeområde med ballbinge,
volleyballbane, dissestativ, bord og benker m.m. Det er også en egen lekeplass like ved
Totlandsvegen, sørvest i planområdet.
Omkringliggende bebyggelse består hovedsakelig av spredt eneboligbebyggelse på store tomter.
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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 å regulere arealet til offentlig
tjenesteyting grunnet behov for bemanning. Arealformålet er sånn sett ikke i samsvar med
kommuneplanens arealdel, selv om det planlegges for boliger.

FIGUR 5 UTKLIPP FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Deler av tomtens nordvestlige grense er omfattet av hensynssone H 220 – gul støysone i
kommuneplanens arealdel, se figur 1.
Det er knyttet bestemmelser til støysonene i kommuneplanens § 22, jf. § 33.5, om at den til enhver
tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med tilhørende veileder skal legges til grunn for
saksbehandling. Det legges ikke opp til bebyggelse så nært vegen og bestemmelsen er derfor ikke til
hinder for formålet.
Deler av tomtens sørøstlige del omfattes av hensynssone H310_1 - Aktsomhetsområder for
steinsprang, jord- og flomskred og snøskred, se rødt skravert felt i figur 1.
I kommuneplanens bestemmelser § 33.7.1 stilles det, til hensynssone H310_1, krav til «fagkyndig
utredning av skredfare ved arealplanlegging eller prosjektering av nye tiltak innenfor hensynssone for
skredfare som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe. Nødvendige
sikringstiltak skal godkjennes som vilkår ved rammetillatelse og være utført før utbygging.»
Det vil bli utarbeidet fagkyndig utredning av skredfare 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.»
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Her legges i stedet Husbankens kvalitetskrav til grunn.

K RAV TIL PARKERING
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.

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. Den aktuelle 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 omsorgs-tjenesten
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 (miljøoppfølging i
prosjekt). Dette vil bli lagt til grunn når det konkrete prosjektet starte opp.
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.

ANDRE

PLANER

•

Bergen bystyre behandlet sak 10/19 i møte 30.01.19. og fattet vedtak "et liv med mening,
vekst og utvikling. Plan for tjenester for personer med utviklingshemming 2018-2028.

•

Klima- og miljøplan. Bergen kommunes virksomhet 2017–2020. Til rullering nå.
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VEDTATTE

REGULERINGSPLANER I NÆROMRÅDET

Tilgrensende eiendommer er uregulerte. Plan 4601_18210000 er en eldre reguleringsplan, tredd i kraft
30.01.2006.

FIGUR 6 PLAN 4601_18210000 – GJELDENDE AREALPLANKART

Innenfor planområdet tillates det oppført frittliggende eneboliger og tomannsboliger. Planforslaget for
Riple boliger vil ikke få særlige virkninger for plan 4601_18210000, da området ligger 250-300 m
nordøst for planområdet.

FIGUR 7 PLANENS BELIGGENHET I FORHOLD TIL RIPLE SKOLE

REGULERINGSPLANER

UNDER ARBEID I NÆROMRÅDET

Vi er ikke kjent med at det pågår planarbeid i nærområdet.

STEDSANALYSE
Det er ikke krav til utarbeidelse av 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
LANDSKAP,

AV PLANINITIATIVET

OMGIVELSER OG STRØKSKARAKTER

Tomten er bebygget i dag og ligger i landlige omgivelser.

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 virkninger for naturmangfoldet.
Naturlig kantvegetasjon langs vassdraget skal ivaretas og sikres, iht. KPA § 10.4.

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

KULTURVERDIER
Den gamle lærerboligen er vurdert som verneverdig. Avklaringer knyttet til videre bruk av
boligen/tomten må gjøres i planprosessen. Virkningene for kulturverdi vil være avhengig av hvilken
løsning som velges.

BARN

OG UNGES INTERESSER

Skolen er allerede lagt ned, men skoleplass og ballplass blir fortsatt benyttet av barn og unge i
området. Det kan være behov for å ta i bruk mindre deler av aktivitetsområdet til andre formål. I så
fall må lekeapparatene plasseres et annet sted innenfor planområdet, med tilsvarende kvaliteter.

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 (dvs. de som ivaretar brukernes interesser) vil bli involvert i prosessen.
Følgende berørte offentlige organer og interesserte skal varsles om planoppstart:
Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, BiR, Byantikvaren,
Bymiljøetaten.

SAMFUNNSSIKKERHET

OG RISIKO

Det må utarbeides en fagkyndig utredning for skredfare som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot
fare eller vesentlig ulempe.
Det er ikke registrert andre spesielle forhold i planinitiativet som berører samfunnssikkerhet og risiko.
Det vil bli utarbeidet ROS-analyse som del av planarbeidet og det skal utarbeides en overvannsplan
der behovet for overvannshåndtering, risiko for flom, erosjon mv. blir håndtert.
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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 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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