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1. HISTORIKK
Det er blitt avholdt veiledningsmøtet i januar 2021 hvor kommunen, forslagstiller og
plankonsulent deltok. Referat fra dette møtet ligger på saksnr: 202025353.
Siden veiledningsmøte har forslagsstiller jobbet videre med planinitiativet, spesielt
tilbakemeldinger gitt av Byarkitekten i veiledningsmøtet.
I oppstartsmøtet hadde arkitekt en kort presentasjon av arbeidet med planinitiativet etter
veiledningsmøtet, viser til vedlagt presentasjon datert april 2021.
2. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
 Formålet er å tilrettelegge for terrassert blokkbebyggelse/terrassehusboliger og utvikle
området i tråd med Kommuneplanens arealdel 2018.
 Det er estimert mulig utbygging av ca. 200 sentrumsnære boenheter. Utforming og høyde
vil tilpasses nærliggende bebyggelse. Prosjektet vil etterstrebe gode bokvaliteter for
beboerne og forbipasserende, gode uteområder og tilrettelagte boliger for alle
aldersgrupper.
 Etablering av nye gangforbindelser som vil bedre tilbudet for gående og syklende, og gi
bedre fremkommelighet i nærområdet. Forslagstiller/plankonsulent er i dialog med
grunneier for parkeringshuset (gnr. 42, bnr. 477) med tanke på å få til gode
tverrforbindelser.
 Bærekraftig byutvikling styrkes ved fokus på miljøvennlige løsninger/bærekraft i
prosjektet som ambisjon om Breeam Very Good sertifisering.
 Ambisjon om at prosjektet skal bli et foregangsprosjekt for bokvalitet på leilighetsnivå.
 Arbeide med ulike strategier for å redusere terrenginngrep.
 Undersøke muligheten for frikjøp av parkering, og se på sambruksløsninger.
3. PLAN OG BYGNINGSETATENS VURDERING
Kommunen har høy forventing til et planforslag med gode kvaliteter. Planforslaget må være
et positivt prosjekt for videre byutvikling av Nesttun, og må inneha gode kvaliteter i seg selv
og gi nye kvaliteter til omgivelsene. Det presiseres at kvalitet går foran grad av utnytting. Det
må i planforslaget sikres høy arkitektonisk kvalitet, gode bomiljøer, bevaring av en
sammenhengende grønnstruktur, og tverrforbindelser mellom Midtun og Nesttun.
Planinitiativet er diskutert med ledergruppen på etaten. Oppstart av planarbeid kan anbefales,
og følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken:
 Det skal utarbeides en helhetlig vurdering av parkeringssituasjonen for Nesttun tidlig i
planprosessen. Vurderingen skal legges til grunn for valg av løsning for parkering.
 Det skal utarbeides en analyse som vurderer ulike alternativer for adkomst tidlig i
planprosessen, herunder mobilitet og gjennomføring. Må vurderes i sammenheng med
parkering. Adkomst over grønnstruktur kan ikke tillates.
 Planforslaget må regulere en sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte for å ivareta
økologisk korridor. Hule eiker må ivaretas.
 Planforslaget må sikre gode gangforbindelser mellom Midtun, Nesttun og
kollektivholdeplasser. Minimum en gangforbindelse må tilfredsstille krav til universell
utforming. Offentlig heis kan være et godt supplement.
 Innledende klimagassberegning må utarbeides og legges ved varsel om oppstart.
 Bebyggelsesomfang vurderes for stort i forhold til ivaretakelse av områdets biologiske
verdi, grønnstruktur, utfordringene med å skape gode universelt utformede
gangforbindelser til bybanen og Nesttun i bratt terreng.
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4. PREMISSER FOR PLANARBEIDET
Arealformål
Kommuneplanens
arealdel2018
I KPAligger planområdethovedsakeliginnenforbyfortettingssonen.Vestredel av
planområdetligger innenforsentrumsformålS7. Deler av planområdetomfatterarealavsatttil
grønnstruktur.Hensynssoner:
Flomfare(200-årsflom med klimapåslag,Nesttunvassdraget),
skredfare(aktsomhetsområde
for steinsprang,jord-og flomskredog snøskred),angitt hensyn
kulturmiljø (historisk senterNesttun),støy fra veg –gul sone.
KommunedelplanKDP
Planområdeter vist som senterområde
i kommunedelplanfor Fana,KDP Ny-Paradis,Hop,
Nesttun,NesttunVest(Plan-ID 15700000)vedtatti 2001.
Gjeldendereguleringsplan
Planområdeter regulerti gjeldendereguleringsplanfor Fana,del av gnr. 42 og 43, Nesttun
sentrum(Plan-ID 16370000)vedtatti 2005,til formålenekonsentrertboligbebyggelse,
bolig/kontor/forretning,blandetsentrumsformål,bolig/offentlig frittliggende
småhusbebyggelse,
felles lekeplass,grønnstruktur,garasjeanlegg,
annetfellesareal,felles
gangarealog felles avkjørsel/kjøreveg.
Intensjonenelagt til grunni gjeldendereguleringsplanforNesttunsentrum(Plan-ID
163700000)måvurdereskonkretsom del av planarbeidet.Ved utarbeidelseav gjeldende
reguleringsplanble det gjort helhetligevurderingerfor Nesttunsentrum,og det ble lagt til
grunnat en utbyggingav «Fondveggen»
var sentraltfor en videre utvikling av Nesttun.Dette
gjelderblant annetnye gangforbindelser,parkeringsanlegg
i fjell, riving av hele/delerav
eksisterendeparkeringsanlegg
og nye godebyrom. Somdel av planarbeidetmå intensjonene
vurderespå nytt ettersomvurderingenelagt til grunngjeldendereguleringsplaner gjort for en
del år siden.Det er viktig å seområdetsamletog uavhengigav eiendomsforholdfor å kunne
vurderegodehelhetligeløsninger.
Hovedproblemstillinger
Problemstillingervedrørendeparkering,adkomst,grønnstruktur,gangforbindelsermed
universellutforming, Nesttunelvaog bokvalitet forutsettesløst tidlig i planarbeidet,før videre
arbeidknyttet til plasseringog utforming av bebyggelse.
Parkering
Det visesgenerelttil KPA § 17 vedrørendekrav til parkeringog parkeringsdekning.
I henholdtil KPA er det følgendekrav til bilparkeringfor bolig pr. 100 m2 BRA:
0,4-1 p-plasseri sentrumskjernepr.100m2 BRA
0,6 –1,2 p-plasseri byfortettingssonepr.100m2 BRA
Krav til sykkelparkeringforboliger minimum 2,5 plasserpr. 100 m2 bolig.
Planforslagetkan ikke vurdereparkeringkun for egenutbygging.Parkeringssituasjonen
på
Nesttunfremstårsom uavklart,og det må utarbeidesen helhetlig vurderingav
parkeringssituasjonen
for Nesttuntidlig i planprosessen.
Dennevurderingenskal leggestil
grunnfor valg av løsningfor parkeringfor planforslaget.I forbindelsemed utarbeidelseav
gjeldendereguleringsplanfor Nesttunsentrum(Plan-ID 16370000)ble det vurdertat
parkeringsbehovet
for Nesttunmåttevurderessamlet.EttersomNesttunhar begrensede
arealertilgjengeligble det vurdertat det var hovedsakeligi «Fondveggen»det var rom for
Side3av 17

Bergen kommune.

Saksnr. 202106180/5

vesentlige nye parkeringsarealer. I gjeldende plan er det lagt til grunn at det skal etableres
parkeringsanlegg i fjellet ved realisering av utbygging i «Fondveggen». Parkeringsanlegget
var tiltenkt å dekke behovene for de nye boligene, planlagt utbygging av næringsvirksomhet
samt parkering for bybanen.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe v/ Miljøløftet som skal utarbeide strategiske retningslinjer for
innfartsparkering. Etter planen skal retningslinjen ferdigstilles i juni 2021, og deretter
behandles politisk. Vestland fylkeskommune ønsker å vente til den nye strategien for
innfartsparkering er vedtatt før det gis tilbakemelding på innfartsparkeringsplasser på Nesttun.
Fylkeskommunen har tidligere gitt signal om at innfartsparkering i fjell ikke er en ønskelig
løsning. Fylkespolitikerne har også gitt signaler om at sambruksløsninger er å foretrekke
fremfor innfartsparkering i sentrumsområder og knutepunkt.
Byplan vurderer at det er et potensiale for et parkeringsanlegg i fjell i «Fondveggen» som må
vurderes på nytt. Behov for innfartsparkering kan ikke avskrives og må vurderes nærmere. Et
parkeringsanlegg i fjell kan være sentralt for å samordre parkering på Nesttun, og frigi arealer
som eksisterende parkeringshus opptar til videre byutvikling på Nesttun. Dette gjelder i
forhold til eksisterende parkeringshus ved Litle Nesttunvatnet (gnr. 42, bnr. 718) og
parkeringshuset ved senteret (gnr. 42, bnr. 477).
I møtet ble det enighet om at influensområdet for vurdering av parkeringssituasjonen på
Nesttun måtte avklares. Byplan foreslår at det avholdes temamøte om parkering tidlig i
prosessen. Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune må involveres i vurderingen.
Riving av eksisterende parkeringsanlegg (gnr. 42, bnr. 477)
I møtet ga forslagstiller utrykk for at det ikke var ønskelig å rive eksisterende parkeringshus
som en del av planforslaget. Parkeringshuset ligger utenfor forslagstillers eiendom, og
grunneier av parkeringshuset ønsker ikke riving av parkeringshuset.
Riving av parkeringshuset er vurdert i arbeidet med gjeldende reguleringsplan for Nesttun
sentrum (Plan-ID 16370000), men er ikke anbefalt ut fra flomhensyn, vurdering av områdets
attraktivitet, sol- og klimaforhold samt økonomiske vurderinger. I reguleringsplan for Nesttun
sentrum landet man på en løsning der reguleringsplanen åpner for at eksisterende
parkeringshus kan rives, men pålegger kun riving av 15 m i den nordlige enden, samt at taket
skal fjernes.
Byplan vurderer at parkeringshuset fremstår som en stor barriere mellom Nesttun sentrum og
«Fondveggen»/planområdet, og det må gjøres en ny vurdering om parkeringshuset, eventuelt
deler av parkeringshuset bør rives. I møtet støttet både Bymiljøetaten og Byarkitekten at det
må gjøres en ny vurdering av riving av eksisterende parkeringshus. Parkeringshuset fremstår
som et avvisende bygg, og prosjektet vil lande på en bakside som ikke vil være attraktiv. Det
er spesielt viktig at planforslaget oppnår en god kobling mellom Midtun og byromsstrukturen
på Nesttun.
Byplan har forståelse for problemstillingen rundt privatrettslige avtaler, men vurderer at en
utbygging av planområdet vil vanskelig la seg realisere uten at det gjøres noen tiltak
vedrørende eksisterende parkeringshus. Det må dermed gjøres en ny helhetlig vurdering
vedrørende riving av eksisterende parkeringshus.
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Uteoppholdsarealer
Det visesgenerelttil kvalitetskravenei KPA § 14. Planområdetligger hovedsakeliginnenfor
byfortettingssoneni KPA, men delerav planområdetligger innenforsentrumskjerneS7 i
KPA. I sentrumskjernerskal det etableresminimum 25 m2 uteoppholdsareal
pr. boenhet.
Maks 50 % av arealetkan leggespå tak/altan.Offentlig tilgjengelig arealpå bakkeplankan
regnessom uteoppholdsareal
for boliger i planområdet.I byfortettingssonenskal det etableres
2
minimum 40 m uteoppholdsareal
pr. boenhet.Maks 50 % på tak/altan.Minimum 50 % skal
utformessom fellesarealeller offentlig tilgjengelig areal.Minst 50 % av enhetenei store
prosjektskal ha privat uteoppholdsareal.
Det anbefalesat eksisterendenaturelementervidereføresfor å gi godekvaliteterpå
uteoppholdsareal.
Det anbefalesogsåat naturelementersom trær,vegetasjonog grøntarealo.l
sikresetablert.
Bokvalitet
Krav til boligsammensetting
gitt av § 9.1 i KPA må leggestil grunni planforslaget:
Krav til boligstørrelsei nye størreprosjekteri byfortettingssoner:
-Maksimum 20 % av boenhetenekan ha bruksarealunder50 m²
-Minimum 20 % av boenhetene
skal ha bruksarealover 80 m²
I gjeldendereguleringsplanfor Nesttunsentrum(Plan-ID 16370000)erdet vurdertat de
lavesteetasjenei felt BKF2 har begrensede
bokvaliteter,og dermeder det åpnetfor at det kan
etablereskontor og forretningi de to førsteetasjene.Det er en intensjoni gjeldende
reguleringsplanom at deler av eksisterendeparkeringshusskal rives, og at delerav
Nesttunelvaskal frem i dagen.Byplan vurdererat detteer godeintensjonersom gir mer rom
for tilretteleggelseav en synlig og god kobling mellom Nesttunsentrumog planområdets
nordligedel. Det er ogsåavsattarealfor felles lekeareal(FL4) i gjeldendereguleringsplan
somanseså gi kvaliteterfor blant annetfelt BKF2.
Byplan er spørrendetil om det kan oppnåsgodebokvaliteterog kvalitet på byrom dersomdet
ikke skal gjøresnoetiltak vedrørendeparkeringshuset.
I forhold til bokvalitet gjelderdette
spesieltfor utbyggingav planområdetsnordligedel. En god og visuell forbindelsevil også
værevanskeligå få til her hvis det ikke skal gjørestiltak vedrørendeparkeringshuset.
Byform og arkitektur
Det visesgenerelttil KPA § 8. Gjeldendearkitektur-og byformingspolitikkskal være
premissgiverfor planleggingog den arkitektoniskeutformingen.Nyskapendeog variert
arkitekturskal utvikles. Estetikkog kunst i byen skal prioriteres.Bergenkommunehar vedtatt
Arkitektur-og byformingsstrategi,Arkitektur+.
Det må vektleggestilpassingtilterreng, volum, høyderog materialvalgsom kan fungerebest
mulig, bådei forhold til segselv og til internebehov,menogsåi forhold til å tilføre estetiske
kvalitetertil nærområdet.Det må leggesvekt på terrengtilpasningmed minst mulig bruk av
storeskjæringer,fyllinger ogmurer. Planforslagetmå bidratil å fremmeopplevelsenav
stedetsegenartog tilføre bymiljøet nye kvaliteter.Det må sikressammenhengende
og
attraktivegang-og sykkelforbindelser.
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4.6.1
Bebyggelsesstruktur,
byggehøyderog gradav utnytting
Bebyggelsesstruktur,
herunderterrenginngrep,plasseringav bygg, volum og høydervil være
et sentralttemai utarbeidelseav planforslaget.Nær-og fjernvirkning, målpunktog byrom,
hensynog nærhettil eksisterendebebyggelse,siktlinjer og lokalklimatiskeforhold må vektes
i vurderingav byggehøyder.Kvalitet går foran gradav utnytting. Det vil væresærligviktig å
vurderevolum og byggehøydersvirkning på byrom.
4.6.2
Byromog møteplasser
Sammenhengende
blågrønnestrukturer,allmenninger,byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdragskal værede overordneteprinsippenefor bystrukturen.Byrom og grønnstrukturskal
planleggesfor allsidig aktivitet, med grønnekvaliteter og bruk av vann.Utforming av byrom
skal sålangt det er mulig tilpassesbarn og unge.
Byplan anbefalertidlig kontakt med Byarkitektender intensjonermedplanforslagetblir
drøftet.Byplan deltar i eventuellemøter.Det anbefalesatBymiljøetateni tillegg deltar,særlig
hvis det skal etableresoffentlig torg/byrom,og i forbindelsemed andreoffentlige interesser.
Påmøtetspilte Byarkitekteninn at landskapsarkitektmå involveresi planarbeideti dentidlige
fasen.Dette vil værenødvendigfor å få til et godt prosjekt.Det ble stiltspørsmålved at
gangvegene
er vist med en stigningpå 1:20, mensTEK sinekrav til universellutforming på
gangvegerer1:15. Dette kan medfølgestørreterrenginngrepog arealbeslagennnødvendig.
Grønnstruktur, landskapog biologisk mangfold
Storedelerav planområdeter kartlagtsom skogav
høgbonitet,og «Fondveggen»fremstår
i dagsom
en viktig grønnveggi landskapsrommet
rundt
Nesttun.
TemakartetSammenhengende
blågrønnestrukturer
skal leggestil grunnfor planleggingen.
Sammenhengende
blå og grønninfrastrukturskal
avsettesog opparbeides,ogsåi fortettingsområdene,
for å ivaretaog leggetil rettefor naturmangfold,
klimatilpasningog trivelige uteområder.Biologisk
mangfoldskal ivaretasog kommenteresi alle saker,
jf. naturmangfoldloven.
Det visestil innspill fra Bymiljøetaten(egetvedlegg,datert
19.04.2021).Hvor det blant annetnevesfølgende:«Iht.
Temakartfor blågrønninfrastruktur går det en økologisk
korridor gjennomområdet.Økologiskekorridorer skal sikre at
dyr og planter kan forflytte eller spre segpå naturlig vis.
Forbindelsenei temakarteter tegnetinn for åivareta,
videreutvikleogetablerenyeøkologiskekorridorer.
Arealendring,og bit for bit nedbygging,er hovedtrusselen
for
naturmangfoldeti Norge.Oppstykketnatur gjør det vanskeligere
for arter å bevegesegfra et områdetil et annet,og gjør at vi får
mangesmåbestandersomer adskilt fra hverandre,noe som
hindrer genetiskmangfold.I dennesammenheng
kan det virke
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som en liten påvirkning, men sett sammen med all arealplanlegging og arealendring som
skjer i den tette byen, så får denne typen utbygging store samlede konsekvenser. Den
økologiske korridoren i planområdet er en viktig forbindelse mellom relativt små grønne
areal og større grøntområder utenfor planområdet. Denne type strukturer er enda viktigere i
den tette byen, og det er derfor ekstra
viktig å ivareta eksisterende
grøntstruktur når vi planlegger og
utvikler nye områder.» «Det finnes
flere registreringer av rødlistede
arter i Nesttun-området men disse er
hovedsakelig knyttet til vannene i
området. Tyrkerdue (nær truet) er
derimot en art som er knyttet til
skogsområder. Med bakgrunn i dette
er det viktig det foretas en biologisk
kartlegging av planområdet – slik at
man tidligst mulig finner ut hva som
finnes av botanisk/økologisk verdi i
området. En slik kartlegging må også
innbefatte fremmede plantearter.»
I gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum (Plan-ID 16370000) er areal til
byggeområder og felles areal for lek/grønnstruktur regulert relativt stramt, og det er regulert
store arealer til felles areal for lek/ grønnstruktur. Planforslaget må regulere en
sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte for å ivareta økologisk korridor. Hensynet til hule
eiker må ivaretas og avklares tidlig i planprosessen. Det må gjøres en biologisk kartlegging av
planområdet tidlig i planprosessen for å vurdere hvilke områder det er viktigst å bevare som
grønnstruktur med tanke på verdi.
Grønnstruktur og foreslått adkomst
I planinitiativet foreslås det adkomst til planområdet fra
Midtunvegen over areal regulert til grønnstruktur. Arealet er både
vist som grønnstruktur (F5) i gjeldende reguleringsplan for Nesttun
sentrum (Plan-ID 16370000) og i KPA. Dette arealet er også et av
få arealer regulert til grønnstruktur, og ligger på kommunal
eiendom, i Nesttun området. Adkomst over areal regulert til
grønnstruktur kan ikke tillates, og alternativer for adkomst til
planområdet må vurderes og ses i sammenheng med
parkeringsløsning.
Forslagstiller vurderer at de er avhengig av å legge adkomsten til
planområdet her, og må i den forbindelse gå noe inn på regulert
grønnstruktur. Et avbøtende tiltak kan være å gi tilbake areal til
grønnstruktur et annet sted.
Byplan fastholder at det må gjøres vurdering av alternativer for adkomst til planområdet før
det tas stilling til dette forholdet.
Etterskrift:
Tilleggsopplysning fra forslagstiller/plankonsulent: Dagens adkomst til gnr. 43, bnr. 277 og
729 ligger på areal avsatt til grønnstruktur. Kommentar byplan: Dagens adkomst er til to
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eneboliger.Det vil kreve mer arealav grønnstrukturentil å etablereadkomsttil planområdet
medmangeflere boenheter.
Mobilitet
Planforslagetskal byggeopp undermåletom GåbyenBergen.Tilretteleggingfor gåendeskal
prioriteres.Eksisterendeog nye gangforbindelserskal tasvarepå ogforbedres,dettegjelder
særligfor sentrumskjerneog byfortettingssone,og forbindelsersom betjenerviktige
målpunkt,jf. KPA § 16.3.
I henholdtil KPA § 16.2 skal det utarbeidesen mobilitetsplanved reguleringav tiltak
tiltak etter§§ 26 og 27 (bebyggelseog anlegg)størreenn 5000m2 BRA, eller som beregneså
gi mer enn 50 arbeidsplasser
skal det utarbeidesmobilitetsplan.
Mobilitetsplanskal blant annetredegjørefor:
- Hvordandet leggestil rettefor å begrensetransport-behovet,
fremmemiljøvennlig
transportog sikre trygg varelevering,parkeringog tilkomst for alle.
- Kollektivtilbud og tilbud til gåendeog syklende.Tiltak foreslåsder detteer relevant
- Samsvarmedmålsettingenav rett virksomhetpå rett sted(ABC-prinsipper)
- Hvordanprosjektetutnytterdeleløsninger
- Behovfor kollektivinfrastruktur
- Behovfor ladestruktur
- Universell tilgjengelighet
Spesieltviktig for planforslageter å vurdereforbindelsermellom Nesttunog Midtun, og
andreviktige målpunkt,herunderskoleveg.
Samferdsel
Det visesgenerelttil innspill fra Bymiljøetaten(egetvedlegg,datert19.04.2021).
Gangforbindelser
Utdragav innspill fra Bymiljøetaten:«Stedsanalysen
anbefalertre nyeforbindelsermellom
Midttunhaugenog Nesttun.Alle de tre visteforbindelseslinjeneer viktige; i sør og nord mot
bybaneholdeplassene,
og sentraltmot torget. Alle har stor høydeforskjell.De gule pilenei
anbefalingskartetmå derfor tidlig konkretiseres.Hvordanskal koblingenforegåog hvordan
skal densværtstore høydeforskjellenovervinnes?Åpne,trillbare løsningeri terrengog
landskapsromer genereltå foretrekkeframfor trapper og heisløsninger.Byrommenened mot
Nesttunsentrumblir sværtviktige somdel av tverrforbindelsene.Det må leggestil rette for
attraktiveromforløpsominviterer til bruk. Planarbeidetbør drøfteinngrepi parkeringshuset
og byrommenesforhold til elven.»«Bymiljøetatenunderstrekerat nyeoffentligegangveger/
fortau/ gang-og sykkelvegerskal væresammenhengende
og knyttestil eksisterendegang-og
sykkelsystem.
Vi gjør oppmerksompå at hovedregeler at viktige offentligegangforbindelser
skal reguleresetter krav om universellutforming.Bymiljøetatenhar ogsåkrav til utformingen
av gangvegersomskal vedlikeholdesav Bymiljøetaten.Bymiljøetatenber om at
tverrforbindelsenNesttun–Midtun blir prosjektertså tidlig sommulig. Utforming i forhold til
UU og drift/vedlikeholdmå avklares.»
Heis
I presentasjonav arbeidetmed planinitiativetetterveiledningsmøtet(visertil vedlegg
presentasjon,datert
april 2021)er det settpå en løsningfor en offentlig heissom del av
kobling fra planområdettil Nesttunsentrum.Byplan vurdererat planforslagetmå løseen
universellutformet gangadkomstmellom planområdetog Nesttunsentrum.Heis kan
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imidlertid vurderes som et supplement. I møtet uttalte Byarkitekten at de er skeptiske til
offentlig heis med høytliggende bro, og er spørrende til om en sekundær forbindelse bør få en
så stor visuell konsekvens i bybildet. Det er utfordrende å få til en god arkitektonisk
utforming på heistårnet, og man bør se på om heisen kan være integrert i bebyggelsen.
Byarkitekten er åpen for å diskutere løsning med heis videre, men vurderer at hovedprinsippet
må være at folk skal bevege seg på terreng/bakkeplan.
Midtunvegen
Utdrag av innspill fra Bymiljøetaten: «Bymiljøetaten tolker det mottatte planinitiativet slik:
All biltrafikk for nye boliger, samt parkeringsplasser som blir fjernet i garasjeanlegg i
Nesttun sentrum, planlegges med adkomst fra Midtunvegen. Midtunvegen er kommunal veg
med smalt fortau, samtidig som den er en viktig skoleveg. Midtunvegen er underdimensjonert
for dagens trafikk. Ved eventuell regulering av nye 200 boliger, samt erstatning for
parkeringsplasser i Nesttun sentrum, vil dette medføre vesentlig trafikkøkning av både myke
og harde trafikanter. Det forutsettes at det blir stilt krav til utbygger for både prosjektering og
ferdigstillelse av den kommunale vegen i henhold til gjeldende krav i håndbøker fra Statens
vegvesen. Etter vår vurdering må kommunal veg på strekning fra Hardangervegen og inntil
avkjørsel for eiendom gnr. 43, bnr. 109 (Midtunvegen 100) inngå i planavgrensningen.
Vegmyndigheter mener at dette er nødvendig for å regulere/ etablere sammenhengende
fortau/ gs i tilknytning til eksisterende gangveg på kommunal eiendom gnr. 43, bnr. 696.»
Det vises til innspill fra Statens vegvesen (eget vedlegg, datert 19.04.2021). Utdrag fra
innspillet: «Planområdet har tilkomst fra kryss Fv. 5196, via kommunal veg Midttunvegen.
Forholdene langs sistnevnte veg er pr. i dag ikke tilfredsstillende, vegbanen er smal og vegen
er preget av flere uoversiktlige avkjørsler. Temaet trafikk, herunder trygg skoleveg må
omtales spesielt i planarbeidet og utvidelse av planområdet/rekkefølgekrav til utbedring av
kommunal veg er et punkt som må vurderes. I forbindelse med ny utbygging vil vi framheve at
det er viktig å ha fokus på trafikksikre løsninger for renovasjon og varelevering tidlig i
planleggingen.»
I møtet presiserte Statens vegvesen at man er spesielt bekymret for Midtunvegen, og det er
viktig at planforslaget belyser hvordan trafikkforholdet blir påvirket av en utbygging av
planområdet. Syklende må vurderes med tanke på alle avkjørsler. Det er spesielt viktig å ha
fokus på trafikksikkerhet i anleggsfasen.
Trafikkanalyse og plangrense
Innspill fra Bymiljøetaten: «Vi regner med at det blir stilt krav om utarbeidelse av
trafikkanalyse for området, spesielt med tanke på kartlegging av behov for utbedring av
skoleveger, etablering av snarveger mm. Gjesteparkering, renovasjon og varelevering må
også avklares tidlig. Endelig planavgrensning må settes ut fra de trafikale vurderingene.»
Innspill fra Vestland fylkeskommune
I møtet uttalte Vestland fylkeskommunen at de deler synspunktene til Bymiljøetaten og
Statens vegvesen. Foreslått adkomst er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan for Nesttun
sentrum (Plan-ID 16370000), og en eventuell ny adkomst må vurderes opp mot adkomst i
gjeldende reguleringsplan. Nesttunvegen er en viktig kollektivakse, og fremkommelighet for
kollektivtrafikken er særlig viktig å ivareta. Kapasitet i krysset Midtunvegen og
Hardangervegen må vurderes. Det må påregnes rekkefølgekrav til opparbeidelse av
infrastruktur, og det vil bli viktig å vurdere når de ulike rekkefølgekravene skal innfris. Det er
videre viktig med gode gangforbindelser til terminalen på Nesttun, og mobilitetsanalysen må
vise forbindelser til viktige målpunkt. Planavgrensningen bør utvides nordover for å fange
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opp gangforbindelsei nord. I ROS-analysenmå risikoi anleggsfasen
vurderes,og det må
foreslåsavbøtendetiltak. I planforslagetmå det redegjøresfor ulike byggetrinnog hensynet
til myketrafikanterskal ivaretasi alle faser.
Energi og klima
Det skal redegjøresfor valg av energiløsningerog byggematerialerog tiltak for å minimere
energibrukog klimagassutslippjf. KPA § 18.3.
I henholdtil KPA § 18.4 skaldet utarbeideset klimagassregnskap
ved:
-vesentlige naturinngrep
-nybygg størreenn1000 m2 BRA
-valg mellom riving eller bevaringav eksisterendebygg
For planforslagetstilleskrav om utarbeidelseav klimagassberegninger
da det leggesopp til
2
nybyggstørreenn1000 m BRA,og vesentligenaturinngrep.Det skal utarbeides
klimagassberegning
i henholdtil kommunensveilederfor klimagassberegninger.
Ved
vesentligenaturinngrepskal det utarbeidesen innledendeklimagassberegning
med
redegjørelsefor naturinngrepved planinitiativ, og en helhetligklimagassberegning
med
redegjørelsefor naturinngrepfør 1. gangsbehandling.Det skal redegjøresfor alternative
utformingerav arealet.Klimagassberegningen
skal oppdateresfør sluttbehandlingved
endringer.
Det visestil innspill fra Klimaetaten(egetvedlegg).Utdragfra innspillet: «…Somdet går
fram av planinitiativet er planområdeti hovudsakeit grøntarealmedskogav særshøg
bonitet.Miljødirektoratethar utarbeiddein rettleiar for konsekvensutgreiingar
for klima og
miljø. I rettleiaren går det fram at skogog myr generelthar høgastkarbonlagringper
arealeining,og at høgbonitetskogpå organiskjord og djup myr har størstevnetil å lagre
karbon.Det er difor all grunn til å tru at planområdeter eit karbonrikt areal. Å byggjened
skogsominneheldstore lager av karbon,gir auka klimagassutslepp.
I tillegg redusererme
framtidig opptakav karbonfrå skogennår den blir bygdned.I kommunensin rettleiar for
klimagassutrekningargår det fram at kommuneni størstmogleggrad ynskjerå bevare
eksisterandegrønstruktur,slik at lagra karbonikkje blir sloppeut i atmosfæren,og slik at
grønstrukturanei framtida òg kan fungeresomeit lagringsområdefor karbon.
Frå klimagassrettleiarengår det vidare fram at ein vedvesentlegenaturinngrepmå gjere
greie for:
1. Kva klimagassutslepp
naturinngrepetgir, inkludert tap av/aukalagringskapasitet,og
2. kva alternativ medmindrepåverknadsomer vurdert, og kva utsleppog tap av/auka
lagringskapasitetdessealternativavil gi.
Rettleiarfor klimagassutrekningarslår ogsåfast at klimaeffektenav terrenginngrepamå
dokumenterast.
Vedslike arealbruksendringarkan ein nytte utrekningsverktøyet
til
Miljødirektoratet.Verktøyettil Miljødirektoratetgir omtrentlegeklimagassutslepp
somfylgje
av arealbruksendringar,samtopptakover 20 år. Utsleppstalablir ikkje eksakte,men
utrekninganegir einpeikepinnpå klimakonsekvensane
av utbygginga.Dette meiner
Klimaetatenvil verenyttig kunnskapå leggje til grunn i det vidare arbeideti dennesaka.»
Klimaetatenpresiserteimøtetat planområdetinneholderhøgbonitetsskog
som har en stor
evnetil å ta opp karbonog lagrei røtter.Det er positivt at forslagstillerønskerat
arealinngrepetskal reduseres.Klimaetatenønskerå semer på temaetpå et seneretidspunkt.
Det er utarbeideten innledendeklimagassberegning
(egetvedlegg),menettersomdenble
sendtinn dagenfør oppstartsmøtet
(27.04.2021)såble det ikke gitt tilbakemeldingerpå denne
i møtet.
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Etterskrift -kommentarertil innledenderapportfor klimagassberegning:
Rapportenredegjørfor KPA § 18.3. Det er gitt en grei oversiktover foreslått
arealbruksendring
i planområdet.Dette er imidlertid ikke omregnettil utslipp og effekt (iht.
kap. 2.2 i veilederfor klimagassberegninger),
men vurderttil redusert/nøytral/økt.
Det er ikke levert inn en innledendeklimagassberegning.
En innledendeklimagassberegning
skal ta utgangspunkti planinitiativet.Ved planinitiativ har en som regeltankerom volum,
behovfor tomtebearbeidingosv. Det er ikke redegjortfor hvilke alternativermed mindre
påvirkningsom er vurdert.Rapportenmå suppleresmeddettefør varselom oppstart.
Rapportenmå samsvaremed det planforslagetsom foreslåstil varselom oppstart.
Risiko og sårbarhet
Det visesgenerelttil § 19 i KPA. Det må utarbeides
analysesomviser alle risiko-og sårbarhetsforhold
som
har betydningfor om arealeter egnettil
utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slike
forhold som følge av planlagtutbygging.ROS-analysen
skal for øvrig værei henholdtil kravspesifikasjonen.
I henholdtil KPA § 19.6 skal det ved tiltak i og ved
brattereterrengenn 27 graderredegjøresfor sikkerhet
mot ras.I henholdtil helningskartfaller planområdet
innenfordettekravet,og det må utarbeidesen
skredrapport.
Planområdetligger innenforfølgendehensynssoner
i
KPA som må vurderesopp mot risiko og sårbarhet:
Flomfare(200-årsflom med klimapåslag,
Nesttunvassdraget),
skredfare(aktsomhetsområde
for
steinsprang,jord-og flomskredog snøskred),støy fra
veg –gul sone.
Det må utarbeidesstøyrapportog det må utarbeidesen
vurderingav flomsituasjonen.
Deler av planområdetligger innenforområdevist som
aktsomhetsområde
nivå 1. Det krevesnærmere
undersøkelser
hvis det skal byggesutinnenfor
aktsomhetsområdet.
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Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltakskal ha god terrengtilpasningmedminst mulig bruk av storeskjæringer,
fyllinger og murer.Massebalansen
skal dokumenteres,
jf. KPA § 24. Ved masseoverskudd
skal det redegjøresfor behandlingog trafikksikker transport.
VA, vassdragog overvannshåndtering
Overvannskal håndtereslokalt. Planforslagetmå identifisere,dimensjonereog sikre arealer
for overvannshåndtering
og flomveier. Nedbørskal normaltgis avløp gjennominfiltrasjon i
grunnenog i åpnevannveier.Nye tiltak skal ikke gi økte avrenningstopper
i områdersom er
sårbareforflom, jf. KPA § 19.4.
Deler av planområdeter vist som flomutsatt.Det må gjøresen vurderingvedrørendeflom.
Planforslagetmå på nytt vurderegjenåpningav Nesttunelva.En åpenelv med god behandling
av elvebreddenekan værepositivt for Nesttun.
Det visestil innspill fra Bymiljøetaten(egetvedlegg,datert19.04.2021).Utdragfra innspillet:
«Områdetsnaturlige vegetasjonhar ogsåen viktig rolle i fordrøyning,infiltrasjon og
fordampingav overvann,og bidrar bl.a. til å redusereavrenningshastigheten.
Problemermed
overvannforekommerofte fordi vegetasjonfjernesfra et område.Bevaringav vegetasjoner
derfor viktige tiltak for å imøtekommeutfordringer knyttettil urban overvannshåndtering.
Klimaendringer,mer styrtregnog fortetting av byengjør at det er endaviktigereå ta vare på
eksisterendegrøntområder.»«I KDP Overvanner deler av Nesttunelvenregistrert sommulig
bekkeåpningmedstort potensiale.Bekkeåpningskal vurderes/utredes
i de arealplanersom
berørerdisseelvene/bekkene.
Det må dermedgjøresen vurdering av åpningav Nesttunelveni
forbindelsemedplanarbeidet.Det pågår ogsået arbeid medutarbeidelseav Nesttun
elvepark,noe somkan værerelevantfor videreplanarbeid.»
Det må utarbeidesVA-rammeplan,jf. KPA § 20. VA-rammeplanenskal værekomplett og det
skal foreliggepositive uttalelsefra VA-etatenfør planforslagetsendestil 1. gangsbehandling.

Kulturminnerogkulturmiljø
Identitetsskapende
bygningsmiljø,kulturminnerog landskapskalivaretas,og konsekvenser
for eventuellekulturminnerskal vurderes.KulturminnestrategienIdentitetmed særpregskal
leggestil grunn.Det skal utarbeideskulturminnedokumentasjon
somskalværeforelagt
Byantikvarenfor uttalelseførplanforslagetsendestil 1. gangsbehandling.
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Det visestil innspill fra Byantikvaren(egetvedlegg,datert16.04.2021).Utdrag fra innspillet:
«En utbyggingi dennegrønnestrukturensomskiller Nesttunsentrumog bebyggelsenpå
platåetover vil svekkeforståelsenav kontrastenmellomdenneurbaneog den rurale
strukturen.Vi ber derfor at om at planforslagettar hensyndette.»
Universell utforming
Detskal redegjørefor universellutforming bådeinternt i planområdetog i sammenheng
med
omgivelsene,jf. KPA § 15. Der det kan oppståkonflikt mellom ulike hensynskal
planarbeidetavveiealternativeløsningerbasertpå prinsippetom inkluderingog likeverd.
Trinnfri adkomstbør værehovedprinsipp.Bygningerog byrom skal utformespå en slik måte
at flest mulig kan bruke dissepå en likeverdig måte.
Levekår ogfolkehelse
Fysiskog sosialtnærmiljø,kriminalitetsforebyggingmåvektlegges.Planforslagetmå bidra til
attraktiveog tryggebyrom. Det skal redegjøresfor hvordanplanforslagetvil bidra til å oppnå
kommunensmål for folkehelseog levekår,jf. KPA § 7.
Renovasjon
Avfallshåndteringenskal væreeffektiv, trafikksikker og bærekraftig,og i minst mulig grad
beslagleggeuteoppholdsarealer
og arealeri byrom. Fremtidsrettete,nedgravde
renovasjonsløsninger
anbefales.Forslagbør utarbeidesi samarbeidmedfirma med
renovasjonsteknisk
kompetanse.Foreslåttplasseringskal visespå illustrasjonsplan,i henhold
til kravspesifikasjonen.
Det skal redegjøresfor avfallshåndteringgjennomutarbeidelseav en
renovasjonsteknisk
plan (RTP) basertpå BIRs veileder,jf. KPA § 20.2. Det anbefalestidlig
dialog med BIR, og at RTP sendestil uttale hosBIR før 1. gangsbehandling.
Barn og unge
4.18.1 Skole og barnehage
Skolekapasitet,barnehagedekning
og skoleveiskal vurderes.
Når det gjelderskole,seskolebruksplanenfor 2016–2030,vedtatt16.06.2016.
Når det gjelderbarnehage,sebarnehagebruksplanen
2016–2030,vedtatt14.12.2016.
4.18.2 Barn og ungesinteresser
Barn og ungesinteresserskal ivaretasog kommenteres.
Det er ikke behovfor å gjennomføreenbarnetråkkregistrering,
men det må gjennomføreset
barnetråkksøki samsvarmed signalenesom følger av sak92/16i Bergenbystyre20.04.2016.
For info vedrørendebarnetråkk;sewww.barnetrakk.no.
5. MEDVIRKNING
Forslagsstillerskal leggetil rettefor aktiv medvirkning.Byrådeti Bergenhar
uttalt at de ønskerat innbyggernei Bergenskal væremed på å byggebyengjennom
aktiv medvirkningog nærdemokrati.Det oppfordrestil god og tidlig dialog mednaboerog
berørteparter.Det anbefalesat det avholdesinformasjonsmøterfornaboer og berørteparteri
løpetav planprosessen.
All medvirkningskal dokumenteres.
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6. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige om å utarbeide følgenderapporter:
Tema/dokument
Helhetlig vurderingav
parkeringssituasjon
for
Nesttun
Analysesomvurdererulike
alternativerfor adkomst,
herundermobilitetsplanog
gjennomføring.
Stedsanalyse
Renovasjonsteknisk
plan
(RTP)
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagstiller

Krav/veiledning

Forslagstiller

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller
VA-rammeplan

Forslagsstiller

Klimagassberegning
Skredrapport
Støyrapport
Trafikkanalyse
Naturmangfolds
vurdering/Biologisk
kartlegging

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagstiller
Forslagstiller
Forslagstiller

Veilederfor innledendestedsanalyse
BIRs veileder
Kommunenskravspesifikasjon
Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunenskravspesifikasjon
Byantikvarensveileder
Kommunenskravspesifikasjon
VA-etatensnettside
Kommunenskravspesifikasjon
Veilederfor klimagassberegninger

https://www.bergen.kommune.no/styrendedokument/#/SD-19-48/filer

7. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav
Det må påregnesrekkefølgekravknyttet til opparbeidelseav infrastruktur.Aktuelle
rekkefølgekravvurderesi løpetav planprosessen.
8. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning
Planavgrensningen
må utvidesi nord for å ta med
foreslåttsnarveg(over eiendomgnr. 43, bnr. 1080) i
rapportenGangvegertil bybanenKronstad–Nesttun.
Planavgrensningen
må utvidesfor å inkluderestørre
delerav Midtunvegen,inntil avkjørselfor eiendomnr.
43, bnr. 109 (Midtunvegen100). Dette er nødvendig
for å regulere/etableresammenhengende
fortau/gsi
tilknytning til eksisterendegangvegpå kommunal
eiendomgnr. 43, bnr. 696.
Endeligplanavgrensningmå settesut fra de trafikale
vurderingene.Det anbefalesgenereltat planavgrensningen
utvides,ogat planavgrensningen
er avklart med byplanfør oppstartav planarbeidkunngjøresog varsles.
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Planbetegnelse
Ettersomadkomstforeslåsløst fra MidtunvegenburdeMidtunvegenværti plannavneti stedet
for ØstreNesttunvegen.Forrigeutbyggingav detteområdethaddeadkomstadresse
fra Østre
Nesttunvegen.
Plannavnavklaresmed byplanfør oppstartav planarbeidkunngjøresog varsles.
Etterskrift:
Plannavner avklart å værefølgende:Fana,Gnr. 43, Bnr. 1072,Fondveggen
Eiendomsforhold
Eventuellnødvendigjusteringav eiendomsgrenser
bør skje i løpetav planprosessen
og
fremgåav forslagettil plankart.Seksjonfor oppmålingkan biståmed veiledningi dette
arbeidet.
9. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Parteneer enigeom følgendeviktige føringerfor planarbeidet:
Det skal utarbeidesen helhetligvurderingav parkeringssituasjonen
for Nesttuntidlig i
planprosessen.
Vurderingenskal leggestil grunnfor valg av løsningfor parkering.
Det skal utarbeidesen analysesom vurdererulike alternativerfor adkomsttidlig i
planprosessen,
herundermobilitet og gjennomføring.Må vurderesi sammenheng
med
parkering.
Hule eiker må ivaretas.
Planforslagetmå sikre godegangforbindelsermellom Midtun, Nesttunog
kollektivholdeplasser.Minimum en gangforbindelsemå tilfredsstille krav til universell
utforming. Offentlig heis kan væreet godtsupplement.
Innledendeklimagassberegning
må utarbeidesog leggesved varselom oppstart.
Parteneer ikke enigeom følgende:
Adkomst over grønnstrukturkan ikke tillates. Forslagstiller/plankonsulent
viser til at
eksisterendeadkomsttil gnr. 43, bnr. 277 og 729 ligger i arealregulerttil grønnstruktur.
Det må gjøresvurderingav alternativerfor adkomsttil planområdetfør det tas stilling til
detteforholdet.Et avbøtendetiltak kan væreå gi tilbake arealtil grønnstrukturet annet
sted.
Planforslagetmå regulereen sammenhengende
grønnstruktur/grøntbelte
for å ivareta
økologiskkorridor. Forslagstiller/plankonsulent
ønskerat det skal åpnesfor at
planforslagetkan sikre en sammenhengende
grønnstruktur/grøntbelte.
Bebyggelsesomfang
vurderesfor stort i forhold til ivaretakelseav områdetsbiologiske
verdi, grønnstruktur,utfordringenemed å skapegodeuniverseltutformede
gangforbindelsertil bybanenog Nesttuni bratt terreng.Forslagstiller/plankonsulent
vurdererat deler av planområdeter vist som sentrumsformåli KPA og har gangadkomst
til to bybanestopp,og bebyggelsesomfanget
må vurderesi forhold til ivaretakelseav
områdetsbiologiskeverdi, grønnstruktur,utfordringenemedå skapegodeuniverselt
utformedegangforbindelsertil bybanenog Nesttuni bratt terreng.
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10. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG
Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema
Ansvarlig
Frist
A Innledendeklimagassregnskap
Forslagstiller/Plankonsulent Før varselom
oppstart
B Utvidelseav planavgrensning
Forslagstiller/Plankonsulent/Før varselom
Byplan
oppstart
C Avklare plannavn
Forslagstiller/Plankonsulent/Før varselom
Byplan
oppstart
Fremdrift
Parteneer enigeom følgendefremdrift, eventuelleavvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsendingav
merknader
Arbeidsmøter

Ansvarlig
Forslagsstiller

Innlevering1. gangs
behandling
1. gangsbehandling

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
Veilederprivateplanforslag
Veilederprivateplanforslag
Veilederprivateplanforslag
Materialeog agendafor møtetavtales
medsaksbehandler.
Materialeskal
sendesinn senestto uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf. pbl § 12-11

Dialog
Byplanavdelingenønsker
en god og konstruktiv dialog før planforslagetleveresinn til
behandling.Forslagsstiller,kommunenog andreaktuelleinstansermå væremestmulig
omforenteom planforslagetfør det leggesut til offentlig ettersyn.Utover kontakt per telefon
og e-post,anbefalesdet flere arbeidsmøter/temamøter
før offentlig ettersyn.
Fellesbefaringkan væreaktueltå gjennomføreetterat alternativerfor adkomstløsninger
er
utarbeidet.
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Bergen kommune.

Saksnr. 202106180/5

_________________________________________________________________________________________________________________

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 13 098, eller e-post
ida.kastel@bergen.kommune.no.
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202106180.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ida Martine Kästel - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:
Presentasjon av arbeidet med planinitiativet etter veiledningsmøtet, datert april 2021
Innspill fra Bymiljøetaten, datert 16.04.2021
Innspill fra Statens vegvesen, datert 19.04.2021
Innspill fra Byantikvaren, datert 16.04.2021
Innspill fra Klimaetaten
Innledende klimagassberegning
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