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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger 
1.1 Sammendrag 
Planforslaget for Sandslimarka 260 tilrettelegger for transformasjon av et næringsområde til 
boligområde. Planområdet ligger på Sandsli, i Ytrebygda bydel, Bergen kommune. Det 
omfatter gnr. 116, bnr. 119, samt deler av omkringliggende eiendommer og utgjør i alt ca. 24,3 
daa. I kommuneplanens arealdel (KPA) 2018 vises området som byfortettingssone og grenser 
til ny sentrumskjerne S29. Planområdet har en unik beliggenhet like ved Bybanestopp, 
grøntområder og etablert boligområde, m.m. 
 
Planforslaget legger opp til ca. 226 boenheter, hvorav ca. 173 leiligheter og 53 konsentrert 
småhusbebyggelse. Gjennomsnittlig BRA ligger på 181 %-BRA på bakkenivå. Det skal være 
en god blanding av størrelser og utforming, for å møte ulike behov og aldersgrupper. Mot vest 
åpnes det i tillegg for næringsareal, som kafé, restaurant eller liknende. I sør legges det til rette 
for å etablere barnehage med tilhørende uteareal med gode kvaliteter.  
 
Det tilrettelegges for leilighetsbygg av ulik utforming og høyde, samt innslag av konsentrert 
småhusbebyggelse. Det skal etableres boenheter med variasjon i størrelse og utforming, for å 
møte mange ulike behov og befolkningsgrupper. På grunn av nærheten til Bybanestopp og 
framtidig sentrumskjerne, tilrettelegges området med en urban karakter mot sørvest, med 
byggehøyder på inntil 6 etasjer, store felles utearealer og torg med næring på bakkeplan.  Mot 
øst dempes bebyggelsen inn mot grøntområdet for å møte dette på en god måte. Her legges det 
opp til konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus på 3-4 etasjer, samt leilighetsbygg på 4- 6 
etasjer.  
 
I hele området skal det være fokus på å etablere gode uteoppholdsarealer som tilbyr varierte 
muligheter for lek, aktivitet og opphold. Gjennom planområdet skal det etableres gatetun som 
vil fungere som innfallsport gjennom planområdet mot turområdet i øst. På denne måten får 
området en god kobling både mot det urbane sentrumsområdet og det grønne turområdet.  
 
Adkomsten med bil til planområdet skjer fra sør, via Sandslimarka. Det skal etableres felles 
parkeringskjeller for hele planområdet, inkludert parkering for barnehage. Alle p-plasser skal 
tilrettelegges for lading av elbil og det tilrettelegges for bildeling. Varelevering vil i hovedsak 
foregå i stopplomme ved barnehage og i parkeringskjeller. Renovasjon og begrenset 
varelevering vil foregå innenfor boligområdet i en rundsløyfe, slik at rygging unngås. Mot 
Sandsliheiane i nord reguleres ny gang- og sykkelvei. I tillegg går det sør i planområdet 
offentlig fortau og turvei fra bybanen til turområdet i øst. Dette bidrar til å skape en trygg 
situasjon for myke trafikanter i tilknytning til planområdet, og sørge for en god kobling mellom 
Bybanen i vest og turområdet i øst. Veien Sandsliheiane er ikke inkludert i planområdet, da 
planforslaget løser alle sine behov for transport/kjøring, renovasjon, varelevering og utrykning 
innenfor planområdet via den sørlige innkjøringen. 
 
Planområdet ligger like ved Bybanestopp. Det er nærhet til skole, barnehage, og fremtidig 
senterområde like vest for planområdet. Dermed har området nærhet til svært god 
kollektivdekning og viktige daglige funksjoner som gjør det enkelt å gå eller sykle i stedet for 
å benytte bil. Det legges opp til god sykkelparkering, lademuligheter for elsykkel, oppstilling 
av sykkelvogn under tak og felleslokale for sykkelreparasjon og liknende. Planområdet har 
dermed mange kvaliteter som begrenser behov for bilkjøring og bygger opp under området som 
en «gåby». 
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1.2 Nøkkelopplysninger 

 
  

Bydel: Ytrebygda Gårds- og bruksnummer: Gnr 116 bnr 119 m.fl. 
Gårdsnavn/adresse: Sandslimarka 
Forslagsstiller: Sandslimarka 260 AS Plankonsulent: Opus  
Sentrale grunneiere: Sandslimarka 260 AS 

Planens hovedformål: Boligformål med noe 
næring Planområdets størrelse: Ca. 24,3 daa 

Grad av utnytting: 32 300 m2 BRA Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 

23 300m2 BRA uten parkering 
(9000 m2 BRA)/ca. 226 
enheter 

Varsel om innsigelse: Nei Konsekvensutredningsplikt:  Nei 
Kunngjort oppstart: 10.10.2017 Offentlig ettersyn: 29.02.2020-21.04.2020 
Problemstillinger: Byggehøyder, gangforbindelser mellom Bybane og turområde 
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2 Bakgrunn 
2.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Sandslimarka (tidligere Sandslihagen) ligger i byfortettingssone tett ved ny sentrumskjerne 
S29, jf. KPA 2018. Hele Sandsliområdet er i transformasjon fra å være næringsdominert til å 
få en rekke nye boliger. Området ligger attraktivt til, med blant annet Bybanestoppet 
Sandslimarka, rekreasjons- og grøntområde, skole, barnehage og idrettsanlegg i umiddelbar 
nærhet. Planområdet er egnet til boligformål, kombinert med et innslag av næring. 
 
2.2 Hensikten med planforslaget 
Intensjonen med planforslaget er å etablere boliger med gode kvaliteter i tilknytning til et 
kommende senterområde, tett på Bybanen. Det legges til rette for ulike typologier i form av 
leilighetsbygg og konsentrert småhusbebyggelse med enheter av varierende størrelse. I tillegg 
legges det til rette for noe næring og etablering av barnehage. Området skal ha en urban 
utforming og aktive fasader som møter Bybanen i vest. I øst åpnes bebyggelsesstrukturen opp 
for å skape et godt møte med grøntdraget/friluftsområdet langs Sandslielva. Det legges til rette 
for gode forbindelser på langs og på tvers gjennom boligområdet, for å sikre allmennheten 
fremkommelighet mellom øst og vest.  
 
Innenfor planområdet legges det i tillegg til bolig og et avgrenset innslag av næring, på inntil 
400 m2. Næringsaktiviteten begrenser seg til virksomhet med begrenset behov for varelevering, 
der kassebil i all hovedsak skal benyttes. Dette kan eksempelvis være kontor, kafé, restaurant, 
frisør, eller annet, i 1.etasje i leilighetsbygg som vender ut mot Bybanen. Innslag av næring 
skaper mer aktivitet i byrommene og er med på å aktivisere fasader og uteplasser. Det gir i 
tillegg skjerming mot støy fra Bybanen og trafikken langs Sandslimarka. Et mangfold av større 
og mindre utearealer åpner for en variasjon i tilrettelegging og opparbeiding for å sikre både 
unge og gamle sine muligheter for aktivitet og opphold i området. Mot øst vil området ha en 
grønn profil, mens vestlige del har et mer urbant preg for å møte sentrumskjerne og Bybanen.  
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3 Planområdet – dagens situasjon 
Planområdet utgjør 24,3 daa og er i hovedsak bebygget med et kontor/næringsbygg med 
tilhørende parkeringsareal. Foruten småhusbebyggelse nord for planområdet består denne delen 
av Sandsli av store kontorbygg komplekser, samt ubebygde areal hovedsakelig regulert til 
formålene bolig og kontor. 
 
3.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet er lokalisert i Ytrebygda bydel, like sør for Skranevatnet, som igjen ligger sørvest 
for Nordåsvatnet. Området ligger 15 km fra Bergen sentrum, 4 km fra Lagunen kjøpesenter og 
5 km fra Bergen lufthavn, Flesland. I KPA 2018 ligger nåværende parkeringsplass og 
bybanestopp innenfor sentrumsformål (S29). Planområdet ligger dermed svært tett på et 
fremtidig sentrumsområde, og det ventes at servicetilbudet i tilknytning til dette blir utvidet 
sammenlignet med dagens situasjon. Dette vil også bli en naturlig møteplass for nærområdene. 
 

   
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Sandslimarka. Utsnitt fra google.maps. 
 
Akrobaten barnehage og Sandslimarka Kanvas-barnehage ligger begge omkring 100 m fra 
planområdet. Skranevatnet skole, Ytrebygda kultursenter, Sandslihallen og Sandslibanen ligger 
alle i samme område, ca. 3 km unna i kjøreavstand. Med gange/sykkel, via tilrettelagt turvei 
langs Skranevatnet er det langt kortere avstand, litt i overkant av 500 m. Sandsli videregående 
skole og Aktiv 365 Sandsli ligger ca. 1 km sør for planområdet. Nærmeste dagligvare ligger 
omkring 1,5 km sør for planområdet. 
 
Sandsli har i dag mange store arbeidsplasser. Blant annet ligger Aker Solutions like sørvest for 
planområdet. Under 1 km vest for planområdet ligger et større næringsområde på 
Sandsli/Kokstad, med mange store arbeidsplasser. 
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Planområdet er avgrenset som vist i kart under. Ved oppstart av plan ble et større område 
varslet, for å ha mulighet til å se planområdet og strukturene rundt i sammenheng. Under plan-
prosessen er planområdet justert, og endelig avgrensing fremgår av kartet nedenfor. Tiltaks-
området utgjøres i all hovedsak av eiendom 116/119. 
 

 
Figur 2: Planområdet ved innsending til 1. gangs behandling er på ca. 24,3 daa. Innfelt kart 
viser plangrense ved oppstart av plan.  
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3.2 Arealbruk 
Nabolaget utgjøres av villabebyggelse (bolig) i nord, grøntareal i øst, barnehage i sør, kontor i 
sørvest, kombinert bolig/fortetting/kontor/tjenesteyting i vest, og Bybanetrasé i sør og vest. 
 

 
Figur 3: Søndre del av planområdet rett frem i bildet. Grøntområdet mot Sandslielva øst kan 
ses bak eksisterende næringsbygg. Bybanetraséen fremst i bildet går like vest for 
planområdet. Foto: Google streetview. 
 
 

 
Figur 4: Oversikt over arealbruk i nærliggende områder, perspektiv mot sør. Eksisterende 
bygning i planområdet er markert med blått kryss. Foto: 1881 – Skråfoto. 
  

Aker Solutions og Akrobaten barnehage 

Sandslimarka 
Kanvas-barnehage 

Parkeringsplass 

Sandsliheiane/Skraneskogen 
boligfelt 
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Selve eiendommen er per i dag benyttet til næring i form av kontor og datalagring, samt 
parkering, i alt 11 000 m2.  

 
Figur 5: Eksisterende bebyggelse i planområdet, perspektiv mot nord.1881.no, Skråfoto. 
 
 
Nærmeste boligområde er Skraneskogen, like nord for planområdet. Området består for det 
meste av eneboliger fra 1950-, 1960- og 1970-tallet og frem til i dag, med store hager. Mange 
av eiendommene har blitt fradelt de siste årene. Det er derfor en god del nyere eneboliger, samt 
innslag av rekkehus i området.   

 
Figur 6: Boligfelt i Skraneskogen, like nord for planområdet. 1881.no, Skråfoto. 
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3.3 Stedets karakter og landskap 
Sandslimarka utgjør et kupert landskap med klassisk feltutbygging knyttet til veihierarkiet, og 
med store autonome bedriftsanlegg og områder med ulike boligtypologier. Her etablerer 
Bybanen helt nye sammenhenger i den eksisterende strukturen, ved at holdeplassen blir sentrum 
i en transformasjonsprosess. 
 
Tomten ligger i et område med noe sammensatt bygningskarakter. Mot nord ligger et etablert 
boligområde med stor grad av eneboliger/villabebyggelse. Bygget i planområdet har en massiv 
karakter sammenlignet med denne villabebyggelsen i nord, og faller mer sammen med Aker 
Solution sine kontorbygg like sørvest for planområdet. Det er også store kontorbygg ved 
Sandslivegen litt lenger øst for planområdet. For øvrig preges plan- og nærområdet av åpne 
parkeringsflater, samt grøntareal i form av et elvedalføre mot øst. 

Planområdet er relativt flatt med noe stigning mot vest og mot nord. Det ligger relativt høyt og 
solrikt til med grøntareal i umiddelbar nærhet i øst. Villaområdet like nord for planområdet, 
ligger noe høyere enn planområdet. Planeringshøyden sentralt i planområdet er omkring kote 
51 moh. Tomten er i dag bebygget med et ganske massivt kontorbygg, som har en byggehøyde 
på opptil kote 72,3 m. Mot sørvest og nord ligger de høyeste delene av området. Særlig mot 
sørvest står en gjenværende kolle som en høyde i området. Området føyer seg inn i en romlig 
sammenheng med de omkringliggende arealer og bygg, og da særlig med flate 
parkeringsarealer og storskala bebyggelse mot sør og vest. 
 
Det er ingen historiske særtrekk som ferdselsårer, møteplasser eller liknende i området, som 
fremstår noe avstengt for omgivelsene på grunn av bygningens og områdets karakter med stort 
næringsbygg og parkeringsareal. Bygningen er fra 1985 og er typisk for sin tid. Utvendig 
fremstår bygget som slitt og noe forfallent.  

Boligområdet i nord ligger noe høyere enn planområdet, som dermed ligger godt synlig for 
naboer. Også fra omkringliggende veisystem og bybanen er fjernvirkningen av bebyggelsen 
godt tydelig på grunn av høyder og volum, men likevel sammenfallende med annen større 
næringsbebyggelse sør for planområdet.   
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Figur 7: Landskap og historie omkring planområdet. Fargene i kartet illustrerer høydelag i 
terrenget. Kilde: Veileder for byromsanalyse, Bergen kommune 2017. 
 

 
Figur 8: Snitt Eksisterende bygg i omgivelsene. Øverst: Snitt mot nord med bekkedrag i øst 
t.h. i snitt. Nederst: Snitt mot øst med villabebyggelse t.v. i snittet, og barnehagen i sør t.h. i 
snittet. Kilde: Reaktor. 
 
 
Sol/skygge 
Tomten har gode solforhold, hvilket fremgår av sol-/skyggeillustrasjonene med eksisterende 
bebyggelse for vårjevndøgn (21.mars), 20. mai og 21. juni (illustrasjoner: TAG Arkitekter).  
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21. mars (vårjevndøgn): 

 

 
 
20. mai: 

 

 
Figur 10: Solforhold på tomten 20. mai kl. 12.00 (øverst t.v.), kl 15.00 (øverst t.h.) og kl 18.00 
(nederst t.v.) og kl 20.00 (nederst t.h.). 

Figur 9: Solforhold på tomten ved 
vårjevndøgn kl. 12.00 (øverst t.v.), 
kl 15.00 (øverst t.h.) og kl 18.00 
(nederst). 
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21. juni: 

 
Figur 11: Solforhold på tomten 21. juni kl. 18.00(t.v.) og kl. 20.00 (t.h.). 
  
 
3.4 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er ikke automatisk fredete kulturminner, eller andre typer kulturminner, i eller nær 
planområdet. Nærmeste kjente kulturminne, ifølge askeladden.ra.no, er Steinsvik frittstående 
lyskasterbatteri, lokalisert på Feråsen, om lag 600 m mot nordøst, og kokegroplokalitet øst for 
Håvardstunvatnet, ca. 900 m mot sørøst. 
 
Planområdet i Sandslimarka ligger under bruk 5, som ble tatt opp i 1887, da «gamlebruket» ble 
delt. I 1979 omfattet bruket 84 mål dyrket mark, 163 mål skogsareal og 28 mål annet. På 1980-
tallet ble et større antall tomter utskilt til bolig- og næringsformål.  
 
Eiendommen i planområdet består av ett hovedbygg som er knyttet sammen med et litt mindre 
bygg med to sidefløyer. Bygget er fra 1985 og er tegnet av arkitekt Tom Louis Pedersen. Bygget 
har 3-4 etasjer og ble bygget for Bergen Datasenter. Det ble ombygget i 2002 og 2011. Bygget 
er ikke i bruk i dag, og deler av fasaden har tydelig slitasje. Bruksarealet er 11 295 m2. 
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Figur 12: Flyfoto fra 1951 (over) og 2016 (under). Planområdet i Sandslimarka er avgrenset 
med rødt sør for Skranevatnet. Det framgår at planområdet med nære omgivelser over en 
forholdsvis kort tidsperiode er transformert fra utmark til et tungt utbygd nærings- og 
boligområde nær dagens Bybanetrasé.  
 
 



 

Side 15 av 98 

 
Figur 13: Eksisterende bygningsmasse innenfor planområdet. 1881.no, Skråfoto 
 
På Sandsliheiane, som avgrenser eiendommen mot nord, ligger et etablert boligfelt. Hoved-
bygningen på eiendom 116/18 (figur 8), trolig et Rødlandshus, er oppført i 1966. Garasjen, og 
samtlige eneboliger øst og vest for 116/18, er bygd på 1980-tallet. Det vises for øvrig til kultur-
minnedokumentasjon som følger planen for utdyping av temaet og kilder. 

 
Figur 14: Den første boligen i området, trolig et Rødlandshus, ble oppført på eiendom 116/18 
i 1966. Foto: Opus Bergen AS. 
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Figur 15: Øvrige boliger i Sandsliheiane er oppført på 1980-tallet. Foto: Opus Bergen AS. 
 
 
3.5 Landbruk 
 
Fra gammelt av har området tilhørt bruk med blant annet dyrket mark og skog, jf. kap 3.4 og 
Kulturminnedokumentasjon. På 80-tallet ble området skilt ut til bolig- og næringsformål, og 
dagens bygg ble ført opp på midten av 80-tallet. Det er ikke noe landbruksaktivitet i eller nær 
planområdet i dag, jf. arealressurskart. 

 

 

 
 
3.6 Naturverdier 
Det er utarbeidet egen vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12, som følger saken. Det vises 
til denne for utfyllende informasjon og kilder knyttet til naturmangfold. 
 
Tiltaksområdet, eiendom 116/119, er i all hovedsak nedbygget og har lite naturlig vegetasjon. 
I østlige del av planområdet ligger et grøntdrag, hvor Sandslielva renner fra Skranevatnet mot 
Håvardstunvatnet. Vannforekomstene Skranevatnet og Sandslielva er begge registrert med 
moderat økologisk tilstand, som følge av påvirkning fra avrenning og kloakk.  

Figur 16: Utsnitt fra Nibio-Kilden sitt arealressurskart (AR5) viser at det ikke er 
landbruksaktivitet i plan- og influensområdet. Planområdet markert med blått kryss. Kilde: 
https://kilden.nibio.no/ 

https://kilden.nibio.no/
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I Artskart er det ingen registreringer av rødlistearter innenfor planområdet. Stær (nær truet, NT) 
er registrert like sør for planområdet i 2011, og bruker trolig også grøntområdet øst i plan-
området. I Skranevatnet like nord for planområdet er sothøne (sårbar, VU) registrert i 2008. I 
tillegg finnes eldre (1989) registreringer av ørret. Under feltarbeidet ble blåmeis, svarttrost og 
skjære registrert i selve planområdet. Fremmedartene gyvel (ingen kjent risiko, NK), tuja (lav 
risiko, LO) og platanlønn (svært høy risiko, SE) er observert i planområdet under befaring. 
 
Planområdet har tidligere vært en del av en sammenhengende beiteskog, inntil det ble bebygd 
med et større kontorlokale, eneboliger og veiareal på 1980- og 1990-tallet. I dag domineres 
feltvegetasjonen nord for eksisterende næringsbygg av gress og gresslignende vekster, og sted-
vis også røsslyng, blåbær og tyttebær. Det er innslag av bjørk og furu. Ellers er det plantet unge 
furutrær, barlind, tuja, Rhododendron-arter og gyvel. Det finnes spredte oppslag av rogn og 
platanlønn. Enkelte steder er einer vanlig i busksjiktet.    
 
Langs Sandslielva dominerer løvtrær. Det er flere svartor og enkelte spisslønn. Videre finnes 
innslag av bjørk og furu. Deler av området langs elven har karakter av sumpskog. Turveien, og 
grøften langs turveien, har forstyrret økosystemet langs elven. På grunn av sin størrelse, og 
inngrepene, vil ikke lokaliteten kunne defineres som viktig eller svært viktig, jf. Håndbok 13 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007). Temakart om sammenhengende blågrønne strukturer 
(KPA 2018) viser området i øst som en blågrønn forbindelse, og sør for planområdet går en 
økologisk korridor. 
 

   
Figur 17: Sandslielva, nær plangrensen i øst, sett mot sør (til venstre) og mot Skranevatnet i 
nord (til høyre). 
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Figur 18: Blå-grønne strukturer ved planområdet i Sandslimarka som vist i Temakart om 
blågrønne strukturer, Bergen kommune, KPA 2018. 
 
 
3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk 
 
Planområdet er i dag kun bebygget med tanke på næring og parkering. Tomten ligger imidlertid 
gunstig til i nærhet av skog og turmuligheter. Arealene umiddelbart øst for planområdet, med 
Skranevatnet, Sandslielva, skog og turvei, er regulert som friluftsområde i KPA, og det går en 
grønn forbindelse øst for planområdet, jf. figur 18.  
 
Området er kartlagt som svært viktig friluftsområde av typen nærturterreng av Bergen 
kommune (2016). Skranevatnet (se figur 19) er et populært friluftsområde, som også utgjør en 
grønnkorridor til Skranevatnet skole. Området brukes til aking og skøyting når forholdene 
legger til rette for dette. Skranevatnet er ett av vannene hvor kommunen foretar ismålinger. 
Friluftsområdet fortsetter mot Søviktjørna og videre til Søvika i Nordåsvatnet, litt under 2 km 
nord for planområdet. 
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Figur 19: Kartlagte friluftsområder, jf. Naturbase. Mørkerøde områder har svært viktig verdi, 
røde har viktig verdi og lyserøde områder har laveste verdi (kartlagt område). Planområdet 
er markert i blå ellipse. 
 
 
3.8 Skole og barnehage 
Planområdet tilhører opptaksområdet for Liland barneskole og Ytrebygda ungdomsskole. 
Liland skole ligger drøye 4 km kjørevei sørvest for planområdet, mens Ytrebygda skole ligger 
knappe 4 km kjørevei sør for planområdet. Barn i området benytter likevel Skranevatnet kombi-
nerte barne- og ungdomsskole, da denne ligger mye nærmere, bare om lag 500 m regnet langs 
turvei som følger Skranevatnet. Nærmeste videregående skole er Sandsli, omtrent 1 km sør for 
planområdet.  
 
Ifølge Skolebruksplan 2016-2030 forventes skolekapasiteten, samlet sett, å være tilstrekkelig i 
Ytrebygda bydel gjennom hele perioden. Elevtallsveksten er imidlertid ujevnt fordelt, noe som 
gir kapasitetsutfordringer for flere av skolene. I prognosen er det forutsatt bygget nærmere 3650 
nye boliger i bydelen i løpet av prognoseperioden. Liland skole vil ha overkapasitet godt ut i 
prognoseperioden, men ventes å overstige kapasiteten mot slutten av perioden (2029/30) med 
kapasitet på 400 og forventet elevtall på 447. Skranevatnet skole ble allerede overbelastet i 
2015/16, med kapasitet på 600 elever og et elevtall på 629. Videre utover i prognoseperioden 
øker elevtallet ytterligere med rundt 100 elever. Økningen er størst tidlig i perioden, før den 
flater noe ut fra 2019/2020. Ytrebygda på sin side har kapasitet gjennom hele perioden med 
plass til 400 elever, og forventet elevtall på 326 i slutten av perioden (2029/30). Det er mange 
elever fra barneskolene Søreide og Aurdalslia som ikke går på Skranevatnet skole, men som 
har kortere vei til denne skolen enn til de andre ungdomsskolene i bydelen. 
 
Barnehagebruksplanen viser at det er 2 025 1-5 åringer i Ytrebygda bydelsområde i 2016. Dette 
er 110 flere barn enn 2010-prognosen viste. Antall førskolebarn i bydelsområdet forventes å 
holde seg relativt stabilt de nærmeste seks årene, for deretter å øke mye fram mot år 2030. I 
2030 forventes det å være vel 2 300 barn i aldersgruppen 1-5 år, som er nesten 300 høyere enn 
i 2016. Dersom det ikke etableres noen nye tiltak i Ytrebygda i perioden fram til 2030, antas 
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dekningsgraden i Ytrebygda bydelsområde å være ca. 96 % i 2030. Flere barnehager ligger nær 
planområdet med Sandslimarka private barnehage som nabo i Sandslimarka 262.  
 
Dette er forhold som fort kan endre seg over de neste tiårene. Det er flere planer under arbeid i 
Sandsliområdet som vil legge grunnlag for utbygging av nærmere 3 000 nye boliger. Bergen 
kommune opererer med at det for hver 250. nye bolig bør etableres en barnehage. Videre kan 
Bybaneutbyggingen som er gjennomført i området, skape en situasjon som gjør planområdet 
svært strategisk plassert i forhold til kollektivtrafikk og samtidig arbeidsmarked, barnehage og 
skole, kultur- og fritidstilbud, nærhet til handel, mm. 
 

 
Figur 20: Barnehager og skoler nær planområdet (vist med rød stiplet linje). Skole i oransje 
markering og barnehage i rød markering.  
 
 
3.9 Barn og unges interesser 
Tiltaksområdet innehar i dag ingen kvaliteter for barn og unge, men ligger, som omtalt i pkt. 
3.7, nær Skranevatnet skole, ca. 500 m via grøntområdet langs Skranevatnet øst for 
planområdet. Nærmeste ballbaner, idrettsanlegg og lekeareal ligger i tilknytning til skolen. To 
barnehager ligger like sør for planområdet, og antas å være tilgjengelig som lekeplass etter 
barnehagens stengetid. Grøntområdet øst i planområdet kan fungere som hundremeterskog, 
naturlekeplass og liknende, i tillegg til å fungere som turvei og snarvei til skole og idrettsanlegg. 
 
På Ytrebygda skole ble det gjennomført Barnetråkkregistrering på 9.klassetrinn i november 
2011. Registreringen er noen år gammel, men antas å fortsatt kunne være relevant. Fra 
barnetråkkregistreringen (se kart i figur 21) går det frem at Skranevatnet like nord for 
planområdet er et sted for lek og opphold, men det kom også frem ønsker om forbedring av, og 
lys langs stien, noe som er gjennomført pr. 2019. Også områdene rundt skolen (18 og 19 i figur 
21) mener barna bør forbedres, men her er også enkelte områder barna liker og som brukes til 
lek og opphold. Ytrebygdsveien, nr. 24 og 25 i figur 21, er ansett som smal og farlig skolevei. 
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Figur 21: Utsnitt fra kart over barns registrering av grøntområder og steder for lek/opphold. 
Planområdet markert med svart stiplet linje. Kilde: Barnetråkk Ytrebygda skole 2011. 
 
 

 
Figur 22: Idrettsplasser/lekeplasser, friområder, tilgjengelig strandsone, barnehager og 
skoler nær planområdet i Sandslimarka. Samtlige målpunkt er knyttet til grønne interesser og 
barn og unge sine interesser i plan-området. Kilde: Veileder for byromsanalyse, Bergen 
kommune 2017. 
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3.10 Veg og trafikkforhold 
 
3.10.1 Kjøreadkomst 
Området har adkomst fra sør via den kommunale veien Sandslimarka. Planområdet er 
omkranset av veiene Sandsliheiane i nord og vest, og Sandslimarka i sør, som begge er private. 
Sandsliheiane har ingen kobling til planområdet, da denne ligger på et høyere nivå enn 
planområdet. Med unntak av to kortere strekninger med 50 km/t, er fartsgrensen på veiene som 
omkranser planområdet 30 km/t. Det er ikke registrert noen trafikkulykker på veiene nær inn 
mot planområdet. Disse har heller ikke registrert ÅDT. Det er ikke kjøreadkomst til 
planområdet via Ytrebygdsveien, på grunn av bussluse i veien. 
 

 
Figur 23: Veisystemet rundt planområdet i Sandslimarka. Kilde: Bergenskart - veikart. 
 
3.10.2 Trafikkmengde 
Det er ikke registrert trafikkmengde på Sandslimarka, som er tilkomstvei til planområdet. 
 
Det er foretatt trafikkberegninger ved dagens situasjon med ca. 210 p-plasser for 
kontorvirksomhet (se Trafikknotat som følger planen). Dette gir en gjennomsnittlig ÅDT på 
525. Ved full utnyttelse etter dagens regulering (34 800 m2 kontor), er gjennomsnittlig ÅDT i 
tilknytning til planområdet beregnet til 522. 
 
3.10.3 Trafikksikkerhet 
Det er en oversiktlig trafikksituasjon rundt planområdet med adskilte løsninger for ulike 
trafikantgrupper. Alle kryss og avkjørsler oppfyller krav til fri sikt. Innenfor planområdet er det 
en mer utflytende og uoversiktlig situasjon med store parkeringsflater. 
 
3.10.4 Kollektivtilbud 
Bybanen passerer nær inntil planområdet i vest. Sandslimarka Bybanestopp ligger omkring 150 
m vest for planområdet. Det er derfor svært enkelt og praktisk å benytte Bybanen i forbindelse 
med personreiser. Mellom Bergen sentrum og Sandslimarka tar det 37 min. Bybanen har 
holdeplasser på kollektivknuteplasser som Birkelandskrysset, Nesttun og Lagunen m.m., slik 
at det er godt tilrettelagt for overgang til bussruter mot områder som Bybanen ikke dekker.  
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I ukedagene har Bybanen avganger hvert 4.-5. min. i rushtiden morgen og ettermiddag, samt 
hvert 7.-8. min. mellom rushtidene. Mellom kl. 18:00 og 22:50 er det avganger hvert 10. min., 
og utover dette er det avganger hvert 10.-15 min. frem til nattavgangene. I helgene er det 
avganger ca. hvert 10.-15. min., og ned mot hvert 30. min. på søndager. De hyppige avgangene 
gjør planleggingsbehovet minimalt. 
 

 
Figur 24: Bybanen mellom Bergen sentrum/Byparken og Bergen lufthavn Flesland. Foto: 
Opus Bergen AS. 
 
Det ligger også bussholdeplasser nær planområdet, henholdsvis ca. 200 m vest for planområdet 
(linje 23, 26 og 55), og ca. 500 m sør for planområdet (linje 50 E og 54). 
• Linje 23 Straume terminal – Bergen lufthavn Flesland 
• Linje 26 Åsane Terminal – Birkelandsskiftet  
• Linje 55 Bønes – Sandsli  
• Linje 50E Birkelandsskiftet – Oasen terminal – Bergen busstasjon 
• Linje 54 Dolvik Terminal – Lagunen  

 
Dette kan i stor grad regnes som «jobbruter» eller lokalruter. Disse rutene har generelt sett 
vesentlig færre avganger, og en litt annen funksjon enn Bybanen. Bybanen sikrer en tett og jevn 
frekvens på kollektivtilbudet mot store kollektivknutepunkt, Bergen sentrum og Bergen 
lufthavn Flesland. Bussrutene i området stopper ved større arbeidsplasser i Sandsli-/Kokstad- 
området og sørger for en lokal kobling mot de områdene hvor Bybanen ikke går. 
Busslinje 50E er en ekspressrute via Fyllingsdalen med god frekvens i rushtiden. Reisetid fra 
Sandslivegen til Festplassen i Bergen sentrum er 28 minutter. 
 
3.10.5 Myke trafikanter 
Ved etablering av Bybanen i området ble et gang- og sykkelnett som grenser til planområdets 
vestside, utbedret til god standard med separat sykkelvei og fortau. Området ligger omgitt av et 
overordnet tilrettelagt sykkel-veinett, samt ikke-tilrettelagte sykkelveier. 
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Figur 25: Sykkelkart Bergen. Planområdet er indikert i blå ellipse. Kilde: Statens vegvesen 
2017. 
 
Bebyggelsen i planområdet skaper i dag en barriere for myke trafikanter. Området er utformet 
på en måte som sterkt favoriserer bilbruk. Det finnes store parkeringsflater på bakkenivå, også 
under bebyggelsen. Det samme gjelder for nærområdet. Det er tilrettelagt gang- og sykkelvei 
inn til planområdet i forbindelse med etablering av Bybanen. Veien Sandsliheiane i nord 
mangler tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
Øst for planområdet er det opparbeidet lyssatt turvei langs Sandslielva og videre nordover mot 
Skranevatnet. Tilkomst er sikret både med trapp fra Sandsliheiane helt nordøst i planområdet, 
og via grusvei helt sør i planområdet. Turveien leder blant annet til Skranevatnet skole, som 
ligger lenger mot nordøst, derfor benyttes turveien også som skolevei. For barn som bor i 
nærområdet er dette langt kortere enn å følge vei/tilrettelagt gang- og sykkelvei for å komme 
til skolen. 
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Figur 26: Nylig etablert gang- og sykkelvei langs Bybanetraséen. Eksisterende bebyggelse i 
planområdet ses i bakgrunnen. Foto: Opus Bergen AS. 
 

 
Figur 27: Turveier langs Sandslielva lengst øst i planområdet. Foto: Opus Bergen AS. 
 
3.11 Universell utforming 
Planområdet er relativt flatt og lett tilgjengelig fra omkringliggende områder via gode gang- og 
sykkelveier. Det er store åpne parkeringsarealer utenfor bygg, som har god fremkommelighet 
og tilkomst, også for bevegelseshemmede. Tilkomst til grøntområdet i øst for barnevogner er 
via fortau og gruset turvei langs sørsiden av planområdet.  
 
3.12 Vannforsyning og avløp 
Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig 
vannledningsnett i området er normalt maks 124 moh. Avløpet i området føres til Flesland 
kommunale avløpsrenseanlegg. 
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Kommunalt vann- og avløpsnett i området: 
Vann:   Ø 200 mm vannledning i duktilt støpejern, i Sandslimarka 
 
Slukkevannuttak: Hydrant er etablert i Sandslimarka 

Kum med brannventil ligger i Sandslimarka 
 
Spillvann:   Ø 200 / Ø 250 mm spillvannsledning i betong, i Sandslimarka 
 
Overvann:  Ø200 / Ø 300 mm overvannsledning i betong, i Sandslimarka 

Ø 400 mm overvannsledning i betong, i Sandslihovden 
Ø 200 mm drensledning i PP, i Sandslihovden 

 
Kart under viser utsnitt av VA-ledningskart over planområdet. Her fremgår avløpssystem, 
spillvann, utløpspunkter m.m. Kartet er kun å anse som orienterende. VA-rammeplan som 
følger plansaken skildrer forholdene i og omkring planområdet i større detalj. 
 

 
Figur 28: VA-ledningskart som viser kommunalt (og deler av privat) VA-nett i området. Det 
gjøres oppmerksom på at informasjonen i kartet kun er orienterende. Kilde: Bergen 
kommune, VA-etaten sin merknad til oppstart 2017. 
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3.13 Energi 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  
Siden bygget tidligere inneholdt store datalagre så er det kraftig strømforsyning til bygget og 
store nødaggregater og enorme trafoer i bygget. Aggregatene kunne holde drift i bygget i flere 
døgn og benyttes i dag til beredskapsaggregater for BKK, jf. Kulturminnedokumentasjon (Opus 
2019). 
 
3.14 Støyforhold 
Planområdet er pr. i dag lite støyutsatt og befinner seg utenfor sonene for både veitrafikkstøy 
og flystøy, jf. KPA 2018.  
 
Planområdet ligger ikke utsatt for veitrafikkstøy knyttet til hovedveinettet i Ytrebygda og ligger 
utenfor gul støysone fra skytebane. Bybanen, som grenser mot planområdet i sørvest, vil 
imidlertid generere støy tilsvarende gul støysone (Sweco 2021). Krengestøy knyttet til Bybanen 
er i tillegg pekt på som en potensiell støykilde i området, spesielt under tørre værforhold.  

 
Figur 29: Støyvarselkart for prognoseår 2025 viser støysituasjonen langs større veier 
omkring planområdet i Sandslimarka (avgrenset med blå strek). Prognosene omfatter IKKE 
lokalveiene, eller Bybanen, som passerer nær planområdet. Kilde: Statens vegvesen 2012. 
 
 
3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon 
Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet som vurderer hvilke 
hendelser og fenomen det er forbundet risiko med i og nær planområdet, samt ev. omfang av 
konsekvenser dersom en hendelse skulle inntreffe. Det henvises til ROS-analysen for utdyp-
ende informasjon om temaene og utfyllende risikomatrise med faremoment. 
 
Gjennom innledende fareidentifisering ved gjennomgang av 37 faremoment av naturfarer, 
menneske- og virksomhetsbaserte farer og beredskapstiltak av betydning for 
arealplanleggingen er det avdekket 10 aktuelle naturfarer og tre menneske- og virksomhets-
baserte farer knyttet til planområdet. Disse er: 
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Flere av faremomentene hører naturlig sammen, da samme fenomen kan være årsak til ulike 
uønskede hendelser. Marine avsetninger og kvikkleire forutsetter begge at finsedimenter har 
blitt avsatt under havnivå, og naturfarene flom, overvann/urban flom, isgang og ekstremnedbør 
har alle bakgrunn i store nedbørmengder over noe tid. Faremoment er kort omtalt nedenfor. 
 
Tema som ras, grunnforurensning er ikke vurdert som aktuelle faremoment. Når det gjelder ras 
er området relativt flatt, og bestemmelsene sikrer at ved høye blottede sprang/skjæringer skal 
terreng tilbakeføres eller opparbeides for å tillate gangpassasje mellom nord og sør. Alle 
terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Når det gjelder grunnforurensning er det i 
Bergen kommune sitt aktsomhetskart registrert en oljetank i planområdet, ut over dette er det 
ikke registrert forurensede masser. Bestemmelsene sikrer at ved byggesøknad skal rapport for 
miljøtekniske grunnundersøkelser vedlegges. Dermed må forholdene undersøkes og eventuell 
ukjent forurensing håndteres før bygging i planområdet. 
 
Marine avsetninger og kvikkleire 
Sørøstre del av planområdet ligger under marin grense, derfor kan i teorien marine avsetninger 
forekomme. Det er likevel ikke registrert faregrad eller risiko for kvikkleire i planområdet. 
 
Flom, overvann/urban flom, isgang og ekstremnedbør 
Det er forventet at årsnedbøren i Hordaland vil øke med ca. 15 % fram mot år 2100, og at det 
vil komme flere perioder med ekstremnedbør. Dette vil gi flere flomsituasjoner. Store deler av 
planområdet er relativt åpent og flatt i dag, men er utbygd med parkeringsplasser og bygnings-
masse. Derfor har området dårlig naturlig infiltrasjon og redusert fordrøyning.  
 
Økt nedbør, og flere perioder med ekstremnedbør, vil gi hyppigere, og mer omfattende flom-
mer i Sandslielva og elvedalen like øst for planområdet. NVE sitt aktsomhetskart for flomfare 
viser at en kan forvente inntil 2-3 m vannstandstigning i både Skranevatnet og elveløpet ved 
flom. I tilfeller med maksimalt vannstandsnivå, vil også en smal sone innenfor østre del av 
planområdet bli oversvømt. Dersom flomsituasjon oppstår i perioder når Skranevatnet er islagt, 
vil isgang potensielt kunne inntre i Sandslielva. 
 
Vind 
Planområdet ligger i en del av Bergen som i rapporten Kartlegging av ekstreme vindforhold i 
Bergen kommune (Harstveit 2006) har laveste ekstremverdier for vind. Heller ikke lokale 
topografiske forhold tilsier at selve planområdet har spesielt værutsatt beliggenhet. Ett 
observert rotvelt av furu i området kan likevel tyde på at kraftig vind periodevis forekommer. 

Naturfarer Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
Pkt. 9 Marine avsetninger Pkt. 23 Trafikkulykker   
Pkt. 10 Kvikkleire Pkt. 28 Luftforurensing 
Pkt. 11 Flom Pkt. 33 Støy 
Pkt. 12 Overvann/urban flom   
Pkt. 13 Isgang   
Pkt. 16 Ekstremnedbør   
Pkt. 17 Vind   
Pkt. 18 Skog- og gressbrann   
Pkt. 19  Radon   
Pkt. 20 Farlige terrengformasjoner (skrenter/stup)   
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Skog- og gressbrann 
Østre del av planområdet ned mot Sandslielva er i dag skogkledd. Skogbrann representerer 
derfor en réell fare i området. 
 
Radon 
Grovkartlegginger fra NGU viser at det er lav til moderat aktsomhetsgrad forradon i 
planområdet. 
 
Farlige terrengformasjoner (skrenter/stup) 
Store deler av planområdet er i dag utplanert eller bebygd. I øst og nordøst finnes en naturlig 
bratt skråning på inntil 15-25 grader ned mot elvedalen langs Sandslielva. Ellers er det mot 
Bybanetraséen og parkeringsplass sørvest i planområdet nylig etablert en bratt fjellskjæring 
med høyde inntil 6-7 m. Det er her satt opp nettinggjerde. 
 
Trafikkulykker 
Planområdet omfatter ingen større veisystemer, og det er ikke registrert trafikkulykker i, eller 
tett opp mot, området. På lokalveinettet lenger sør i Sandslimarka er det registrert 13 ulykker, 
med varierende skadeomfang og gjennomgående moderat alvorlighetsgrad. Det er også risiko 
for at trafikkulykker kan inntre langs Bybane-traséen, og langs ny gang-/sykkelveg, som begge 
passerer kloss inntil planområdet i sørvest. 
 
Støy 
Planområdet ligger utenfor rød og gul støysone for veitrafikk knyttet til hovedveinettet i Ytre-
bygda, og også utenfor sonene for flystøy. Bybanen, som grenser mot planområdet i sørvest, 
vil imidlertid generere støy tilsvarende gul støysone. Krengestøy fra Bybanen kan også være et 
støyelement. 
 
3.15.1 Grunnforhold 
Løsmassene i området består ifølge NGU av bart fjell med stedvis tynt dekke og vil være lite 
utsatt for masseutglidning. Dette stemmer godt med observasjoner gjort under befaring, hva 
angår de ikke-utbygde arealene som ligger over og nær marin grense. Her ligger løsmasser i 
lommer mellom berg-blottinger. Sannsynligheten for å finne marine avsetninger eller kvikkleire 
som utgjør risiko, anses som svært liten, og i praksis fraværende, i de delene av planområdet 
som skal bebygges.  Ved utføring av tiltak vil området bearbeides og løsmasser fjernes. Under 
en slik prosess vil man få et godt bilde av berggrunn og løsmasser i området. Arealene i dalføret 
langs Sandsli- elva ligger under marin grense og vil kunne ha innslag av marine avsetninger 
under et øvre lag med fluviale avsetninger. Disse arealene blir ikke omfattet av 
utbyggingsplaner. Stabilitetsforhold i grunnen havner ikke i risiko iht ROS-analysen. Ut over 
VA-ledninger (figur 28 over), er det ikke kjent andre ledninger i grunnen. 
 
3.15.2 Luft- og grunnforurensning 
Det er ikke registrert forurenset grunn ifølge Miljøstatus. Områdets bruk og status tilsier heller 
ikke forekomst av grunnforurensing. Bergen kommunes aksomhetskart viser at det finnes én 
oljetank på eiendommen, men området er ikke registrert som aktsomhetsområde.  
 
Kartlegging av luftkvalitet i Bergen kommune (Denby 2015) viser at planområdet ligger i et 
område med forholdsvis lav årsmiddelkonsentrasjon av NO2 (2012-2014); 10-20 µg/m3. Plan-
området ligger utenfor inversjonssoner, og i et forholdsvis åpent skogsterreng mellom Nordås-
vatnet og Grimstadfjorden i nord og Fanafjorden i sør. Luftforurensning anses ikke som et 
risikoelement. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer 
4.1.1 Regionale planer 

• Arealpolitiske retningslinjer 
• Regional plan for attraktive senter i Hordaland 
• Regional plan for folkehelse 2014-2025 – Fleire gode leveår for alle 

 
4.1.2 Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) «Bergen 2030» fra 2015 fastsetter langsiktige mål og 
strategier for alle fagområder i Bergen kommune. Visjonen er at Bergen skal være en aktiv og 
attraktiv by. En av hovedstrategiene er å utvikle byen som en gå-by, med nullvekst i 
personbiltrafikk og utvikling av gode nærmiljø i bydelene, med varierte og trygge bomiljø. 
 
Kommuneplanens arealdel  
Ny KPA 2018 ble vedtatt 19.06.19. KPA 2018 viser planområdet som byfortettingssone (sone 
2), lokalisert tett opptil ny sentrumskjerne S29, lagt i tilknytning til Bybanestoppet Sandsli-
marka. Grønnstrukturen i øst fra KPA 2010 er videreført. 
 

 
Figur 30: Utsnitt fra KPA 2018. Planområdet er omtrentlig avmerket med rød ellipse 
(Bergenskart.no, april 2018). 
 
I arbeidet med ny KPA 2018 utarbeidet kommunen et forslag til en veileder for Byromsanalyse 
(april 2017). Her er blant annet Sandslimarka benyttet som eksempel for utarbeiding av 
byromsanbefalinger. Eksempelet benyttet i veilederen gjengis under. 
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Figur 31: Tentativ byromsanbefaling for Sandslimarka. Kilde: Veileder for byromsanalyse, 
Bergen kommune 2017. 
 
 
4.2 Reguleringsplaner 
Planområdet er i sin helhet regulert tidligere, og berører følgende reguleringsplaner: 
• Arealplan-ID 61500000 «Ytrebygda. gnr 116 bnr 107 m.fl., Sandsli Vest» fra 2015, med 

berøringsgrad 81,6 % 
• Arealplan-ID 61170000 «Ytrebygda. Bybanen Rådal – Flesland» fra 2011 med 

berøringsgrad 18,4 % 
• Arealplan-ID 5505500 «Ytrebygda. gnr 115, Birkelandsvatnet, felt u, v, w» fra 1982 med 

berøringsgrad < 0,1 % (2,5 m²) 
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Figur 32: Utsnitt fra Bergenskart viser at planområdet i hovedsak er dekket av 
reguleringsplan for Sandsli vest, hvor området er regulert til næringsofrmål. Ellers grenser 
området til, og delvis inkluderer eldre plan for Birkelandsvatnet i nord. Møt vest grenser 
planområdet til, og delvis inkluderer reguleringsplan for Bybanen Rådal-Flesland. 

 
 

Sandsli Vest (arealplan-ID 61500000) 
Hoveddelen av tiltakets planområde faller inn under planen Sandsli Vest fra 2015. Arealet som 
er avsatt til kontorformål (BK1), tilsvarer området tiltenkt nye boliger i planforslaget. I øst 
inngår deler av planens friområde (o_GF1) også i tiltakets planområde. Planforslaget berører 
følgende formål: 
• Kontor 
• Friområde 
• Vei 
 
 
Bybanen Rådal – Flesland (arealplan-ID 61170000) 
Denne planen fra 2011 fastlegger Bybanens trasé mot Flesland, tett ved planområdet. Disse 
arealformålene er innlemmet i planforslaget: 
• Annen veggrunn - grøntareal  
• Trasé for sporveg/forstadsbane  
• Annen banegrunn – grøntareal  
• Fortau 
• Sykkelveg/-felt  
• Gang-/sykkelveg  
• Kjøreveg  
• Hensynssone Frisikt 

Arealplan-ID 5505500 
Birkelandsvatnet, felt u,v,w 

Arealplan-ID 61170000 
Bybanen Rådal-Flesland 

Arealplan-ID 61500000 
Området for øvrig: Sandsli vest 



 

Side 33 av 98 

 

 
Figur 33: Utsnitt av reguleringsplan Ytrebygda. Bybanen Rådal – Flesland (61170000). 
Planområdet er indikert med stiplet ellipse (bergenskart.no 2018). 
 
 
Birkelandsvatnet, felt u, v, w (arealplan-ID 5505500) 
Planen er fra 1982 og blir i liten grad berørt av planforslaget. Dette arealet er inntatt i plan-
området ved planoppstart for å kunne se utforming av veien Sandsliheiane i sammenheng med 
omgivelsene. 
 

 
Figur 34: Utsnitt av reguleringsplan Birkelandsvatnet, felt u, v, w (5505500). Planområdet er 
indikert med stiplet ellipse (bergenskart.no 2018). 
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4.3 Temaplaner 
Flere temaplaner er relevante i forhold til planforslaget: 
• Arkitektur + (Arkitektur og byformingsstrategi for Bergen), 2019 
• Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid 
• Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen 
• Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016 
• Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 
• Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 
• Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017 
 
Innhold i utvalgte, sentrale temaplaner utdypes i det følgende: 
 
Arkitektur+: 
Målet med strategien er å være et sentralt verktøy for å styrke Bergen som en vakker, særpreget, 
inkluderende og grønn by. Bymiljøer med egenart, vitalt byliv på bakkeplan og sosialt 
bærekraftige nabolag er noen av satsingspunktene. Hensikten med arkitekturstrategien er å 

- Birdra til å nå kommunens samfunnsmål i KPS 
- Bidra til fortetting med kvalitet og særpreg 
- Styrke arkitektonisk kvalitet i kommunale bygg og byrom 
- Være et utfyllende verktøy til KPA § 8 Byform og arkitektur 
- Fungere som veileder for vurdering av arkitektonisk kvalitet i saksbehandling 
- Bidra med gode eksempler 

 
Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen fremholder at Bergen skal være en 
foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer, der 
miljøhensyn er et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Det skal være enkelt å 
leve miljøvennlig. Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by. Strategiplanen innehar 
mål om bl.a. å redusere energibruk generelt og bruk av fossil energi spesielt. En ønsker økt bruk 
av mer bærekraftige, arealeffektive løsninger som passivhus, plusshus, grønne tak, 
klimavennlige ventilasjonsanlegg og bruk av solenergi. Videre skal fotgjengere, syklister, buss 
og bane ha prioritet fremfor privatbilen. Gangveier og stier skal derfor sikres i nye regulerings-
planer. 
 
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 har følgende hovedmål:  

- I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle 
- Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser 
- Hovedrutenett for sykkel skal være ferdig utbygd innen 2019 

 
Store deler av Fana og Ytrebygda egner seg svært godt for sykling. Det finnes allerede en god 
del gang- og sykkelveger i området og det er mange som sykler. Det er derfor svært viktig at 
manglende lenker etableres og at gående og syklende separeres på de mest trafikkerte 
strekningene. Bedre tilrettelegging for sykkelparkering ved målpunktene må gjennomføres, 
blant annet ved terminaler og Bybanestopp. I området Sandsli/Kokstad bør parkerings-
dekningen for biler reduseres for å utnytte potensialet i sykkelvegnettet. 
 
4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
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5 Beskrivelse av planforslaget 
5.1 Planlagt arealbruk 
 
Formålet med tiltaket er å transformere nåværende næringsområde til boliger. Planområdet 
utgjør ca. 24,3 daa og reguleres i hovedsak til leilighetsbygg og konsentrert småhusbebyggelse. 
Videre legges det til rette for innslag av næring, samt etablering av barnehage. Dagens 
grøntområder mot øst og sørøst opprettholdes. Selve utbyggingsområdet befinner seg på om lag 
samme høydenivå, som er litt over elvedalen i øst. Et stort næringsbygg og store 
parkeringsflater blir fjernet som følge av tiltaket.  
 
Planområdet er unikt med tanke på størrelse og lokalisering. Det ligger tett opp mot Bybane-
stopp på Sandsli og sentrumskjerne i KPA 2018. Den vestlige delen av planområdet, som 
vender mot sentrumskjerne og Bybanen, har et mer urbant preg, med høyere utnyttelse. Dette 
grepet skaper dermed en kobling mot andre (fremtidige) urbane strukturer i området. Mot øst 
reduseres bygningshøydene gjennom lavere/nedtrappede leilighetsbygg og konsentrert småhus-
bebyggelse. Dette gir en mykere overgang til både turområdet langs Sandslielva og 
Skranevatnet, og mot eksisterende eneboligbebyggelse mot nord. Sør i planområdet legges det 
til rette for barnehage med leiligheter i etasjene over. Barnehagen kan også fungere som 
forsamlingslokale for beboerne etter barnehagens åpningstid. 
  
Planforslaget legger til rette for et bilfritt utendørsmiljø innenfor boligområdet. All parkering 
samles under bakken i eget parkeringsanlegg med innkjøring fra sørvest. Parkeringsdekning 
skal være lav for bil og høy for sykkel, henholdsvis 0,8 og 2,5 p-plasser pr. 100 m2 bolig. Plan-
forslaget legger med dette opp til en tydelig prioritering av gående og syklende, noe som under-
bygges gjennom nærheten til Sandslimarka Bybanestopp. 
 
I løpet av planprosessen har plangrepet blitt endret, fra et utgangspunkt med storkarré/ 
storkvartal med ett stort sentralt uterom i midten, til mer fragmentert bebyggelse med flere 
mindre, men fortsatt romslige utearealer, (se prosess i figur under). Dette er gjort i tett dialog 
med Bergen kommune. Ved å bryte opp bebyggelsen får plangrepet et langt mer inkluderende 
preg mot nærområdene. Ved hjelp av torg, innslag av næring og store tversgående passasjer 
skal folk inviteres inn i området. Bebyggelsen er vinklet for å oppnå gode solforhold på 
utearealer, samtidig gir brudd og vinkler i bebyggelsen mer rom mellom husene og bidrar til å 
skape flere ulike og delvis separerte uterom som kan tjene ulike funksjoner. 
 
Etter offentlig ettersyn er grepet justert noe, ved at volum er brutt mer opp og høyder er redusert. 
Endringene går frem av figur 36. 
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Figur 35: Prosess - utvikling av konsept fra storkvartal til en fragmentert bebyggelse med ulik 
typologi og adskilte uterom. Kilde: TAG Arkitekter, 02.02.21. 
 
 

 
Figur 36: Justeringer av plangrep i forbindelse med 2. gangsbehandling. Illustrasjon viser 
prosjektet som ble levert til 1. gangsbehandling. Markert i rødt er arealer som er fjernet, 
markert i grønt er arealer som er lagt til. Kilde: TAG Arkitekter 2021. 



 

Side 37 av 98 

 
Figur 37: Analyse av tomten (stedsanalyse). Kilde: TAG Arkitekter, 02.02.21. 
 
 
 

 
Figur 38: Referansebilder – tenkt utvikling av Sandslimarka. Kilde: TAG Arkitekter. 
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5.1.1 Reguleringsformål 
Aktuelle reguleringsformål vises i arealoppgaven nedenfor, og omtales nærmere i dette kapittel. 
Maksimalt tillatt bruksareal i planområdet er samlet 23300 m2 over bakken, samt 9 000 m2 
parkeringsareal under bakken. Dette utgjør 181 %-BRA over bakkenivå. 
 

Formål Areal (m2) 
Bebyggelse og anlegg                                                                    Totalt: 14 893 
BB: Boligbebyggelse 2721 
BKS: Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 2100 
BBB: Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 1 470 
BRE: Renovasjonsanlegg 108 
BUT: Uteoppholdsareal 1 938 
BKB1: Kombinert bebyggelse og anleggsformål 3490 
BKB2: Bolig/tjenesteyting 3 064 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur                             Totalt: 4 609 
SKV: Kjøreveg  1 176 
SF: Fortau 417 
ST: Torg 258 
SGT: Gatetun 1 501 
SGS: gang/sykkelveg 830 
SVG: Annen veggrunn – grøntareal 428 
SPH: Parkeringshus/-anlegg (under bakken – ikke del av totalareal) 9 000 
Grønnstruktur                                                                              Totalt: 4 827 
GT: Turveg 1 022 
GF: Friområde 3 805 

Totalt, alle formål: 24 328 
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Figur 39: Forslag til detaljreguleringsplan for Sandslimarka. Under: Vertikalnivå p-kjeller. 
Kilde: Opus Bergen AS.  
 
 
5.2 Gjennomgang av reguleringsformål 
5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
 
Bolig 
Tiltaksområdet, eiendom 116/119, er i dag bebygget med et næringsbygg, oppført i 1985. Dette 
er forutsatt revet ved gjennomføring av tiltak i planforslaget. Hovedformålet med planen er å 
legge til rette for boliger, og det legges opp til en blanding av konsentrert leilighetsbebyggelse 
og småhusbebyggelse.  
 
De ulike byggeformålene, BB, BKS, BKB1, BKB2 og BBB, omtales i detalj senere i dette 
delkapittel, etter «Grønnstruktur». 
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Parkeringsanlegg 
Det legges opp til felles parkeringsanlegg (f_SPH) under bakken for hele planområdet, på 
inntil 9000 m2. 
 
Bolig, offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning 
Det legges opp til innslag av næring i 1. etasje innenfor felt BKB1. Næringsarealene skal være 
avgrenset til maksimalt 400 m2 totalt, og virksomhet som i all hovedsak kan få varer levert på 
mindre bil/kassebil. Dette for å i all hovedsak unngå varelevering med lastebil på gatetun i 
planområdet. 
 
Renovasjonsanlegg 
Det skal etableres fire punkter for avfallssug i planområdet, slik at det vil være under 100 m fra 
alle boliger til avfallssug. Videre etableres to renovasjonspunkt for glass/metall, papp/papir, 
plast og matavfall inni boligområdet. Mobilt avfallssug for restavfall etableres innenfor 
boligområdet, nær renovasjonspunktene. Det er tilrettelagt for henting via en sløyfe på gatetun 
i boligområdet. Dette sørger for at det ikke vil være nødvendig med rygging for 
renovasjonsbiler innenfor boligområdet. 
 
Barnehage 
Innenfor felt BKB2 legges det opp til å etablere barnehage i 1. etasje. Barnehagen kan etableres 
i begge byggene som er sammenkoblet, med utearealer omkring de to byggene. 
 
Samferdsel 
Det reguleres gang- og sykkelvei parallelt med veien Sandsliheiane i nord. Gang-/sykkelveg er 
3,5 m bred inkludert totalt 0,5 m veiskulder med 0,5 m rabatt mot Sandsliheiane. Med 
snuhammer i østlige ende legges det til rette for maskinelt vedlikehold av veien. 
 
Ut over dette reguleres to kryss, ett i nordvest og ett i sørvest. Disse er allerede regulert i 
reguleringsplan for Bybanen Rådal – Flesland (plan-ID 61170000), men det er gjort mindre 
justeringer for å tilpasse kryssene til planforslaget. Dette omtales under kap. 5.8.1. 
 
Grønnstruktur 
Den østlige delen av planområdet er regulert som grøntformål (friområde), i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for Sandsli vest (plan-ID 61500000). Eksisterende trapp fra Sandsliheiane ned 
til turvei i øst er regulert inn i planforslaget som o_GT3. Det er videre lagt opp til turvei (o_GT4) 
som kobler trappen sammen med g/s i planområdet.  
 
 
Boligbebyggelse – BB 
Innenfor formålet skal det, jf. bestemmelsene, etableres urbane rekkehus av varierende størrelse 
på mellom 2 og 4 etasjer, privat og felles uteoppholdsarealer og kjørbart gatetun som sikrer 
gjennomkjøringsmulighet for utrykningskjøretøy og tilkomst for flyttebiler og lignende. 
Parkering for feltet vil være i felles parkeringsanlegg under bakken, med innkjøring sørvest i 
planområdet, via gatetun SGT1. 
 
Det legges opp til en utnyttelse på 4 500 m2 og regulert kotehøyde trappes fra + 67,5 imot 
blokkbebyggelsen i vest, til kote + 60 i øst mot vest mot den offentlige grønnstrukturen. Dette 
gir en tydelig nedskalering fra vest mot øst. 
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Feltet er regulert til Boligbebyggelse - BB med presisering av hva slags type bygg som kan 
oppføres i området i bestemmelsene. Hensikten er å etablere rekkehus/småhusbebyggelse i 
feltet. Det åpnes for inntil 4 etasjer på grunn av terrengforskjeller mellom veien Sandsliheiane 
og byggeområdet, som legger til rette for terrengtilpasning av byggene. Det er gjort en rekke 
grep i bestemmelsene for å sikre at feltet fremstår som rekkehusbebyggelse, jf § 3.3.2. Feltet 
omtales i det videre derfor som konsentrert småhusbebyggelse/ rekkehus. 
 
Det legges opp til inntil ca. 40 enheter på mellom 2 og 4 etasjer i feltet. Bygg kan etableres med 
varierende typologi, som frittliggende eller sammenbygde bolighus/rekkehus. Bebyggelsen i 
feltet etableres nær inntil gang- og sykkelvei som er regulert langs Sandsliheiane. 
Bygningskropp skal ligge minimum 1 m fra g/s, mens inngangspartier skal være trukket inn for 
å ligge minimum 2 m fra g/s.  
 

 
Figur 40 Gatesnitt gjennom Sandsliheiane – f_SGS, BB, og BKS 

Høydeforskjellen mellom veien og tomten vil tas opp i grunnetasjen på disse byggene, det 
tillates derfor å etablere bygg på 4 etasjer i dette området. Øverste etasje skal være inntrukket 
fra sørøst. Det er dermed tre etasjer som møter Sandsliheiane, og tre etasjer som møter 
byrommet i BB.  
 

 
Figur 41 Referansefoto - eksempler på utforming av boliggate/bebyggelse ut mot fortau. 

 

BB 

BKS 



 

Side 42 av 98 

 
Figur 42 Illustrasjon av gate mot Sandsliheiane. Gang- og sykkelvei etablereres parallelt med 
veien og boliger vil være trukket ca. 1 m tilbake fra g/s, inngangsparti skal ikke være nærmere 
enn 2,3 m fra g/s. Kilde: TAG Arkitekter, 20.02.21. 

 
BB grenser i sør mot felt BKS hvor det skal etableres rekkehus. Disse enhetene ligger på flaten, 
og tillates oppført med maks 3 etasjer. Mellom radene i BB og BKS etableres kjørbart gatetun 
som vil fungere som felles uteoppholdsareal for de to feltene, som kan tilrettelegges med 
lekeplasser, parsellhager m.m. Områdets utforming legger til rette for naboskap og lek, og 
danner et godt område for familier. Boligene ligger tett på grøntområdet i øst. Her går opplyst 
turvei til skole og idrettsanlegg og områder for naturlek ligger i umiddelbar nærhet. Det legges 
opp til kjørbart gatetun mellom bebyggelsen, for å sikre tilkomst for utrykningskjøretøy, 
småvarelevering og liknende til alle boliger. Parkering for boligene vil foregå i felles 
parkeringsanlegg for planområdet, og trafikk inn i området skal være minimal.   
 

 
Figur 43: Snitt som viser byggene i BB og BKB sin plassering i terrenget mot Sandsliheiane. 
Perspektiv vist i øvre høyre hjørne. Kilde: Tag Arkitekter, 29.03.20 
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Konsentrert småhusbebyggelse – BKS 
Innenfor BKS kan det etableres inntil 13 rekkehusenheter av varierende størrelse på inntil 3 
etasjer. Det kan også etableres privat og felles uteoppholdsarealer og kjørbart gatetun som sikrer 
gjennomkjøringsmulighet for utrykningskjøretøy og tilkomst for flyttebiler og lignende. Videre 
tillates etablert takterrasser for å dekke krav til uteoppholdsareal. Kjørbart gatetun mellom 
bebyggelsen i BKS og BB sikrer tilkomst for utrykningskjøretøy, småvarelevering og liknende 
til alle boliger. Parkering for feltet vil være i felles parkeringsanlegg under bakken, med 
innkjøring sørvest i planområdet, via gatetun SGT1. 
 
Feltet var ved offentlig ettersyn en del av felt BB, og er tett knyttet til dette feltet med felles 
uteoppholdsarealer og i typologi. Boligene i de to feltene er særlig rettet mot familier, med en 
lavere og lettere typologi, private utearealer, felles uteområder som bygger opp under naboskap 
og bomiljø, og en variert utforming i bygningskropp hvor farge og/eller materialer skaper 
identitet. Se ytterligere beskrivelse av feltene sine fellestrekk under forrige avsnitt. 
 
Bestemmelsene 3.3.3 sikrer variasjon i rekkene, gjennom bruk av farge eller materialer. 
Trefasader skal imidlertid være hovedmaterialet for bebyggelsen i formålet. 
 
Det legges opp til en utnyttelse på 1700 m2 BRA og maksimal regulert kotehøyde er +61,5 m.  
 

 
Figur 44: Illustrasjon – tun mellom den konsentrerte småhusbebyggelsen i BB og BKS. Kilde: 
TAG Arkitekter, 29.03.21 
 
Blokkbebyggelse – BBB 
Innenfor formålet kan det oppføres et leilighetsbygg med leiligheter av varierende størrelse, 
med tilhørende sykkelparkering, teknisk rom, flerbruksrom/fellesfunksjoner og felles 
uteoppholdsarealer. Det tillates etablert takterrasser for å dekke krav til uteoppholdsareal. 
Parkering for feltet vil være i felles parkeringsanlegg under bakken, med innkjøring sørvest i 
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planområdet, via gatetun SGT1. Det legges opp til en utnyttelse på 3 050 m2 og maksimal 
regulert kotehøyde +67,5 m. Bygget kan ha inntil 6 etasjer. 
 
I BBB ligger et såkalt «parkhus», innenfor BKB2 ligger ytterligere to slike parkhus, som har 
barnehage i førsteetasjen. Parkhus i BBB ligger tett på grøntområdene i øst. Bygget er 
strukturert etter sol- og utsiktsforhold og er trappet nedover mot vest. Det er sikret i 
bestemmelsene at bygget skal trekkes inn fra sør og vest med minimum 3 meter, jf. § 3.3.4. På 
denne måten møter det gatetun og den lavere bebyggelsen i BB på en god måte. Gatetun 
gjennom planområdet, «Diagonalen» går langs byggets nordvestlige side, mellom BBB og 
BKS. Denne skaper en kobling mot turområdet i øst. Leilighetsbygget er frittstående og plassert 
med god avstand fra tilgrensende bebyggelse. Dette gir rom for store utearealer som kan brukes 
som aktivitetsplasser, grillplasser, plassering av langbord, parsellhager, frukthager m.m. 
Området ligger nær eksisterende grøntområde i øst, og skal bygge opp under dette på en god 
måte med utformingen av utearealer. 
 

 
Figur 45: Mellom BKB2/BBB (t.h) og BKS (t.v.) går diagonalen, en sentral gangforbindelse 
gjennom planområdet, som kobler sammen bybane og naturområde med turstier. Kilde: TAG 
Arkitekter, 29.03.21 
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Figur 46: Utsnitt fra snitt gjennom BBB, det østligste leilighetsbygget i planområdet. Mellom 
BBB og BKS ligger gatetun, «diagonalen», og tun/naturlekeplass. Perspektiv vist i øvre høyre 
hjørne. Kilde: TAG Arkitekter, 29.03.21 
 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – BKB1  
Kombinert blokkbebyggelse og næringsbebyggelse 
Innenfor formål BKB1 kan det oppføres leilighetsbebyggelse med leiligheter av varierende 
størrelse og inntil 400m2 næring definert som kontor, tjenesteyting eller bevertning, torg og 
felles uteoppholdsarealer. Næringsvirksomhet skal lokaliseres på gateplan. Det skal oppføres 
torg med hensiktsmessig plassering, størrelse og utforming for å skape en kobling mot 
sentrumsområde og Bybanen i vest og lede mennesker inn i planområdet. Parkering for feltet 
vil være i felles parkeringsanlegg under bakken, med innkjøring sørvest i planområdet, via 
gatetun SGT1. 
 
Det legges opp til en utnyttelse på 8 850 m2 og regulert maksimal kotehøyde + 71,5 for bygg 
mot nord og + 74 for bygg mot vest/bybanen. Byggehøyder varierer iht. plankart og tabell 1. 
 
Området ligger nærmest fremtidig sentrumsområde og bybanestoppet på Sandslimarka, og skal 
ha et urbant preg med høyere bebyggelse enn østlige deler av planområdet. Varelevering vil 
foregå innenfor formålet, i forbindelse med gatetun (f_SGT4), samt i parkeringskjeller for 
kassebiler. 
 
Ved hjelp av sprang og brudd/åpninger i fasadelivet lettes byggenes fremtoning og påvirkning 
i form av skyggelegging mot naboer/utearealer. Torg og utearealer skal opparbeides med høy 
kvalitet på dekker, med beplantning, og legge til rette for ulike aktiviteter og opphold, jamfør 
bestemmelsene 3.3.7. Næring i første etasje bidrar til å gi området en offentlig karakter. På 
denne måten kobles planområdets urbane kvaliteter mot de omkringliggende områder.  
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Figur 47: Illustrasjon over det urbane hodet som vender mot Bybanestoppet i vest. Kilde: TAG 
Arkitekter 29.03.21. 
 
 

 
Figur 48: Utsnitt gjennom den nordlige bygningskroppen, parkeringskjeller og felles 
uteoppholdsareal over parkering. Det høyeste bygget i BKB1 vises i bakgrunnen i grått (77,5 
m). Perspektiv vist i øvre høyre hjørne. Kilde: TAG Arkitekter, 29.03.21 
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Figur 49: Referansefoto – mulige utforminger av urbant hode med åpne torg/byrom og 
innslag av høyere bygg. 
 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – BKB2 
Kombinert blokkbebyggelse og tjenesteyting 
Innenfor formålet kan det oppføres blokkbebyggelse med leiligheter av varierende størrelse, 
tjenesteyting i form av barnehage med utearealer, sykkelparkering, felles uteoppholdsareal og 
felles parkeringsanlegg under bakken med nedkjøring fra gatetun f_SGT1. Det legges opp til 
en utnyttelse på 5 350 m2 og regulert maksimal kotehøyde + 65,5.  
 
Bebyggelsen oppføres i to leilighetsbygg som er sammenbygd i første etasje, hvor barnehage 
kan etableres. Utearealet vil ligge mellom de to byggene innenfor feltet, og skal utformes med 
egnete lekeapparater for barnehagebarn og være skjermet mot støy. Barnehagen har en optimal 
plassering med tanke på enkel tilkomst for henting/levering til fots, med sykkel og med 
kollektiv. Levering er også mulig både fra parkeringskjeller hvor barnehagen har avsatt plass 
for inntil 16 p-plasser, samt fra stopplomme ved o_SF2/o_SKV1. Behov for parkeringsplasser 
vil variere ut ifra størrelse på barnehagen. Barnehagen ligger i tillegg i umiddelbar nærhet til 
turområdet i øst. Barnehagen vil også kunne benyttes til andre formål på kveldstid, som 
forsamlingslokale, lokale for utlån til arrangementer eller liknende, og kan på den måten tjene 
flere fellesfunksjoner i området. 
 
For å skjerme leilighetene som ligger over barnehagen, kan det etableres tett rekkverk på de 
balkongene som vender ut mot barnehagens uteoppholdsarealer, dette er sikret i bestemmelsene 
§ 3.3.8. Byggene kan etableres med inntil 5 etasjer, inkludert barnehage i feltet, men det er 
sikret at øverste etasje skal trekkes inn fra sør og vest med minimum 3 meter.  
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Figur 50: Snitt gjennom BKB2 viser blokk med barnehage i nederste etasje. Perspektiv vist i 
øvre høyre hjørne.  Kilde: TAG Arkitekter, 29.03.21. 
  
 
5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Detaljer for hvert felt er omtalt under forrige delkapittel, 5.2. Her beskrives de mer overordnede 
trekk hva angår bebyggelsens plassering og utforming, og begrunnelse for valg av løsninger. 
 

 
Figur 51: Illustrasjonsplan viser bebyggelsene, uteoppholdsarealer gatetun, torg, m.m. Kilde: 
TAG Arkitekter, 28.06.21 
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Planområdet har en variert bebyggelse, med en urban og relativt høy bebyggelse mot vest, og 
en mer åpen og lavere småhusbebyggelse mot øst. Denne delingen er basert på tanken om at 
området ligger svært tett opp til et fremtidig sentrumsområde og eksisterende bybanestopp i 
vest, og grenser til et grøntområde/friluftsområde i øst. Det vil derfor være naturlig å ha en 
høyere utnyttelse og et urbant preg i vest, som binder området sammen med de omkringliggende 
arealene, med fremtidig senterområde. Gjennom planområdet blir det en glidende overgang 
over til en lavere utnyttelse mot grøntområdene. 
 
Det skal etableres både leiligheter og rekkehus/konsentrert småhusbebyggelse i området, hvor 
leilighetsbygg bygger opp under områdets urbane preg, mens rekkehusene bygger opp under 
det det mer landlige og nærliggende eneboligbebyggelse. Slik tilpasser bygningsmassen seg 
eksisterende spredt småhusbebyggelse i nord og fremtidig urbant senter i vest. 
 
Kvalitetene i området er bygget opp rundt § 8 ‘arkitektur og byform’ i KPA 2018, samt 
Arkitektur+. Bebyggelsen er i stor grad plassert langs planområdets ytterkanter, noe som åpner 
opp for store uteoppholdsarealer, gatetun og viktige koblinger mellom øst og vest. Det legges 
vekt på en helhetlig utforming av området med god og varig kvalitet, urban struktur med 
overgang til lettere bebyggelse mot grøntområder og inngangspartier som henvender seg mot 
felles utearealer. Det vises til illustrerende prosjekt (TAG 2021), for redegjørelse opp mot 
Arkitektur +.  
 
Det eksisterende bygget i planområdet er forutsatt revet. Bygget er fra 1985 og er typisk for sin 
tid. Bygget fremstår i dag som slitt og noe forfallent, og området inviterer ikke til opphold og 
aktivitet. Med tiltak i planforslaget åpnes området opp for både beboere og naboer som kan 
benytte uteområder, lekeplasser og på enkel måte krysse planområdet. 
 
Byggegrenser er lagt med bakgrunn i illustrert prosjekt, og gitt en viss romslighet for å kunne 
ta opp i seg eventuelle endringer frem mot byggesak. Mot offentlig formål er byggegrensen satt 
til 4 m, bortsett fra ved offentlig fortau og gang-/sykkelveg, for å gi en mer gatemessig struktur.   
 
5.3.1 Byggehøyder 
Byggehøydene er regulert med maksimal tillatt byggehøyde oppgitt i maksimal kotehøyde på 
plankartet. Tabell under viser byggehøyder i meter, kotehøyde BH og antall etasjer. 
Situasjonsplan med høyder er vist i figur under. 
 
 
Tabell 1: Byggehøyder i meter, kotehøyde og etasjer per felt. 

Felt  Høyde i meter Regulert kotehøyde (BH) Etasjer 
BB BH 9,5 m – 12,5 m Kote + 60/ kote + 67,5 3-4 etasjer 
BKS BH 9,5m Kote + 60 – 61,5 3 etasjer 
BBB BH 15,9 m – 19,4 m Kote + 67,5 5-6 etasjer 
BKB1 BH 14,5 m – 20 m Kote + 66,5- kote + 74 4-6 etasjer 
BKB2 BH 12,9 m – 16,9 m Kote + 65,5 4-5 etasjer 
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Figur 52: Situasjonsplan som viser byggehøyder i meter, kotehøyde og antall etasjer. Kilde: 
TAG Arkitekter 29.03.21 
 
Det er lagt opp til skalaforskjeller i planområdet med leilighetsbygg på 4-6 etasjer, og 
rekkehusbebyggelse på 3-4 etasjer. Ved å ha et spenn fra 3-6 etasjer gis det rom for stor 
variasjon i arkitektur, typologi og beboere, noe som er en grunnleggende tanke i prosjektet. Ved 
hjelp av lavere byggehøyder noen steder, åpninger mellom bygg, åpne gatetun og torg samt 
innslag av næringsarealer som aktiviserer området og fasader, hensyntas den menneskelige 
skala i området på en god måte. Den åpne strukturen sikrer kvalitet med sol på 
uteoppholdsarealer (jf. Kap. 5.5) og byggehøyder på inntil 6 etasjer sikrer urbane kvaliteter med 
høye førsteetasjer for næring mot Bybanen og senterområde. 
 

 
Figur 53: Snitt viser byggehøyder sett fra Sandsliheiane. Høyest bebyggelse mot vest. Kilde: 
TAG Arkitekter, 29.03.21. 
 
 
Det vises til illustrerende prosjekt (TAG 2021), for redegjørelse opp mot Arkitektur +.  
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5.3.2 Grad av utnytting  
Grad av utnytting varierer mellom de ulike feltene, høyest mot vest i BKB1, og lavere mot øst 
og rekkehusbebyggelse. Gjennom planprosessen er grepet justert på flere måter, blant annet er 
et punkthus sentralt i planområdet tatt ut og det er i stedet regulert inn uteoppholdsareal og 
gatetun. Etter offentlig ettersyn er prosjektet redusert. Reduksjonene er gjort i felt BKB1, der 
byggehøydene er redusert både mot nabobebyggelse i nord, samt noe reduksjon mot sørvest. I 
tillegg er bebyggelsen nord i BKB1 åpnet opp for å lette uttrykket not nord. Maksimal 
byggehøyde for dette feltet er redusert fra 7 til 6 etasjer og maksimalt kote + 74. Mot nord er 
bebyggelsen redusert fra kote + 77 ved offentlig ettersyn til maksimal 71,4 til 2 gangs 
behandling. I rekkehusbebyggelsen mot nord er det også fjernet en enhet for å åpne opp mer 
mot nord, og det er redusert med en etasje i alle rekkene for å skape mer variasjon. Totalt er 
BRA redusert med 3750 m2 BRA, fra 27 100 m2 til 23 350m2 BRA over bakken. 
 

 
Figur 54 Illustrasjon som viser endringer etter offentlig ettersyn. Kilde: TAG Arkitekter 
29.03.21 
 
Total utnyttelsesgrad i planområdet, felt BB, BKS, BKB1, BKB2 og BBB er 181 %-BRA (%-
BRA regnet av all tillatt BRA på grunnen fordelt på størrelsen for de samme formålene for 
bebyggelse og anlegg på grunnen).  
 
Plankart regulerer m2 BRA. Se oversikt over utnytting i m2 BRA og %-BRA i tabell under. 
 
Tabell 2: Oversikt over m2 BRA og %-BRA for hvert felt. 

Felt  m2-BRA %-BRA 
BB 4 500 m2 166 % 
BKS 1700 m2 81 % 
BBB 3 050 m2 208 % 
BKB1 8 850 m2 254 % 
BKB2 5 200 m2 170 % 
f_SPH (parkeringsanlegg) 9 000 m2  
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5.4 Boligmiljø og bokvalitet 
Boligområdet på Sandslimarka skal legge til rette for et godt bomiljø og gode bokvaliteter, med 
gode utearealer og høy arkitektonisk og materiell kvalitet. Planområdet ligger gunstig til, med 
nærhet til Bybane, så vel som friluftsområde, og vil skape en kobling mellom det fremtidige 
urbane senteret i vest, og det landlige turområdet mot øst. Nærområdet preges av eneboliger, 
rekkehus og større næringslokaler. Flere større leilighetskompleks er under oppføring. 
Prosjektet opererer i dette sjiktet og en ønsker å ta tak i denne skalaforskjellen. Det legges derfor 
opp til høydeforskjeller i spennet mellom 3-6 etasjer og varierte boligtyper, noe som vil skape 
stor variasjon av arkitektur, typologi og beboere. 
 

 
Figur 55: Illustrasjon diagonalen og parken med rekkehus i front og større boligbygg i 
bakgrunnen. Kilde: TAG Arkitekter 23.10.19 
 
En variasjon i boliger, fra små til store leiligheter og rekkehus/småhusbebyggelse, vil gi tilbud 
til både unge og gamle, nyetablerte, enslige, småbarnsfamilier m.m. Den konsentrerte 
småhusbebyggelsen skaper et ettertraktet tilbud for barnefamilier som ønsker mer plass og 
privat hageflekk. Leiligheter av varierende størrelse i bygg av ulik karakter gir muligheter for 
yngre/nyetablerte, eller eldre som ønsker å nedskalere fra større boliger med vedlikeholdsbehov 
og samtidig bo nær daglige tilbud og kollektivtransport. 
 
Det åpnes for å etablere noe næring i form av kontor, bevertning eller tjenesteyting, som legger 
til rette for eksempelvis kafe, frisør, felles hjemmekontor, i tillegg tilrettelegges det for 
barnehage. Dermed er det mange daglige funksjoner innenfor området, i tillegg til at det 
etableres dagligvare og lokalsenterfunksjoner på nabotomter. Området vil videre ha mange og 
varierte uteareal for å kunne tilby noe for enhver smak, fra småbarn, til ungdom, voksne og 
eldre. Nærhet til fremtidig senter- og turområde, skole, barnehage, Bybane og flere ulike 
arbeidsplasser i Sandsliområdet, gjør at området ligger svært godt til og kan dekke de fleste 
daglige behov. 
 
Det legges videre stor vekt på felles uteområder og boligenes kontakt med disse. De ulike 
nabolagene knytter seg til uterom av litt ulik karakter og på ulikt vis. Bebyggelsen i sør består 
av frittstående lameller som er strukturert etter sol og utsikt, rekkehusene henvender seg mot et 
felles tun med hager og inngangsparti, mens byhusene mot den urbane delen i vest grenser til 
mer urbane funksjoner som torg, næring, i tillegg til nabolagsparken. 
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Figur 56: referansebilder naturfarger og inndeling fasade (t.v. og inngangssituasjon (t.h.). 
Kilde: TAG Arkitekter 23.10.19 
 
5.5 Uteoppholdsareal 
5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

Planforslaget sikrer at det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, hvorav 
maksimum 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal, jf. KPA 2018. 
Minimun 80 % av boenhetene skal ha privat uteoppholdsareal, noe som overgår kravet i KPA 
2018, som sier minimum 50 %.  
 
Iht. bestemmelsene kan det opparbeides takterrasser på deler av bebyggelsen i planområdet som 
en del av uteoppholdsareal. Takterrassene skal utformes med tanke på ulike brukergrupper, 
møbleres og gis en attraktiv utforming. Det skal legges vekt på variasjon i dekke og grønne 
innslag. Bestemmelsene gir føringer for hvor det kan etableres takterrasser innenfor 
planområdet.  
 
Minimum 80 % av boenhetene i planområdet skal ha noe privat uteoppholdsareal. Privat 
uteoppholdsareal tillates løst som hage, på balkong, eller takterrasse. Privat uteoppholdsareal 
på bakkeplan kan skilles fra fellesareal ved rekkverk, beplantning eller annet dekke. Det vil 
være en positiv kvalitet for de fleste å ha tilgang til noe privat uteareal, i tillegg til fellesarealene.  
 
Utearealene ligger på mellom kote +50 og +54,5. Omkringliggende bebyggelse varierer mellom 
kote +59,5 og +74. Det gir varierende uttrykk avhengig av hvor man befinner seg i planområdet. 
På grunn av store åpne utearealer sentralt i planområdet, og «torget» med den urbane strukturen 
nord/vest i området, vurderes byggehøydene å være tilpasset uteoppholdsarealene på en 
tilfredsstillende måte, med et bymessig uttrykk mot vest, og et lettere og grønnere uttrykk møt 
øst og skogsområdene. 
 
Planforslaget sikrer etablering av store leke- og uteoppholdsareal med gode kvaliteter. Et stort 
sammenhengende uteoppholdsareal (f_BUT), «nabolagsparken», er regulert inn sentralt i 
planområdet, med gatetun (f_SGT4) rundt. Dette arealet er på litt over 1900 daa og vil ha gode 
solforhold gjennom dagen. Videre skal uteoppholdsareal opparbeides med variert utforming 
mellom boligbebyggelsen, jf. illustrasjonsplan som er retningsgivende for utforming av 
utearealer. Som underlag til byggesaksbehandling skal det leveres en helhetlig utomhusplan for 
hele planområdet som sikrer en helhetlig plan for utearealer, torg, lekeareal m.m. i området. Før 
det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor planområdet skal felles leke- og 
uteoppholdsarealer samt torg minimum tilsvarende krav til MUA være opparbeidet i tråd med 
utomhusplanen, jf. bestemmelsene. 
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Uteoppholdsarealer skal ha gode kvaliteter i iht. KPA 2018. Det innebærer blant annet at de 
skal være skjermet mot vind og ha sol på halve arealet på bakkeplan i 4 timer ved vårjevndøgn. 
Arealene skal ikke være brattere enn 1:3, hensiktsmessig form, størrelse og plassering. Alle 
boliger skal ha maksimalt 100 m sikker gangavstand til nærmeste del av uteoppholdsareal på 
bakkeplan og områdene skal opparbeides med god og varig brukskvalitet som inviterer til 
samhandling, samtidig som det gis rom for å skille mellom ulike typer aktiviteter og 
aldersgrupper.  
 
Uteoppholdsareal skal opparbeides i sammenheng for å gi tilstrekkelig kvalitet og 
flerfunksjonelle områder. Areal på bakkeplan skal ligge på naturterreng, eller som opparbeidet 
dekke med god terrengkontakt, dimensjonert for å kunne tåle et permanent vegetasjonsdekke.  
 
Det er planens intensjon at felles gatetun, uteoppholdsareal m.m. på bakkeplan skal være 
tilgjengelig for folk flest. Det reguleres ikke offentlig areal innenfor boligområdet da dette er 
svært utfordrende med parkeringsanlegg under bakken. For å legge til rette for at området skal 
få en inviterende og offentlig karakter legges det opp til åpne, inkluderende arealer og innslag 
av næring. Dette vil bidra til å trekke folk inn i området. 
 

 
Figur 57: Utsnitt fra illustrasjonsplan med eksempler på funksjon/utforming av utearealer og 
lekearealer (noen ulike funksjoner illustrert i rød sirkel). Kilde: TAG Arkitekter, 26.03.21. 
 
 
MUA 
Beregninger av minste uteoppholdsareal (MUA) i planområdet sammenlignet med kravene som 
er stilt i KPA 2018, viser at prosjektet kommer gunstig ut, se tabellen nedenfor. Iht. KPA 2018 
er totalt krav for MUA 9040 m2 (226 enheter *40 m2). Minimum 50 % skal være i sol = 4520 
m2, og minimum 50% (4520m2) skal utformes som fellesareal. Maksimalt 50% skal være på 
tak/altan. 
 
Planlagt fordeling mellom privat og felles uteoppholdsareal er 3390 m2 opparbeides som privat 
uteoppholdsareal, og resterende del utformes som fellesareal. Andel privat uteoppholdsareal 
ugjør ca 37 %. Det er satt av minimum 20 m2 privat uteoppholdsareal til hver enhet i BB og 
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BKS, og minimum 10m2 per enhet i den øvrige leilighetsbebyggelsen. I tillegg er planlagt 
etablering av takterrasse på deler av bebyggelsen. Krav til fellesareal vil da være minimum 
5650m2.  
 
Totalt privat og felles uteoppholdsareal i planområdet (inkludert barnehagens uteoppholdsareal) 
er 11 467 m2. Fellesareal på bakkeplan utgjør 6 450 m2, og omfatter de store sammenhengende 
torgarealenesentralt i boligområdet, f_BUT, og arealene mellom boligrekkene. Barnehagen sitt 
uteoppholdsareal utgjør 1 627 m2, og kan benyttes etter barnehagens stengetid.  
 

 
Figur 58 Illustrasjonsplan MUA. Kilde: TAG Arkitekter, 23.03.21 
 
Gjennomgående er litt under 50 % av uteoppholdsareal på bakken dekket av sol mellom kl. 12 
og 16 ved vårjevndøgn (21. mars). Barnehagen har gode solforhold med mellom 92% og 62 % 
soldekket areal ved samme tidspunkt. Se oversikt over tidspunkt og totalt/soldekket areal i figur 
under. Figur 54 og 55 under viser sol- og skyggeforhold i og rundt planområdet ved 
vårjevndøgen til fire ulike tidspunkt, samt kl. 18 i mai og juni. I mars faller en del skygge mot 
nabotomter i nord på denne tiden. I mai og i juni vil skyggevirkningen mot naboer være svært 
liten. 
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Figur 59:MUA-plan ved vårjevndøgn kl. 12 – 16. Kilde: TAG Arkitekter, 23.03.21 
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Figur 60: Sol-/skyggeillustrasjoner i mai kl. 18 (t.v.) og i juni kl. 18 (t.h.) 
 
5.5.2 Andre uteoppholdsarealer 
Lekeplasser 
Illustrasjonsplanen (utsnitt i figur 62) viser lekearealer innenfor planområdet, og skisserer 
samtidig ulike aktiviteter som kan utøves sommer og vinter. Leilighetsbygg i sørvest ligger som 
en beskyttende «vegg» mot Bybanetraséen og sørger for at uteoppholdsarealer i bakkant er 
skjermet for støy. Eldre barn og ungdom, som har større aksjonsradius, kan forventes å benytte 
det store friluftsområdet langs Sandslielva i øst som utvidet lekeareal. Det legges til rette for 
barnehage sør i planområdet. Barnehagens arealer vil være tilgjengelige for alle etter stengetid 
og utgjøre et stort lekeareal som kan benyttes av hele nabolaget. 
 
Grønnstruktur 
I øst ligger et grøntområde som er regulert i Sandsli vest-planen (planID 61500000). Dette 
området videreføres som friområde. Områdets karakter som naturområde skal beholdes, og det 
vil være et naturlig område for lek og aktivitet, ut over de tilrettelagte utearealene. Det tillates 
opparbeiding av turstier, sikring av stier og vanlig skjøtsel, i tråd med gjeldende plan i 
friområdet.  
 
Det er sikret i bestemmelsene at det skal legges vekt på variasjon og grønne innslag og deler av 
uteoppholdsareal skal ha plantekasser eller jorddybde som er tilstrekkelig til å plante trær, 
busker, blomster og annen vegetasjon. Det er også sikret i bestemmelsene at det ved beplantning 
i planområdet skal benyttes norskproduserte arter som fremmer biologisk mangfold. Bruk av 
fremmedarter i fellesarealer tillates ikke. Det går dermed frem at det skal være fokus på 
grønnstruktur i planområdet og legges til rette for at det kan etableres ny vegetasjon av ulikt 
slag. 
 
Gatetun 
Torg, gatetun og andre uteoppholdsarealer på bakkeplan skal utformes med tanke på ulike 
brukergrupper, møbleres og gis en attraktiv utforming. Gatetun, SGT, regnes ikke med i MUA, 
men vil fungere som sambruksområder, og arealene benyttes som en del av 
uteoppholdsarealene, det vil også foregå (begrenset) vareleving og renovasjon i gatetun 
f_SGT1/f_SGT4, rundt nabolagsparken, BUT. Dette er i tråd med den bymessige utformingen 
av området. Trafikksikkerheten knyttet til dette er vurdert som tilfredsstillende på grunn av liten 
trafikkmengde knyttet til varelevering og renovasjon (se kap. 8.10.3, mobilitetsanalyse og 
Hopen (2021) sin Trafikksikkerhetsvurdering for utdyping). Det er ikke regulert inn barrierer 
mellom parken og gatetun, fordi en ønsker et åpent og tilgjengelig uteoppholdsareal uten 
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stengsler. Bestemmelsene åpner imidlertid for muligheten til å føre opp enkle tiltak, for 
eksempel gjerder, innenfor området, om dette er ønskelig. 
 

 
Figur 61: Referansefoto - gatetun, torg og utearealer. 

 
Andre uteoppholdsarealer 
Det legges ikke til rette for å etablere offentlige uteoppholdsarealer, det skal imidlertid legges 
til rette for at uteoppholdsarealene i planområdet skal invitere forbipasserende inn. I nordvest 
skal det etableres et torg som skal fremstå som offentlig og urbant, med innslag av næring for 
å skape liv på bakkeplan. Dette vil bidra til å trekke folk inn i området. Videre vil «diagonalen» 
mellom øst og vest gjennom bebyggelsen, skape en naturlig kobling mellom bybane/gate i vest, 
og friluftsområdet i øst. 
 
Turveier/stier/forbindelser 
Gjennom planområdet skal det etableres et gatetun (SGT). Dette skal sikre enkel tilkomst til, 
og passasje gjennom, planområdet, blant annet i retning turdraget øst for planområdet. Langs 
nordgrensen av planområdet reguleres gang- og sykkelvei (f_SGS) parallelt med Sandsliheiane. 
Denne fungerer som et av bindeleddene mellom det bybane i vest og grøntområde i øst, og skal 
bidra til å invitere inn i planområdet via torg som reguleres lengst vest i området. Sør i 
planområdet er det reguelrt offentlig fortau og turvei som sikrer en offentlig og trafikksikker 
forbindelse mellom øst og vest. 
 
Det legges opp til flere mellomrom mellom bebyggelsen mot nord, for å skape 
tverrforbindelser/passasjer fra Sandsliheiane i nord og sørover inn i planområdet. På grunn av 
høydeforskjellen mellom utearealene og planlagt fortau langs Sandsliheiane, vil disse 
tverrforbindelsene vanskelig kunne gis universell utforming. Gang- og sykkelvei som skal 
etableres langs Sandsliheiane skaper en bedre kobling mellom øst og vest for myke trafikanter 
via Sandsliheiane enn ved dagens situasjon. 
 
Lengst nordøst i planområdet har Bergen kommune ved Bymiljøetaten etablert en trapp som 
sørger for en god og lyssatt tilkomst til turveien langs Sandslielva. Denne forbindelsen er 
regulert som offentlig turvei i planforslaget, etter ønske fra kommunen. Også lengst sør/sørøst 
i planområdet går en offentlig turvei inn mot turdraget i øst. Denne videreføres som i gjeldende 
plan. På denne måten sikrer planforslaget eksisterende forbindelser i området, forbedrer 
sikkerheten for myke trafikanter langs Sandsliheiane, og skaper nye koblinger på kryss og tvers 
gjennom planområdet. 
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Figur 62: Utsnitt av illustrasjonsplan for Sandslimarka viser ulike lekeareal/uteareal. 
Gjennom området går et gatetun (f_SGT) som sikrer god forbindelse på tvers av planområdet, 
det er også vist forbindelser mellom Sandsliheiane og planområdet. Kilde: TAG Arkitekter 
28.06.21. 
 
 
5.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturhistoriske verdier i planområdet. Det er ikke kjent automatisk fredete 
kulturminner, eller andre typer kulturminner, i eller nær planområdet.  Eneste bygning innenfor 
planområdet er næringsbygget Sandslimarka 260, som ble oppført i 1985. Mot nord ligger et 
etablert eneboligområde, i sørøst ligger en barnehage og møt sørvest er bla. kontorbygg til Aker 
Solutions. Bygget som står på eiendommen vil rives som følge av planforslaget. Dette er 
dokumentert i tilstandsrapport i Kulturminnedokumentasjon som følger planforslaget. Det er 
ikke vurdert at tiltaket får betydning for kulturminner eller kulturmiljø. 
 
5.7 Miljøtiltak 
Planområdet tilrettelegges i stor grad for miljøvennlig fremkommelighet, både i form av at 
planområdet ligger svært nær bybanestopp, gang- og sykkelveier, skole, barnehage og andre 
daglige tilbud, og ved at det legges til rette for en 100 % elektrisk bilpark, bruk av sykkel/el-
sykkel, plass for sykkelvogner under tak og to avsatte plasser til delebil. 
 
Det skal legges til rette for en andel grønne tak, som er et positivt miljøtiltak, så vel som en 
måte å håndtere overvann på. Det skal legges til rette for tilkopling på fjernvarmeanlegg. 
 
Det er ingen registrerte naturverdier som ligger i tiltaksområdet eller som krever særlig 
ivaretagelse eller håndtering. Bestemmelsene sikrer at det skal benyttes stedegne 
arter/engvegetasjon ved opparbeiding av vegetasjon i området. Fremmede arter skal om 
nødvendig fjernes, og skal ikke plantes i området. Grønne kvaliteter med høyt innslag av 
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vegetasjon, trær og busker er generelt i fokus i området, og kan bidra til å øke planområdets 
verdi for biologisk mangfold. 
 
5.8 Samferdsel 
5.8.1 Veg og atkomst 

Adkomst til planområdet skjer fra offentlig vei Sandslimarka i sørvest og inn i p-garasje under 
bakken. Nord for planområdet ligger privat vei Sandsliheiane. Innenfor boligområdet tillates 
kjøring med utrykningskjøretøy, vareleveringsbil (begrenset) og renovasjonsbil. Kjøremønster 
er vist i illustrasjonsplan for renovasjon og varelevering (TAG 29.03.21). Avkjørsler er markert 
med pil i plankartet. Det er lagt opp til sløyfeløsninger (snusløyfe rundt f_BUT og snuplass i 
enden av o_SKV1) slik at rygging unngås i størst mulig grad. 

Kommunen har tidligere gitt uttrykk for et ønske om at privat vei nord for planområdet 
(Sandsliheiane) skal innlemmes i planen og reguleres som kommunal vei. Det ble først lagt opp 
til at planen skulle regulere fortau langs veien, denne løsningen falt bort. Det er gjennom 
planprosessen avklart at veien ikke reguleres i planforslaget, blant annet fordi:  

- Planområdet skal kun ha én kjøreadkomst og denne er lagt via offentlig vei 
(Sandslimarka) syd i planområdet. Den private veien i nord skal altså ikke brukes som 
kjøreadkomst for planområdet.  

- Det er ikke noe konkret behov for å regulere veien for å sikre forsvarlig planavklaring 
og gjennomføring. All form for nødvendig kjøring, levering og utrykking er løst 
innenfor boligområdet med tilkomst fra sør. Det framstår derfor ikke naturlig å regulere 
veien i denne planen.  

- Veien benyttes av et annet boligområde og det fremstår som mer hensiktsmessig at veien 
reguleres ved en eventuell fortetting av området den faktisk betjener. 

- Fagetaten har vist til at det er behov for en offentlig veiregulering fordi veien skal 
benyttes som skolevei. Det er ikke behov for veien som skolevei fra planområdet. 

Til offentlig ettersyn ble det regulert offentlig gang- og sykkelvei parallelt med veien for å sikre 
offentlig forbindelse mellom bybanestopp og grøntområdet i øst. Sandsliheiane reguleres ikke 
i planforslaget.  
 
Etter offentlig ettersyn og dialog med Bymiljøetaten (BME) går det frem at BME ikke ser at 
gang- og sykkelveien vil ha en trafikal situasjon som tilsier offentlig drift, da den ikke er på 
sykkelnettet og veien ved siden er privat. De mener derfor det er naturlig at gang- og 
sykkelveien også reguleres med privat status. Dette er etterfulgt, og status for gang- og 
sykkelvei er endret til privat. Det er offentlig fortau og turvei i sør som uansett sikrer en offentlig 
forbindelse mellom øst og vest. 
 
Infrastruktur for kjøretøy 

Kjøreveg: Planen regulerer ett veikryss i nordvest (o_SKV2/f_SKV3) som allerede er regulert 
i reguleringsplan for Bybanen Rådal – Flesland (plan-ID 61170000), og kommunal vei 
Sandslimarka i sørvest (o_SKV1), som allerede er regulert i reguleringsplan for Sandsli vest 
(planID 61500000). Kryss i nord reguleres i samsvar med bybaneplanen bortsett fra 
passeringslomme i Sandsliheiane f_SKV3, som kortes noe ned, og fortau o_SF7 som delvis 
erstattes med torg (f_ST). Eierform for kryssområdet og Sandsliheiane er endret fra offentlig til 
felles. Regulert veisituasjon sør for o_SKV1 fra bybaneplanen videreføres i planforslaget, men 
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det gjøres justeringer fra gjeldende plan for kryssutforming på nordsiden av o_SKV1. Dette er 
for å gi en bedre tilpasset og mer trafikksikker situasjon opp mot planområdet. Planforslaget 
regulerer snuplass i enden av o_SKV1 dimensjonert for personbil og liten lastebil, med 
oppstillingslomme i forlengelsen av rundkjøring. Eksisterende vendehammer opprettholdes for 
større kjøretøy. Dette gir mulighet for trygt kjøremønster ved korte stans for levering/henting i 
barnehagen, samt varetransport til barnehagen og deler av næringsarealene i BKB1. Fortau 
o_SF1/o_SF2 langs kjørevei er trukket inn i avkjørselen til planområdet, for trygg kryssing av 
f_SGT1 (se avsnitt under om fortau). 

 
Fra o_SKV1 er det tilkomst til planområdet og p-garasje via felles gatetun f_SGT1. Tilkomst 
til parkeringskjeller under bakken skjer innenfor felt BKB1. For øvrig reguleres ikke kjøreveg, 
verken felles/privat eller offentlig i planområdet.  
 

  
Figur 63: Utsnitt viser kryss i nordvest (t.v.) og i sørvest (t.h.). I utsnitt t.h. er innkjøring til 
parkeringskjeller illustrert med avkjøringspil fra gatetun f_ SGT1. Kjørevegen er utvidet sør 
for o_SF2 med areal for oppstillingslomme og rundkjøring. 
 
 
Annen veggrunn: Annen veggrunn – grøntareal (SVG) reguleres i henhold til plankart. o_SVG1 
– o_SVG3 reguleres som offentlig areal. o_SVG1 følger parallelt med eksisterende turvei, 
o_GT1, sørøst i planområdet, o_SVG2 er regulert i tilknytning til o_SKV2, og o_SVG3 er 
regulert mellom den vestlige bebyggelsen i BKB1 og eksisterende gang- og sykkelvei langs 
bybanen. f_SVG4 etableres langs gang- og sykkelvei i nord. 
 
Infrastruktur for myke trafikanter 
Hovedadkomst til planområdet er beregnet for gående og syklende via fortau, åpne torg, gatetun 
og uteområder som er koblet til fortau/gang- og sykkelvei. Adkomst for bil er neddempet 
visuelt. Eksisterende infrastruktur for gående og syklende langs den vestlige grensen av 
planområdet er oppgradert i forbindelse med utbyggingen av Bybanen til Flesland, og 
planområdet kobler seg fint på disse nærliggende områdene med ny gang- og sykkelvei, torg 
og fortau, som fortsetter inn på gatetun. Det skal være nedfasede kanter mellom gatetun og 
fortau for å unngå utilsiktede kanter/hindringer for, for eksempel, rullestol eller barnevogn. 
 
Gang- og sykkelvei: Det skal etableres gang- og sykkelvei (g/s), f_SGS, med bredde på 3,5 m 
og kurvatur som vist i plankartet. f_SGS møter torg f_ST som fungerer som en overgangssone 
mellom f_SGS og o_SF7. G/s ligger tett opp mot veien Sandsliheiane i nord og følger veiens 
stigning/kurvatur. G/s sikrer trygg og god tilkomst til friområdet o_GF2 lengst øst i 
planområdet. Gang- og sykkelvei opparbeides iht. N100 veg og gateturforming. 
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Figur 64: Det er regulert gang- og sykkelvei langs den nordlige plangrensen mot Sandsliheiane, 
med en bredde på 3,5 m og snuhammer i enden mot grøntområde 
 
Fortau: Fortau o_SF1 – o_SF7 skal etableres med utstrekning som vist i plankartet, henholdsvis 
langs Sandslimarka i sør og langs Sandslihovden i vest og nordvest. Fortauene er i stor grad 
allerede opparbeidet, nye fortau opparbeides med en bredde på 2,0 til 3,0 m. Kjøreadkomst til 
planområdet er justert i forhold til gjeldende plan. Videre skal det etableres snuplass for 
varelevering og barnehagelevering i enden av o_SKV1. Dette fører til endringer i fremføringen 
av fortauet (o_SF1 og o_SF2). I etterkant av offentlig ettersyn er fortau o_SF2 optimalisert med 
en bedre avslutning mot turveien o_GT1, og er forlenget i vest slik at den går opp til 
inngangsport til barnehagen. O_SF1 er også trukket inn i avkjørselen. Dermed ivaretas 
sikkerheten til myke trafikanter på en god måte. o_SF1 og o_SF2 skal ha avfasete kanter inn 
mot gatetun f_SGT1.  
 
5.8.2 Varelevering og atkomst for store kjøretøy 
Renovasjon vil foregå sentralt i planområdet, innenfor f_SGT1 og f_SGT4, noe som innebærer 
en sambruk av torg/felles uteareal. Renovasjonspunkt for papir/papp, glass/metal, plast og 
matavfall ligger langs den vestlige siden av regulert uteoppholdsareal f_BUT. Det etableres fire 
renovasjonspunkt for avfallssug innenfor planområdet på en måte som sikrer at alle boliger 
ligger innenfor 100 m fra avfallssug. Felles dockingpunkt for restavfall er plassert langs gatetun, 
f_SGT1, innenfor f_BUT.  
 
Det tilrettelegges for inntil 400 m2 næring i planområdet, avgrenset til kontor, tjenesteyting eller 
bevertning, noe som gir et redusert behov for varelevering. Det er flere alternativer for 
varelevering til området. Ved bruk av kassebil, kan levering skje i parkeringskjeller.  Dersom 
det i særlige tilfeller er behov for levering med større bil/lastebil, skal dette foregå langs samme 
rute som renovasjon, med oppstilling i f_SGT4, fortrinnsvis ved BRE1 og BRE2, som for 
renovasjonsbilene. I etterkant av offentlig ettersyn er det planlagt en utbedret snusituasjon i 
enden av o_SKV1 med snuplass for personbil og liten lastebil, samt utbedret stopplomme. Dette 
området gir trygg varelevering til barnehagen, og kan også benyttes som varelevering for 
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næring i planområdet. Større kjøretøy enn liten lastebil kan også parkere i stopplomme etter å 
ha rygget og snudd i eksisterende vendehammer i enden av o_SKV1, som opprettholdes. 
Avstand mellom varelevering og næringslokaler vil være lengre enn LUKS sine anbefalinger, 
og denne løsningen vil derfor kun være et mulig alternativ til de to andre løsningene.  
 

 
Figur 65: Utsnitt fra illustrasjonsplan varelevering og renovasjon viser lomme for varelevering 
(rød ellipse) og plassering av renovasjonspunkt (blå ellipse), samt kjøremønster rundt gatetun. 
TAG Arkitekter 23.03.21 
 
Det tilrettelegges for sambruk av torg/gatetun, i all hovedsak for myke trafikanter og 
renovasjon. Det vil også være mulighet for utrykningskjøretøy og større varelevering å 
benytte området ved behov. Jf. RTP og godkjenning fra BIR er tømmefrekvensen følgende: 

- Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken. 
- Matavfall – ikke oftere enn 2 ganger i måneden. 
- Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.  

 
Det innebærer lite fast trafikk på gatetunet. Annen trafikk i form av varelevering/ 
utrykningskjøretøy vil kun være sporadisk. Siden det planlegges for en bymessig situasjon med 
forholdsvis høy utnyttelse nær bybanen vil en slik sambruk være hensiktsmessig for å unngå å 
legge uforholdsmessig stort beslag på arealer knyttet til enkeltfunksjoner. Varelevering vil følge 
samme rute som renovasjonsbil. Sammenlignet med offentlig ettersyn er næringsarealer 
redusert fra 1700 m2 til 400 m2, eksponeringen av varetransport er dermed kraftig redusert.   
 
Utrykningskjøretøy sikres tilkomst til området via kjørbart gatetun og kjørbare fellesareal. Det 
er tilrettelagt slik at det kan kjøres i en sløyfe som gir tilkomst til alle boenheter.  
 
5.8.3 Parkering 
Parkering for bil og bildeling 
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Det legges til rette for et mest mulig bilfritt utendørsmiljø innenfor boligområdet, utenom 
nødvendig kjøring for renovasjon, utrykning og varelevering. All personbilparkering samles 
under bakken i eget parkeringsanlegg, med tilkomst fra Sandslimarka sør i planområdet. KPA 
2018 fastsetter parkeringsdekning for bil på 0,6-1,2 pr. 100 m2 bolig i byfortettingssonen. 
Planen legger til rette for 0,8 p-plasser pr. 100 m2 bolig, som er godt innenfor, og i nedre del 
av, gjeldende krav. Videre legges det opp til maksimalt 10 parkeringsplasser pr. 1000 m2 BRA 
for tjenesteyting/kontor/bevertning og 1,5-2,5 parkeringsplasser per 10 barn i barnehagen. 
Basert på denne parkeringsdekningen legges det opp til totalt 182 parkeringsplasser for bil.  
 
Alle p-plasser skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-bil, og minimum 10 % av p-plassene 
skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg skal minimum to av p-plassene være 
forbeholdt bildelebiler. Parkering skjer på to nivå under boligbygg, gatetun og 
uteoppholdsareal, vist i eget vertikalnivå i plankart. P-kjeller utgjør totalt 9000 m2, fordelt på 2 
nivå. Ved at inn- og utkjøring til parkeringskjeller legges i ytterkanten av planområdet, sikres 
bilfrie og trygge uteoppholdsarealer mellom bygningene i planområdet, fri for personbiltrafikk. 
På disse arealene prioriteres gående og syklende på vei til og fra boligene.  
 
Både lav parkeringsdekning og tilrettelegging for p-plasser forbeholdt bildeling (jf. bestem-
melser) er tiltak som imøtekommer kommunens målsetninger om redusert bilbruk og nullvekst 
i biltrafikken. Deleløsninger for bil er i vekst. En slik løsning åpner muligheten for å ha enkel 
tilgang til bil ved behov, uten å eie bil selv. Tiltaket er planlagt med en leilighetsmiks som tilsier 
variasjon i beboere, der ikke alle befolkningsgrupper har samme behov for egen bil.  
 
Parkering og tilrettelegging for sykkel 
Planforslaget legger opp til 2,5 sykkelplasser per 100 m2 bolig. Dette er også normen i KPA 
2018. I tillegg legges det opp til 12 sykkelplasser pr 100 m2 tjenesteyting/bevertning/kontor og 
minimum 4 plasser per 10 barn i barnehage. Deler av kravet skal sikre parkeringsareal for 
sykkelvogner som skal oppbevares under tak. Basert på denne parkeringsdekningen legges det 
opp til totalt 537 sykkelparkeringsplasser, hvorav 600 m2 er under bakken i parkeringsanlegg 
på nivå 2 (U2). Sykkelparkeringen etableres delvis under tak, tyverisikkert bak lås og med enkel 
adkomst for ulike brukergrupper. 25 % av p-plassene skal tilrettelegges med ladepunkt for el-
sykkel. Videre kan det være aktuelt med sykkeldeling med utleie/lån av sykler og sykkelvogner. 
Det er også tenkt avsatt areal under tak for vedlikehold av sykler, enten i boligbygg eller i 
fellesbygg på uteareal. Det kan også etableres noe sykkelparkering utendørs, som har lettere 
tilgjengelighet for folk på farten, barn og unge, eller besøkende. Samlet vil planforslaget følge 
opp Bergen kommune sin Grønn Strategi og tilrettelegge for bruk av elektriske kjøretøy. 
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Figur 66: Prinsippløsning for parkering i P-kjeller over to nivå (U1 og U2). Totalt BRA er satt 
til 8-9000 m2. (Sykkelparkering er vist med grønt felt, mens grå felt viser bodareal. Mulig 
plassering av trapp/heis vist i gult og renovasjonsbeholdere vist i blått. Kilde: TAG Arkitekter 
29.03.21. 
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5.8.4 Gangtraseer og snarveger 
Innenfor planområdet er det lagt til rette for mange ulike typer gangveier og snarveier, både 
mellom øst og vest, og mellom nord og sør. Det er regulert inn fire turveier i det østlige 
planområdet. To av disse, o_GT1 og o_GT2, er eksisterende turveier videreført fra gjeldende 
reguleringsplan for Sandsli vest. Turvei o_GT3 regulerer eksisterende trapp mellom 
Sandsliheiane og turveien i øst, mens o_GT4 skaper en kobling mellom gang- og sykkelvei og 
den eksisterende trappen. Videre skal det etableres minst tre koblinger mellom planområdet og 
Sandsliheiane som går mellom den nordlige bebyggelsen. Bestemmelsesområder #2 og #3 angir 
plassering av to koblinger som, på grunn av det bratte terrenget, ikke kan være universelt 
utformet. I tillegg etableres gatetun (f_SGT3) i øst mot grøntområdet. Dette vil ha en stigning 
på 1:15 og sikrer dermed universell tilkomst for boliger med inngangsparti mot gang og 
sykkelvei, inn til uteoppholdsarealer i planområdet.  
  
Hoved-gangtraseene er gatetun mellom øst og vest innenfor planområdet, og gang- og sykkelvei 
mellom øst og vest langs den nordre plangrensen. Disse koblingene sikrer god 
fremkommelighet mellom sentrumsområde/bybane og grøntområde med turvei.  
 
Gatetun: Gatetun f_SGT2 med bredde 3,0 m er regulert inn som en diagonal fra sørvest mot 
nordøst gjennom planområdet. Øvrig gatetun gir tilkomst til planområdet fra sør og ligger i en 
rundsløyfe rundt den store felles nabolagsparken (f_BUT). Felles gatetun utgjør en naturlig del 
av uteoppholdsarealet i planområdet, men inngår ikke i beregningsgrunnlaget for MUA med 
tilstrekkelig kvalitet. Arealet skal opparbeides/møbleres/beplantes på en tiltalende måte, men 
uten å være til hinder for utrykningskjøretøy. Bestemmelsesområde # 1 skal sikre en tilpasset 
videreføring av gatetun ut over regulert formål, for å skape en dynamisk og variert overgang til 
omkringliggende boliger og uteareal. Det tillates kun begrenset kjøring på arealet for nødvendig 
transport som renovasjon, utrykking og varelevering.  
 
Gang- og sykkelvei: I sør og vest står planområdet i direkte forbindelse med en gang- og sykkel-
vei av høy standard, som ble bygget samtidig med etableringen av Bybanetraséen. Videre 
regulerer planforslaget gang- og sykkelvei langs Sandsliheiane i nord, slik at det vil være flere 
gode forbindelseslinjer mot det etablerte turveinettet i grøntområdet langs Sandslielva og 
Skranevatnet.  

5.8.5 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet i området er godt med tanke på bybanen som går like ved planområdet, med 
stopp ca. 100 m vest for planområdet. Tiltak i området bygger videre opp under bruken av 
spesielt bybanen og lokale bussruter i området. Det er ikke noe som tilsier at tiltak i 
planforslaget vil føre til endringer i kollektivtilbudet i området.  
 
5.9 Universell utforming 
Planområdet er relativt flatt og i hovedsak universelt utformet. Arealene henger godt sammen 
med omkringliggende gang- og sykkelveier og fortau.  Kjørbart gatetun hvor renovasjonsbil 
skal kjøre og nedkjøring til p-kjeller er universelt utformet etter gjeldende krav med stigning på 
1:20-1:25. 
 
Fra planeringshøyder i boligområdet og opp mot Sandsliheiane i nordøst er det høydeforskjeller 
på opp mot 3 meter enkelte steder. De fleste koblinger mellom bebyggelsen og gang- og 
sykkelvei kan derfor ikke gis universell utforming. Det etableres en universell utformet 
forbindelse (f_SGT3) fra gang- og sykkelvei (f_SGS) inn i planområdet hvor den kobler seg på 
gatetun, f_SGT2. Denne sikrer universell utforming mellom gang- og sykkelvei og 
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uteoppholdsarealer. Ny gang- og sykkelveg langs Sandsliheiane (f_SGS) følger eksisterende 
bilveg og har «ikke mer ugunstig stigningsforhold enn den» jf. sykkelhåndboka V22, kapittel 
3.2. Stigning på gang- og sykkelvegen er på 8% (1:12,5) og 6,7 % (1:15) som er over kravet på 
5% for universell utforming, på to korte strekk på 30 m. Stigningen er innenfor krav til stigning 
for gang- og sykkelveg utenfor sentrumsområder, jf vegnormalen.  
 
Generelt er gangforbindelser regulert med tilfredsstillende bredde innenfor og rundt 
planområdet. 
 
5.10 Vannforsyning- og avløp 
Det er utarbeidet VA-rammeplan som følger planforslaget, med positiv uttale fra VA-etaten 
(20.11.19).  
 
Tegning GH001 og GH003 (figur 62 og 63) viser prinsipp for oppsamling av overvann gjennom 
sandfang som fører vannet til fordrøyning og deretter til infiltrasjon. Det anbefales at det 
benyttes masser med liten andel fine fraksjoner og jord, for at omfyllingsmassene ikke skal tette 
mot infiltrasjon av vannet. GH001 viser også påkobling til kommunal Ø200 OV-ledning i 
samme punkt som OV-ledning fra eksisterende bygg er koblet til. Påslipp til kommunal Ø200 
OV-ledning begrenses til mengden som var i førsituasjonen. 
 
Delområde 1, 2 og 3 (delområder vist i figur 63) samler opp overvann som ledes til 
fordrøyningsmagasin nordøst på tomten, før overvannet slippes kontrollert ut til infiltrasjon i 
terreng.  Delområde 4 samler opp overvann til fordrøyning før overvannet slippes kontrollert 
inn på kommunal Ø200 i tilsvarende påkoblingspunkt og mengde påslipp av overvann som var 
i førsituasjonen. Delområde 5 samler opp overvann til fordrøyning før overvannet slippes 
kontrollert ut til infiltrasjon i terreng på sørsiden av tomten. Delområde 6 samler opp overvann 
til fordrøyning før overvannet slippes kontrollert ut til infiltrasjon i terreng på sørøstsiden av 
tomten.  
 
Plassering av sandfang og fordrøyningsbasseng må tilpasses utforming av overflaten på 
området slik at sandfang plasseres i lavbrekk. Hvordan selve fordrøyningsbassengene er 
utformet er ikke av stor betydning så lenge de førende prinsippene er ivaretatt.  
 
De førende prinsipper her er at utslippet i nordøst fra fordrøyningsbassengene fra delområde 1, 
2 og 3 samlet er kontrollert til maks 86,43 l/s, og at volumet som magasineres er på ca. 30,0 m3. 

• Utslipp fra fordrøyningsbasseng fra delområde 4 må være kontrollert til maks 43,43 l/s, 
og volumet som magasineres må være på ca. 9,5 m3. 

• Utslipp fra fordrøyningsbasseng fra delområde 5 må være kontrollert til maks 34,92 l/s, 
og volumet som magasineres må være på ca. 3,0 m3.  

• Utslipp fra fordrøyningsbasseng fra delområde 6 må være kontrollert til maks 12,37 l/s, 
og volumet som magasineres må være på ca. 13,0 m3.  

Ved situasjoner med ekstrem nedbør utover forventet økning, hvor omliggende masser mettes 
av overvann, vil overvannet renne på overflaten til Sandslielva, og denne elven vil fungere som 
flomveg.  
 
I forbindelse med revisjon blir andel tette flater noe redusert og andel grøntareal økt, 
sammenlignet med forrige utkast til VA-rammeplan. Beregnede fordrøyningsbasseng vil derfor 
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ha noe større kapasitet enn nødvendig, da mer overvann vil kunne absorberes av omliggende 
masser via naturlig infiltrasjon. 
 

 
Figur 67: VA-rammeplan, planlagt situasjon. Kilde: Sweco 2019 (utkast til VA-rammeplan, 
GH001). 
 

 
Figur 68: Nedbørsmengder og overvann, planlagt situasjon. Delomåråder (DO) er fremhevet 
for bedre lesbarhet. Kilde: Sweco 2019 (utkast til VA-rammeplan, GH003). 
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5.11 Renovasjon 
Det er utarbeidet RTP med godkjenning fra BIR for prosjektet. RTP beskriver tre ulike 
oppstillingsplasser for å dekke renovasjonsbehovet i prosjektet, samt sikre maksimal avstand 
fra boenhet til renovasjonsanlegg. Papp/papir/drikkekartong og glass-/ metall-emballasje samt 
matavfall blir løst med nedgravde bunntømte containere. Til plastemballasje brukes også 
nedgravde bunntømte containere, men med komprimering. Restavfall har en egen løsning med 
nedkast til mobilt avfallssug. 
 
Totalt blir det 16 containere fordelt på to renovasjonspunkter samt fire stasjoner for restavfall 
som fores til et renovasjonspunkt (markdock) som hentes med mobilt avfallssug. Selve 
dockingpunktet heves omtrent 20 cm over bakken for å unngå at vann, snø og løv el. hindrer 
effektiv tømming. For å unngå at punktet fryser igjen skal det også tillegges varmekabler. 
Nedgravde bunntømte containere etableres innenfor BRE1 og BRE2. Nedkast for restavfall og 
dockingpunkt er ikke regulert i planen, men tillates oppført innenfor alle formål. Nedkast skal 
ha en plassering som sikrer alle boenheter innenfor planområdet maksimalt 100 m fra bolig til 
avfallspunkt. Plassering av disse er skissert i RTP, se figur under.    
 
Tilkomst for renovasjonsbil skjer fra Sandslimarka. Det er foreslått en kjøresløyfe på gatetunet 
vest i planområdet, slik at renovasjonsbilene ikke trenger å rygge. Bredden er på mellom 4,5 og 
5,5 m. Det er vanskelig å kjøre gjennom området da det er bybane i vest, turvei i syd, og privat 
vei i nord. Dette er derfor vurdert som beste løsning for renovasjon. 
 
 

 
Figur 69:Utsnitt fra illustrasjonsplan renovasjon og varelevering som viser renovasjonspunkt 
og kjørerute for renovasjonsbil/varelevering. Løsningen legger opp til en rundsløyfe slik at en 
unngår at renovasjonsbiler må rygge for å stille seg opp eller kjøre ut. Kilde: TAG Arkitekter 
29.03.21 
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5.12 Energiløsninger 
Det er sikret i bestemmelsene at alle nye bygg og anlegg innenfor planområdet skal tilknytes 
fjernvarmenettet med mindre andre mer bærekraftige løsninger kan dokumenteres. BKK 
bekrefter at kapasiteten på fjernvarmenettet er tilstrekkelig for å dekke varmebehovet for 
bebyggelsen ved Sandslimarka. I tillegg skal andre bærekraftige energiløsninger vurderes, blant 
annet kan solceller oppføres på tak. Dette sikrer gode og bærekraftige energiløsninger. Det er 
videre fokus på bruk av holdbare og miljøvennlige materialer i fasader, noe som også er sikret 
i bestemmelsene. Ved å benytte bærekraftige energiløsninger og holdbare, miljøvennlig 
materialer, vil en også kunne redusere energibruk i planområdet.  
 
For å redusere klimagassutslipp knyttet til planområdet er det også lagt opp til at hele bilparken 
knyttet til området kan være elektrisk. Parkeringsdekningen er satt til 0,8 for å begrense antall 
bilder i planområdet og det legges til rette for bildeling for å gi beboere mulighet for tilgang på 
bil, uten å eie en selv. Gode og mange parkeringsplasser for sykkel og elsykkel sikrer gode 
forhold for syklende, og nærtilbud som skole, iderttsanlegg og barnehage, samt et godt 
kollektivtilbud, reduserer det daglige behovet for bilbruk. 
 
Mulighet for gjenbruk av eksisterende bygg skal utredes, iht. bestemmelsene. Gjenbruk av 
eksiterende bygningsdeler vil være av betydning for energibruk og klimagassutslipp. 
 
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak  
Det er avdekket faremoment i gul risikokategori, der avbøtende tiltak vurderes. Det er også vist 
hvilke regler/forskrifter som er aktuelle. I det følgende presenteres identifiserte faremoment 
med gul eller grønn risiko, samt valgte løsninger/avbøtende tiltak.  
 
 
Flom, overvann/urban flom, isgang og ekstremnedbør 
Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Materielle verdier kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes.  
 
Det er generelt viktig å etablere mest mulig naturlig vegetasjon, og naturlige økosystem, med 
evne til å infiltrere vann. Videre bør bygninger og anlegg gis en plassering og utforming som 
reduserer faren for overvann/urban flom.  
 
VA-rammeplan viser at det blir mer overvann på tomten, men at dette kan håndteres lokalt på 
tomten gjennom å etablere sandfang for å samle opp overvannet som belaster tomten, og 
fordrøye dette før det ledes til infiltrasjon i omliggende terreng. Det er sikret i bestemmelsene 
at videre detaljprosjektering skal baseres på VA-rammeplan og løses i henhold til den til enhver 
tid gjeldende VA-norm for Bergen kommune. 
 
 
Skog- og gressbrann 
Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Materielle verdier kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes. 
  
Urbane strukturer i planområdet vil fungere som buffer mot omkringliggende terreng hvor 
tørke, kombinert med tilfeldig eller påsatt ild, kan forårsake skog- og gressbrann. Plan-områdets 
plassering nær vei forenkler tilkomst for slukkemannskaper. Det må være tilstrekkelig 
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slukkevannkapasitet og slukkevannuttak i planområdet. Brannstasjonen på Paradis er vedtatt 
flyttet til Lagunen, noe som vi gi kortere responstid ved brann.  
 
Eksisterende beredskap og føringer lagt i VA-rammeplanen vurderes som tilstrekkelig for å 
med tanke på risiko for skog- og gressbrann. 
 
 
Farlige terrengformasjoner (skrenter og stup) 
Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Liv og helse, og materielle verdier, kommer begge ut i gul risikokategori, slik at avbøtende 
tiltak bør vurderes.  
 
En brattskrent mot Bybanetraséen og parkeringsplassen sørvest i planområdet vil ved utbyg-
ging bli sprengt bort. Skråningen øst og nordøst i planområdet vil bestå ved utbygging. ROS-
analysen viser til muligheten å sette opp gjerde eller andre former for stengsel, men presiserer 
at allmenn ferdsel ikke må hindres.  
 
Eventuell sikring av brattskrenter anses ikke som et nødvendig for å ivareta sikkerheten i 
området på dette stadiet i planfasen, men behovet kan vurderes i en senere fase i utbyggingen.   
 
 
 
Trafikkulykker 
Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Alle verdier kommer ut i gul risikokategori, og avbøtende tiltak bør vurderes.  
 
Planen må legge til rette for å ivareta tryggheten til myke trafikanter, med gode forhold for 
gående, syklende og barn som leker. En stor del av risikoen er knyttet til forhold utenfor 
planområdet, som bybane og ytre gang- og sykkelveier, som planforslaget ikke har anledning 
til å legge føringer for.  
 
Oversiktlige kryssløsninger/ kjøresløyfer, god bredde på gatetun (4,5-5,5 m) og god belysning 
internt i planområdet kan sikre at myke trafikanter og kjørende ser hverandre. Nedkjøring til 
parkeringskjeller er helt sør i planområdet, og sikrer at det blir minimalt med personbiltrafikk 
innenfor boligområdet. Tiltak som fartsbegrensninger innenfor planområdet (gangfart) og valg 
av belegg på gatetun kan være av betydning. Det er knyttet krav til antall tømminger for avfall, 
noe som begrenser kjøring med tunge kjøretøy og gir en forutsigbarhet med tidspunkt for 
tømming.  

Jf. Hopen (2021) sin Trafikksikkerhetsvurdering er det gjort vesentlige forbedringer knyttet til 
trafikksikkerhet etter offentlig ettersyn, som både gir redusert eksponering og redusert 
ulykkesrisiko: 
• Det er etablert trygg, praktisk snumulighet i o_SKV1 for barnehagetrafikk og dimensjonert for 

varetransport opp mot liten lastebil, samtidig som vendehammer for stor lastebil er opprettholdt. 
• Dockingpunkt for bossug er flyttet vekk fra o_SKV1.  
• Næringsarealene og dermed eksponeringen av varetransport, er redusert med 76%.  
• Utforming av avkjørsel / innkjøringssone til P-kjeller er forbedret, og gangaksene ved 

avkjørselen og innkjøringssonen til P-kjeller er blitt tryggere.  
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Samlet vurdert er trafikksikkerheten med disse tiltakene, samt øvrige tilpasninger blitt vesentlig 
forbedret. Det er fremdeles risikoelementer, men ingen av disse vurderes som kritisk høye eller 
svært problematiske for trafikksikkerheten. 
 
I bygge og anleggsfase sikrer bestemmelsene at det skal utarbeides en plan som redegjør for 
blant annet trafikkavvikling og trafikksikkerhet, noe som sikrer forholdene i den mest utsatte 
fasen.  
 
 
Støy 
Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Liv og helse kommer ut i gul risikokategori, slik at avbøtende tiltak bør vurderes.  
 
Når det gjelder midlertidig støy for naboer, er det sikret i bestemmelsene § 2.2.1 at støy i 
anleggsperioden skal holdes innenfor kravene i T-1442/2016. Dette innebærer at det må ut-
føres støyvurderinger ved arbeider. Dersom nivåene overgår kravene i T-1442, må aktuelle 
avbøtende tiltak gjennomføres, som støyskjerming. Bestemmelsene sikrer videre at det skal 
utarbeides en tiltaksplan for sikring av omgivelsene/avbøtende tiltak for bygge- og anleggs-
perioden.  
 
Jamfør Støyrapport kan området for øvrig skjermes mot støy fra vei og bane. Se kapittel 5.13.1 
for detaljer. 
 
Konklusjon 
Forutsatt at tiltakene som ligger i ROS-analysen, planens bestemmelser og utformingen av tiltak 
blir fulgt opp, og overordnet beredskap, regler og forskrifter (blant annet TEK17) blir etterlevd, 
vurderes risiko og sårbarhet i planområdet å være akseptabel for det planlagte tiltaket.   
 
 
5.13.1 Støytiltak  
Det er utarbeidet Støyutredning (Sweco 12.03.2021) i forbindelse med planarbeidet som tar for 
seg støy på uteareal, fasade og innendørs, fra Bybanen, veitrafikk og barnehageaktiviteter. I 
tillegg er støy i bygge- og anleggsfasen vurdert. Det er siket i bestemmelsene at avbøtende tiltak 
i støyvurdering skal følges. 
 
Størstedelen av uteområdet på bakkenivå har støynivå som tilfredsstiller anbefalt grenseverdi 
Lden 58 dB for støy fra bane. Kun deler av torget, vest i planområdet, har støynivå som 
overskrider anbefalt grenseverdi. For dette området anbefales en ca. 1,5 m høy (topphøyde på 
kote +55.5) og 30 m lang støyskjerm. Innkjøring til planområdet ligger like ved barnehagens 
uteareal og gir noe overskridelse på støykrav på utearealet. En ca. 1,5 m høy og 18 m lang 
støyskjerm langs innkjørselen reduserer støynivået til tilfredsstillende nivå. Nøyaktig høyde og 
lengde på begge støyskjermene detaljeres i byggesak. Planforslaget legger opp til støyskjerming 
av de utsatte arealene og støyskjermer er vist i illustrasjonsplan. 
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Figur 70: T.v: Beregnet støynivå Lden [dB] fra Bybanen. Ny bebyggelse er markert med brunt. 
Beregningshøyde 1,5 m over lokalt terreng. T.v: Uskjermet støynivå fra vegtrafikk.  Kilde. 
Sweco 2021. 
 

  
Figur 71: Støyskjermingstiltak. Blå strek markerer 1,5 m høy skjerm for å sikre torg og 
barnehage mot for høye støynivå. Kilde: Sweco 2021. 
 
Fasader og balkonger mot bybanen er utsatt for forhøyede støynivå. For bygningene som ligger 
langs bybanen er det fra bybane ca. 2 dB overskridelser på støykrav på balkong mens støynivå 
fra veg ligger på grenseverdien. For å sikre at alle private uteoppholdsarealer har 
tilfredsstillende støynivå anbefales det innglassing på byggene lengst sør, langs bybanen, og 
1,2 m tett rekkverk og absorbent i himling på bygningene lengst vest i planområdet. I byggesak 
kan det detaljutredes om innglassing er nødvendig i alle etasjer.  
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Figur 72: Markering av nødvendige og anbefalte tiltak for tilfredsstillelse av grenseverdier for 
støy fra Bybane. Kilde. Sweco 2021. 
 
For leilighetene som får støynivå over grense for gul støysone for veg og/eller bane må 
minimum halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom ha åpningsvindu mot stille side. 
Bygningene langs bybanen har stille side mot nord og nord-øst. Det legges opp til svalgangshus 
i området slik at krav til utforming som følge av støy kan gjennomføres. 
 
Vurdering av støy fra varelevering og eventuelle støyreduserende tiltak, f.eks. takoverbygg, 
må foretas senere i prosjekteringen. 
 
Barnehagen med utearealer som planlegges i området, vil ligge svært nær fasade til bolig. 
Eventuell støy fra aktivitet på uteområdet til barnehagen er ikke et forhold som er omtalt i T-
1442 eller i annet relevant regelverk. I utformingen av leilighetene som ligger like ved 
barnehagen, bør en være klar over faren for sjenanse for støy fra uteområdet til barnehagen, og 
fra stor ferdsel i forbindelse med levering og henting av barn ved åpnings- og lukketidspunkt 
for barnehagen. Et aktuelt tiltak kan være å anlegge tett rekkverk på balkongene som vender 
mot uteområdet. 
 
Krav til innendørs støynivå etter TEK/NS 8175 vil hovedsakelig tilfredsstilles ved bruk av 
standard fasadeelementer med energiisolering iht. TEK-krav. Beregninger til byggesak vil 
avgjøre om det er nødvendig med lydvindu mot bybane og over innkjøring til parkeringskjeller. 
 
Det kan være behov for spesielle tiltak mht. støy fra næring mot boliger i samme og nærliggende 
bygning. Omfang vil være avhengig av type næring, og forhold må vurderes nærmere i 
byggesak. 
 
I bygge- og anleggsfasen er det stor sannsynlighet for overskridelse av anbefalte støygrenser 
ved boliger, barnehager og skole. Det er derfor sikret i bestemmelsene at det skal utarbeides 
støyprognose som viser hvordan barnehagene, boligene og skole rundt byggeområdet, skal 
ivaretas i anleggsperioden. 
 
5.14 Rekkefølgebestemmelser 
Planbestemmelsene innehar rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av kryss/vei og 
fortau. Rekkefølgekravene knyttet til opparbeiding av kryss/kjørevei følger i stor grad av 
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bestemmelser i de gjeldende reguleringsplanene: Ytrebygda. Gnr. 116 bnr. 114, 217 m.fl., 
Sandslikrysset, planID 62150000; Ytrebygda. Gnr. 116 bnr. 107, 115, 117, 128 mfl. Sandsli 
Vest, planID 61500000; Ytrebygda. Bybanen, Rådal – Flesland, områderegulering, Plan ID 
61170000. 

• Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet, skal krysset 
på Flyplassvegen være opparbeidet eller sikret opparbeidet i tråd med reguleringsplan 
Ytrebygda. Gnr. 116 bnr. 114, 217 m.fl., Sandslikrysset, planID 62150000. 

• Før igangsettingstillatelse skal det utarbeides detaljerte tekniske planer for nye og 
endrede offentlige veganlegg. Planene skal være godkjent av aktuell vegmyndighet før 
det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet.   

• Før bebyggelse tas i bruk iht. pbl. § 20-1 i felt BB, BKS, BKB1, BKB2 og BBB, skal 
følgende samferdselstiltak være gjennomført:  

o Kjørevei o_SKV1, o_SKV2 og o_SKV3 skal være opparbeidet  
o Fortau o_SF11 og o_SF2 og o_SF7 skal være opparbeidet  
o Gang- og sykkelvei f_SGS skal være opparbeidet 
o Gatetun f_SGT1-f_SGT4 skal være opparbeidet 
o Torg f_ST skal være opparbeidet 

 
Øvrige rekkefølgebestemmelser, utover vei, viser til hva som skal være utarbeidet ved hvilke 
faser i videre planlegging og prosjektering. Bestemmelsene gjengis ikke ordrett: 
 
 
Før rammetillatelse: 

• Utomhusplan […] skal sendes inn sammen med søknad om rammetillatelse og 
godkjennes sammen med denne.  

• Godkjent VA-rammeplan […] skal legges til grunn for søknad om tiltak innenfor felt 
BB, BKS, BKB1, BKB2 og BBB. 

• Renovasjonsteknisk plan skal være utarbeidet og godkjent av BIR.  
• Det skal dokumenteres tilstrekkelig skolekapasitet i bydelen 

 
Før igangsettingstillatelse: 

• Vann- og avløp:  
o Detaljprosjektering for overvann skal baseres på VA-rammeplan […] og løses i 

henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm for Bergen kommune. 

• Avfall og overskuddsmateriale: 
o Det skal utarbeides en avfallsplan for deponering av bygg- og anleggsavfall samt 

overskuddsmasse. Masser som ikke benyttes innen planområdet må 
transporteres bort og deponeres på en forsvarlig måte etter gjeldende normer og 
forskrifter.  

o Før riving av eksisterende bygningsmasse i planområdet må det foretas 
miljøkartlegging for å finne ut om det er brukt materialer i bygningsmassen som 
er miljø- og/eller helseskadelige, om det er oljetanker eller liknende. Eventuelle 
oljetanker skal fjernes før igangsetting av grunnarbeider. Dersom skadelige 
materialer finnes utløser det krav om at firma med spesialkompetanse og 
godkjenning til å foreta slik sanering må benyttes. Materialene skal oppbevares 
på en sikker måte inntil de avhendes hos mottak som er godkjent for å ta imot 
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farlig avfall.  Det skal også redegjøres for om ressurser i eksisterende bygg kan 
gjenbrukes. 

 
Før bebyggelse tas i bruk: 

• Uteopphold 
o Før bebyggelse innenfor planområdet tas i bruk skal felles leke- og 

uteoppholdsarealer samt torg minimum tilsvarende krav til MUA være 
opparbeidet og møblert/beplantet i tråd med utomhusplanen. 

o Før barnehagen i BKB2 kan tas i bruk skal tilstrekkelig uteoppholdsareal i hht 
Veiledende arealnorm for barnehager. 

• Kjørbar tilkomst /eller kjørbart gatetun 
o Før bebyggelse kan tas i bruk innenfor alle felt (BB, BKS, BKB1, BKB2 og 

BBB), skal det være sikret kjørbar tilkomst med gjennomkjøring. Trasé er 
illustrert i illustrasjonsplan med kjøremønster, datert 10.01.20, som er 
retningsgivende.  

o Kjørbart gatetun skal ha avfasede kanter. 

• Renovasjon 
o Avfallsanlegg må være ferdigstilt i takt med utbyggingen i henhold til godkjent 

renovasjonsteknisk avfallsplan. 

• VA-anlegg 
o Før bebyggelse tas i bruk skal VA-anlegg være ferdigstilt i henhold til VA-

rammeplan. 

• Parkeringsanlegg 
o Felles parkeringsanlegg (f_SPH), vist i vertikalnivå 1 (under grunnen), må 

ferdigstilles i nødvendig grad slik at det er tilstrekkelig antall 
(sykkel)parkeringsplasser, jf. § 3.2.2, og tilstrekkelig areal til nedgravd 
renovasjonsanlegg, jf. § 2.6 a. 

• Støytiltak 
o Før bebyggelse tas i bruk skal nødvendige permanente støytiltak være 

gjennomført for å sikre tilfredsstillende støyforhold for boliger og barnehage i 
planområdet, jf. § 2.1.8 

• Snarveier 
o Før bebyggelsen tas i bruk skal snarvei o_GT4 være ferdig opparbeidet. 
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6 Planprosess og medvirkning 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt 
naboer, grunneiere og offentlige og private 
instanser 12.10.2017. Planoppstart ble varslet 
i Bergens Tidende og på Opus Bergen AS sine 
hjemmesider 14.10.2017. Det kom inn i alt 16 
merknader, hvorav 11 offentlige og 5 private. 
Merknadsoppsummering med forslagstillers 
kommentarer til hvordan merknader er 
håndtert følger planforslaget. 
 
Plangrense er snevret noe inn i etterkant av 
planvarsel. Nåværende plangrense illustreres i 
figur 2.  
 
Oppstartsmøtet ble avholdt 11.8.2017. For 
forslagstiller Montem AS stilte én person, for 
plankonsulent Opus Bergen AS stilte to 
personer, og for arkitekt Reaktor AS stilte én 
person. Kommunen var representert med fire 
personer fra byplan, én fra byggesak og to fra 
bymiljøetaten.  
 
Nabomøte ble avholdt 14.12.2017. Det var 
godt oppmøte fra naboer i Sandsliheiane og 
Skraneskogen.  
 
Underveismøte ble avholdt 21.3.2018, med tre 
representanter fra kommunen, to fra 
forslagsstillere Montem AS og Axer Eiendom 
AS, én fra arkitekt Reaktor AS samt to fra 
plankonsulent Opus Bergen AS.  
 
I mai 2018 kom TAG Arkitekter inn som ny 
arkitekt. Det ble etter det holdt to arbeidsmøter 
med kommunen; 26.6.2018 og 4.10.2018. 
Tema for møtene var konseptet og ønske om å 
finne en tydelig retning for videre arbeid. 
Viktige prinsipper å jobbe videre med var 
variasjon i byggehøyde, kvaliteter for 
beboerne, turveg gjennom planområdet og ta med barnehage i kombinert formål.  
 
11.1.2019 ble det avholdt et arbeidsmøte vedrørende trafikk. Temaene her var blant annet 
varelevering, avfallshåndtering, bilparkering, sykkelparkering og veien i nord, Sandsliheiane.  
 

Figur 73: Varselannonse trykket i BT 
14.10.2017. 
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Figur 74: Nåværende plangrense for Sandslimarka (jan. 2020). 
 
Planforslaget var på offentlig ettersyn 29.02.2020-21.04.2020. Det kom inn 20 private 
merknader, i hovedsak fra naboer i Sandsliheiane og Skraneskogen. Byggehøyder, volum, 
typologi, solforhold og innsyn var særlig viktige tema. Fra høringsinstanser kom det 17 
merknader, inkludert fagetatens fagnotat. Foreliggende planforslag er justert etter høringen. Av 
viktige justeringer er byggehøyder tatt ned mot Sandsliheiane, og volum er brutt opp i større 
grad. Dagligvare er tatt ut av planen slik at det bare legges opp til noe næring lengst nordvest i 
planområdet. 
 
 
6.1 Krav om konsekvensutredning? 
 
Det er avklart med Bergen kommune at planforslaget ikke krever behandling etter Forskrift 
om konsekvensutredninger. (Viser til punkt 2.2 i notat fra oppstartsmøte 11.08.17) 
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7 Konsekvensutredning 
 
Det er avklart med Bergen kommune at planforslaget ikke krever behandling etter Forskrift 
om konsekvensutredninger (se kap 6.1).  
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8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget 
I dette kapittelet er konsekvenser av tiltaket vektlagt. Eventuelt mulige interessekonflikter og 
mulige avbøtende tiltak beskrives og drøftes.  
 
8.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i overensstemmelse med KPA 2018, som har utpekt området til 
byfortettingsområde. Planen og KPA er også i samsvar med nasjonale føringer for samordnet 
areal og transport. Planforslaget legger opp til en forholdsvis lav parkeringsdekning, og 
kjøreadkomst er neddempet og går under dekke. Prosjektet er lokalisert meget nært 
kollektivtilbud i form av Bybanestopp i Sandslimarka. Planen har fokus på, og er godt 
tilrettelagt for, gående og syklende. Det etableres gang- og sykkelvei og gatetun som koblinger 
mellom turområde og senterområde med Bybanestopp. Det tilrettelegges for god 
sykkelparkering i tråd med KPA 2018. Sykkelparkering skal være trygg og skjermet mot vind 
og vær. Videre tilrettelegges det for at 25 % av sykkel-parkeringsplassene skal være tilrettelagt 
med ladepunkt for el-sykkel, og alle bilparkeringsplasser skal ha ladepunkt for elbil. På den 
måten ønsker man å følge opp Bergen kommune sin Grønn Strategi og tilrettelegge for bruk av 
elektriske kjøretøy. Gåavstand til barnehage, skole, og Bybane, samt etablering av gang- og 
sykkelvei og gatetun for gjennomgang via planområdet, er av stor betydning for å tilrettelegge 
for gående.  
 
8.1.1 Eksisterende reguleringsplaner 
Planforslaget vil erstatte gjeldende regulering for Sandsli Vest (plan-ID 61500000) i 
planområdet, og endre formål fra kontor til bolig, delvis i kombinasjon med næring og 
barnehage. Planen vil ikke ha betydning for tilstøtende reguleringsplaner, utover at de to 
kryssene i sørvest og nordvest reguleres med mindre justeringer, men i det vesentligste i tråd 
med de gjeldende planene (Bybanen Rådal-Flesland, plan-ID: 61170000, og Sandsli Vest, plan-
ID: 61500000). 
 
En endring av gjeldende reguleringsplan fra næring til bolig, bygger opp under kommunen sin 
fortettingsstrategi langs Bybanen og er i tråd med KPA 2018. Det er videre en positiv utvikling 
med tanke på at Sandsli ved dagens situasjon har stor overvekt av arbeidsplasser. Ved å etablere 
flere boligområder, vil denne skjevfordelingen jevnes ut. Det innebærer at flere kan bo og jobbe 
i samme område, hvilket reduserer behovet for persontransport mellom bydeler. 
 
8.2 Byform og arkitektur 
Det er utarbeidet en arkitektonisk redegjørelse mot Arkitektur +, denne følger planforslaget 
(Illustrerende prosjekt, TAG). Dette omtales også delvis i planbeskrivelsen. 
 
8.2.1 Estetikk 
Planområdet er relativt flatt, med unntak av en knaus/skjæring i sørvest og en høydeforskjell 
mot Sandsliheiane i nord, og består i hovedsak av en større kontorbygning og asfalterte 
parkeringsplasser. Den eksisterende bygningen bærer preg av slitasje og forfall. Ved 
gjennomføring av tiltak i planområdet vil det eksisterende bygget rives, og ny boligbebyggelse 
med tilhørende tilrettelagte utearealer, torg og gatetun oppføres. Dette anses som en positiv 
estetisk utvikling av området, da eksisterende bygning i stor grad står tom og er under tydelig 
forfall. De store eksisterende parkeringsflatene tilfører heller ikke området noen estetiske 
kvaliteter. 
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Figur 75: Eksisterende bebyggelse sett fra Sandsliheiane. Foto: Opus Bergen AS. 

Bebyggelsen i planforslaget er formet rundt ideen om en beboerpark som er det sentrale 
rommet. Parken vil være et naturlig samlingspunkt for beboerne. I tillegg legger bebyggelsen 
opp til inviterende langsgående og tversgående akser for gående og syklende. Diagonalen, - den 
diagonale gangforbindelsen som går fra bybanestopp til Skranevatnet er den viktigste. Langs 
diagonalen skal det skapes rom som stimulerer og inspirerer, i form av varierende utforming 
gjennom området og gode kvaliteter. 
 
Den nye bebyggelsen vil ha en litt annen karakter enn villaområdet som ligger like nord, da det 
legges opp til både leilighetsbygg på 5-6 etasjer og mindre rekkehusbebyggelse på 3-4 etasjer. 
Sammenlignet med annen planlagt bebyggelse i nærområdet, blant annet et prosjekt som er 
under oppføring like sørvest for planområdet, vil planlagt bebyggelse være av ganske 
tilsvarende volum og karakter. Det er tatt grep for å tilpasse bebyggelsen best mulig til 
omgivelsene og landskapet, ved å legge til rette for høyest utnyttelse og høyest byggehøyde 
mot vest i planområdet, i den mer urbane delen som vender mot Bybanen. Lavere leilighetsbygg 
er lagt i sørøst, og rekkehus er lagt i nordøst nær Sandsliheiane, for å møte den nærliggende 
bebyggelsen på en god måte. De høyeste byggene brytes opp med brudd i fasader, varierende 
takvinkler og inntrukne tak/hjørner/etasjer, for å lette inntrykket og sikre bedre solforhold. Det 
skal etableres varierte utearealer, planområdet skal ha et grønt preg og det er god kontakt 
mellom boliger og utearealer. Dermed ventes det estetiske uttrykket å forbedres i stor grad, 
sammenlignet med dagens situasjon. 
 
Den eksisterende knausen sørvest i planområdet fjernes, og området vil forbli ganske flatt. Mot 
Sandsliheiane i nord vil det enkelte steder bli et sprang i terrenget på inntil ca. 3 m. Boligene 
mot nord er lagt tett inntil veien og bygger dermed inn skjæringene slik at disse i liten grad blir 
et synlig element. Der skjæringer eller sprang i terrenget ligger blottet mellom bygg, skal 
terreng tilbakeføres, eller området opparbeides, på en måte som tillater gjennomgang for 
gående. På denne måten kobles planområdet godt sammen med omkringliggende terreng. 
 
Byggetrinn 
Det er foretatt en innledende vurdering av utbyggingstakt/byggetrinn for planområdet. Dette er 
ikke låst i bestemmelser, eller andre juridiske dokument, fordi det er viktig med fleksibilitet for 
å sikre at den faktiske situasjonen på utbyggingstidspunkt kan hensyntas. Det kan komme frem 
forhold som tilsier at en annen utbyggingstakt vil være fordelaktig for å sikre kvaliteter og 
variasjon i utbyggingsområdet.  
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Per nå er byggetrinn tenkt som følger: 

1. Bygg mot bybane (vestlige del av BKB1) for å skjerme resten av planområdet mot støy 
fra bybanen.  

2. Rekkehus i nord/øst (felt BB og BKS) for å sikre en god miks av typologier i området. 
3. Det urbane hodet (nordlige del av BKB1) for å fullføre den urbane strukturen med 

kobling mot bybane på Sandslimarka og fremtidig sentrumsområde i vest. 
4. Parkhusene (BKB2 og BBB) i sørøst. Disse kommer sist og fullfører utbyggingen. Det 

er fornuftig siden det i dette feltet (BKB2) er mulighet for barnehage, og en ønsker å 
unngå at denne utsettes for støy og annen påvirkning under utbygging av planområdet.  

 
8.3 Levekår og folkehelse 
Folkehelse og levekår handler om flere ulike faktorer, når det kommer til byplanlegging kan 
det for eksempel handle om gode bo- og nærmiljø, friluftsliv/naturkontakt, sosiale møteplasser, 
støy, luftforurensning, tilgjengelige idrettsarenaer m.m. Planen legger opp til flere tiltak som 
bygger opp under Bergen kommune sin folkehelseplan. 
 
Det legges opp til mange og store uteoppholdsarealer med gode kvaliteter. Utearealer og 
lekeområder vil være tilgjengelige både for beboere og for naboer/besøkende. Dermed åpnes et 
område som i dag fremstår som lite tilgjengelig og uattraktivt opp for folk flest, uavhengig av 
sosial status/tilhørighet. Med det skapes også sosiale møtesteder hvor barn, voksne og eldre kan 
møtes. Mulighet for å benytte barnehagen i området til samlingslokale bygger videre opp det 
sosiale tilbudet. Rundt rekkehusene legges det særlig vekt på å legge til rette for et godt 
naboskap med nærhet til naboer, med privat og felles areal tett på hverandre og gatetun mellom 
for lek og aktivitet mellom husene. 
 
Nærhet til blant annet skole, barnehage, idrettsanlegg og kollektivtilbud begrenser behovet for 
å benytte personbil. God tilrettelegging for sykkel med etablering av gang- og sykkelvei i nord, 
samt god og variert sykkelparkering med 25 % av sykkelplassene tilrettelagt med ladepunkt for 
el-sykkel, tilrettelegger for myk mobilitet ved å gjøre det enkelt å benytte sykkel på kortere eller 
lengre turer. Videre skal alle bilparkeringsplasser være tilrettelagt med ladepunkt for elbil, og 
det avsettes minimum to plasser til bildeling. Slik bygges det opp under delingsøkonomi, 
prioritering av gående og syklende, samt utslippsfri personbiltransport i området. Dette vil trolig 
ha ringvirkninger i form av positive konsekvenser for forhold som luftkvalitet og støy i området.  
 
Ved å ha muligheten til å bo så nær både urbane kvaliteter og daglige funksjoner, og samtidig 
ha attraktive naturområder like utenfor boligen, bidrar planen med sin plassering og utforming 
til å løfte helsefremmende vaner. Kort vei til lett tilgjengelige nærturområder, idrettsanlegg og 
andre tilbud senker terskelen for fysisk aktivitet. Ulike sosiale møteplasser kan fremme 
livskvalitet og velferd og varierte boligtilbud kan fremme mangfoldige bomiljøer hvor både 
barn, unge, familier, enslige, eldre og andre kan finne bo og trives. 
 
8.4 Uterom 
Det er regulert ett stort uteoppholdsareal i planområdet på litt over 1900 daa. Ut over dette skal 
det etableres uteoppholdsareal, torg/gatetun og lekeområder mellom bebyggelsen. I sør vil et 
stort område på i underkant av 1700 m2 utgjøre uteareal for barnehagen i BKB2. Denne er tenkt 
å være tilgjengelig for andre utover barnehagens stengetid, og gir dermed et riktig tilbud for 
barn i flere aldre i nærområdet. 
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8.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner, eller andre typer kulturminner, i eller nær 
planområdet. Sandslimarka 260 ble bygget i 1985 og er tegnet av arkitekt Tom Louis Pedersen. 
Bygget ble bygget som et næringsbygg for Bergen Datasenter. Senere har bygget blitt benyttet 
som kontorbygg og pengesentral for DNB og som kontorbygg for Evry AS som flyttet ut i 
januar 2018. I dag står bygget tomt, bortsett fra noen arealer som er utleid som anleggskontor 
for Strand AS/FM-gruppen AS i forbindelse med byggearbeider på tilliggende eiendom. 
Dagens bygg på tomten er forutsatt revet i forbindelse med planforslaget. Bygget er et eksempel 
på et tidstypisk 1980-tallsbygg og er preget av slitasje både innvendig og utvendig. 
Planforslaget vurderes med dette ikke å ha negative konsekvenser for kulturminneinteresser i 
eller nær planområdet 
 
Det er utarbeidet egen kulturminnedokumentasjon med tilstandsrapport for Sandslimarka 260. 
Det vises til denne rapporten for utdypende informasjon om kulturminner og eksisterende bygg 
i planområdet. 
 
 
8.6 Blågrønne verdier og infrastruktur 
8.6.1 Sammenhengende blågrønn struktur 
Temakart om sammenhengende blågrønne strukturer (KPA 2018) viser området i øst som en 
blågrønn forbindelse, og sør for planområdet går en økologisk korridor. Planforslaget legger 
opp til en videreføring av eksisterende grøntområde/friområde i øst langs Sandslielva, som 
reguleres i tråd med gjeldende situasjon. Turvei i sør mellom Sandsliveien og grøntområdet er 
videre sikret, og det legges opp til flere tverrforbindelser gjennom planområdet til 
grøntområdet. Innenfor planområdet vil det tilrettelegges for stort innslag av vegetasjon og 
grønne arealer, noe som vil forbedre situasjon sammenlignet med dagens situasjon, som stort 
sett består av parkeringsareal og massiv bygningsmasse. Grønne tak vil også bidra til å sikre 
grønne interesser og området som helhet blir sterkt forbedret med tanke på å sikre grønne 
sammenhenger og korridorer og å etablere nye grønne arealer med stedegen vegetasjon eller 
engvegetasjon, jf. bestemmelsene. 
 
8.6.2 Jordressurser 
Området er nedbygget i sin helhet og det finnes ikke jordressurser i området. Planforslaget 
legger heller ikke opp til at dette skal etableres, men det legges opp til større innslag av 
grønne, beplantede arealer enn ved dagens situasjon. 
 
8.6.3 Naturmangfold 
Det er utarbeidet egen vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 som følger saken, det vises 
til denne for utdypende informasjon om naturmangfold knyttet til planområdet. 
 
Planområdet er i dag i hovedsak utbygget, det mangler derfor naturforekomster av særlig verdi. 
Naturområdene mot øst ivaretas i sin helhet. Den samlede påvirkningen av tiltaket er av denne 
grunn vurdert som liten, gitt at overvann/avrenning fra området, spesielt i bygge- og 
anleggsfasen håndteres på en god måte. Det er fastlagt i bestemmelsene at overvann skal 
håndteres på en god og forsvarlig måte for å hindre avrenning til omgivelsene og bekken øst 
for planområdet. 
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8.7 Rekreasjon og friluftsliv 
Planforslaget legger opp til flere koblinger på kryss og tvers av området, og sikrer gode 
koblinger mellom turområdet langs Sandslielva og Bybanestoppet på Sandslimarka. Ved 
dagens situasjon er planområdet lite attraktivt å ferdes gjennom på grunn av store asfalterte 
parkeringsplasser og en massiv kontorbygning som skaper et ferdselshinder sentralt i området. 
Planforslaget åpner opp området, skaper flere mellomrom, gater og byrom og inviterer folk inn 
i området. Eksisterende koblinger videreføres og forbedres. Blant annet er det regulert gang- og 
sykkelvei langs Sandsliheiane i nord frem mot den relativt nylig etablerte trappen ned mot 
turveien. Dette vil gi et bedre tilbud for myke trafikanter som ferdes langs denne veien. 
 
Ved opparbeiding av felles utearealer skal det være fokus på variasjon og området skal ha en 
grønn karakter som bringer nye kvaliteter inn i området som kan bygge opp under friluftsliv. 
Dette kan blant annet være i form av enkle treningsapparater/installasjoner (tuftepark). Den 
varierte utformingen vil også være positiv for barn og unge, som kan benytte området på en helt 
annen måte enn ved dagens situasjon. Det tilrettelegges for uteoppholdsarealer for ulike 
aldersgrupper, slik at alle skal ha et tilbud i området. Torgene vil med sin mer urbane karakter 
fungere som «henge-områder» for eldre barn og ungdom. Beliggenheten rett ved turområdet 
langs Sandslielva er optimal for både barn og voksne, og området vil også kunne fungere som 
100m-skog/naturlig lekeområde for barn i plan- og nærområdet. Området vil oppleve en sterkt 
forbedret situasjon med tanke på rekreasjon og friluftsliv som følge av tiltakene som ligger i 
reguleringsplanen. 
 
8.8 Sosial infrastruktur 
Det aktuelle tiltaket er én av flere boligutbygginger som er planlagt i nærområdet. Totalt plan-
legges det for omkring 3 000 nye boliger på næringstomter i Sandsliområdet. Samlet vil behovet 
for ulike tjenester gå opp.  
 
Det planlegges for ca. 226 nye boenheter i planområdet, fordelt på ca. 53 enheter konsentrert 
småhusbebyggelse og 173 leiligheter. 
 
8.8.1 Skole og barnehage 
Per i dag er det god barnehagedekning i planområdet, men dette ventes å endre seg i fremtiden 
med den store utbyggingsaktiviteten som foregår i Sandsliområdet. Det reguleres for barnehage 
i planområdet, som tilfredsstiller kommunens krav til størrelse og uteoppholdsareal. 
Planområdet vil dermed kunne dekke sitt eget barnehagebehov. Ut ifra KPA 2018 skal det 
regnes 6 barnehagebarn per 20 boenheter. Dette gir 67,8 barnehagebarn bare innenfor 
planområdet. Med bakgrunn i disse tallene går det frem at planområdet vil være omtrent 
selvforsynt med barn til barnehagen, og at det ikke er nødvendig med særlig grad av barn 
utenfra.   
 
Skolekapasiteten i området varierer, og det ventes kapasitetsproblemer på flere skoler fremover 
mot år 2030 som følge av mange nye boligprosjekter i Sandsliområdet. Dette er et område hvor 
det bygges mye, noe som henger sammen med etableringen av Bybanen. Det er ikke lagt opp 
til etablering av skole i planområdet, da dette ville være uforholdsmessig plasskrevende. Med 
tanke på kommunens politikk når det kommer til etablering av sentrumsområder og bolig-
fortettingsområder langs Bybanen, må en anta at tiltak i forbindelse med skoleplasser prioriteres 
i slike områder. Planforslagets bestemmelser sikrer at det skal dokumenteres tilstrekkelig 
skolekapasitet for tiltak i planområdet kan igangsettes.    
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Veier og stier i og rundt planområdet benyttes i dag som skolevei. Dette gjelder blant annet 
Sandsliheiane nord for planområdet. Det skal etableres gang- og sykkelvei som følger veien. 
Denne er tilrettelagt for maskinelt vedlikehold, slik at det skal være godt tilrettelagt for barn- 
og unge å benytte gang- og sykkelveien. I tillegg etableres gatetun, «diagonalen», tvers gjennom 
planområdet. Dette gir trygge koblinger mellom øst og vest for myke trafikanter og skolebarn. 
Øst for planområdet, i grøntområdet langs Skranevatnet, er det anlagt offentlig turvei med bredt 
gruslagt dekke og belysning mot Skranevatnet skole. Denne stien er svært mye benyttet av 
lokalbefolkningen, ikke minst som skolevei, til tross for at den i noen situasjoner, for eksempel 
ved kraftig snøfall, ikke vil være like fremkommelig for alle. Planområdets beliggenhet er 
optimal med tanke på å benytte denne skoleveien og turveien, og legger til rette for tilgang til 
denne. 
 
8.8.2 Annen sosial infrastruktur 
Innenfor planområdet reguleres det boliger i kombinasjon med næring. Det legges til rette for 
en liten andel næring, som ikke krever stor varelevering, som kontor, kafé, restaurant, frisør 
eller liknende, kan etablere seg i området. Det kan også være aktuelt å etablere bibliotek i 
planområdet. 
 
Tiltaket åpner for næringsareal i første etasje mot Bybanen i vest og i nordvest, avgrenset til 
totalt 400 m2. Nærmeste dagligvarebutikker ligger ca. 15 min gange eller 5 min med sykkel, 
sør for planområdet, på Sandsli. For øvrige tilbud er avstanden relativt kort til f.eks. Lagunen 
og Fanatorget, med stort tilbud innen varer og tjenester, lege, kino, treningssenter, frisør, og 
mye mer. Når det kommer til kollektivtransport, danner Bybanen ryggraden i tilbudet, med 
hyppige avganger gjennom døgnet. Planforslaget ventes ikke å føre til konsekvenser for dette 
tilbudet. 
 
8.9 Barn og unges interesser 
Planområdet er i dag lite attraktivt for barn og unge. Tiltaket legger ikke beslag på, eller 
påvirker, arealer avsatt til bruk av barn- og unge. Det tilrettelegges for nye områder med 
lekeareal og uteoppholdsarealer, som vil være positivt for barn og unge ved at tilbudet i området 
utvides. En stor del av planområdets uteareal er avsatt til uteareal for barnehage i området. Hele 
dette arealet vil være tilgjengelig etter barnehagens stengetid, og vil være et viktig bidrag til å 
heve barn og unge sin mulighet for lek og aktivitet i området. Andre steder legges planområdet 
til rette for torg med en mer urban karakter. Slike områder vil være attraktive møteplasser for 
eldre barn og ungdom. Eldre barn har også enkel tilkomst til idrettsanlegg og skole via turveien 
i øst.  
 
8.10 Samferdsel og mobilitet 
Tiltaket er lokalisert og tilrettelagt slik at en større andel av transportbehovet i dagliglivet kan 
forventes dekket gjennom kollektiv, sykkel og gange. Kort vei til skole, barnehage og mange 
store arbeidsplasser i Sandsliområdet, skaper en forventning om at mange vil kunne gå eller 
sykle i forbindelse med sine daglige transportetapper. Det legges opp til gode lademuligheter 
for sykkel, deling av sykkel/sykkelvogner og fellesareal som kan benyttes som 
vedlikeholdsareal/verksted for blant annet sykkel.  Dette vil kunne bidra til å gjøre det attraktivt 
å benytte sykkel. 
 
8.10.1 Atkomst og veg 
Planforslaget innehar lite veiareal, men regulerer eksisterende kryss Sandslihovden/ 
Sandsliheiane i nordvest og eksisterende bei Sandslimarke i sørvest, delvis i tråd med gjeldende 
planer (Bybanen Rådal-Flesland, planid: 61170000, Sandsli Vest, planid: 61500000), og med 
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noen justeringer for bedre trafikksituasjon og trafikksikkerhet, samt for tilpasning til planlagt 
tiltak på tomten. Det er rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av veiarealene. I tillegg er 
krysset på Flyplassvegen (Sandslikrysset, planid 62150000) sikret opparbeidet gjennom 
rekkefølgekrav. 
 
Tilkomst til planområdet er via Sandslimarka, o_SKV1, inn i felles parkeringsanlegg under 
bakken for hele planområdet. Ved å legge parkeringen under bakken, med innkjøring helt sør i 
boligområdet, unngår en daglig biltrafikk inn mellom boliger og utearealer. Adkomst for bil 
skal være visuelt dempet.  
 
Siden det planlegges for en bymessig situasjon, med forholdsvis høy utnyttelse nær Bybanen, 
er det lagt opp til noe sambruk av gatetun innenfor planområdet (f_SGT1 og f_SGT4). Det 
reguleres to renovasjonspunkter for henting med kranbil, og legges opp til ett dockingpunkt for 
henting med avfallsug innenfor boligområdet. I tillegg vil noe varelevering kunne foregå på 
gatetun rundt beboerparken. Det gjelder eventuell varelevering som ikke kan løses i kjeller eller 
i stopplomme langs o_SKV1. Resterende kjørbart gatetun i planområdet sikrer tilkomst for 
utrykningskjøretøy og flyttebil. 

 

Jamfør Trafikknotat for Sandslimarka (Opus 2020), er gjennomsnittlig ÅDT ved dagens 
situasjon 525 ÅDT. Gjeldende reguleringsplan i området åpner for omtrent samme p-dekning 
(basert på parkeringstall i gjeldende KPA), med 255 ÅDT (begge for kontorformål). 
Planforslaget legger opp til en potensiell gjennomsnittlig ÅDT på totalt 672 (inkludert bolig, 
næring og barnehage). Det blir altså en antatt liten økning fra dagens situasjon. 

Etter offentlig ettersyn er det utarbeidet et supplerende trafikknotat av Sivilingeniør Helge 
Hopen (eget vedlegg følger planen) med kapasitetsanalyser som legger til grunn forventet 
trafikkmengde for 2040 basert på utbygging iht. vedtatte planer, pluss nyskapt trafikk for 
(opprinnelig) planforslag med 172 p-plasser.  

Analysen viser at lyskryss over bybanesporet har god kapasitet og det er ikke identifisert risiko 
for kødannelse som kan gi uheldige virkninger på trafikkavvikling og trafikksikkerhet som 
følge av planlagt utbygging i området. 

For rundkjøring Sandslivegen/Sandslimarka viser beregninger at rundkjøringen har god 
kapasitet slik den er regulert, bortsett fra arm fra Sandslimarka der kapasiteten er fullt utnyttet. 
Dette innebærer noe køer og forsinkelser på lokalveinettet som ikke vil gi noe tilbakeblokkering 
til kryssområdet for øvrig. Det er også sett på en variant der kapasiteten for den største 
trafikkstrømmen økes (to høyresvingefelt fra Sandslimarka). Denne justeringen vil gi god 
kapasitet og trafikkavvikling i rundkjøringen. Trafikkberegningene for kapasiteten i 
rundkjøringen med og uten planforslaget for Sandslimarka, viser at den relative endringen i 
kapasitet som følge av utbyggingen er marginal (økning i belastningsgrad på 0,01). 
 
8.10.2 Parkering 
All bilparkering er samlet i parkeringskjeller under bakken. Etter offentlig ettersyn er 
utformingen av avkjørsel/innkjøringssone til P-kjeller forbedret, og gangaksene ved 
avkjørselen og innkjøringssonen til P-kjeller er blitt tryggere.  
 
Planforslaget følger parkeringsdekningen i KPA 2018, som legger opp til en begrenset 
parkeringsdekning på 0,6-1,2 plasser pr. 100 m2 bolig. Planforslaget har lagt seg på en 
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parkeringsdekning på 0,8 plasser pr. 100 m2 bolig, godt innenfor maksimal parkeringsdekning. 
Totalt åpner planforslaget for ca. 182 parkeringsplasser, som alle skal være tilrettelagte med 
lade-muligheter. For barnehagen er det satt av plass til etablering av ca. 16 parkeringsplasser i 
p-kjeller. I tillegg er planforslaget justert etter offentlig ettersyn, ved at det er etablert trygg, 
praktisk snumulighet i o_SKV1 for barnehagetrafikk, hvor en kan parkere i korte perioder like 
utenfor barnehagen.   
 
Det legges videre til rette for god sykkelparkering iht. KPA 2018. Det skal etableres 2,5 plasser 
pr. 100 m2bolig. 25 % av plassene skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-sykkel. Det skal 
legges til rette for areal for 10 sykkelvogner under tak. Totalt legges det godt til rette for bruk 
av sykkel, med over 530 sykkelparkeringsplasser samlet sett, både i parkeringskjeller og lettere 
tilgjengelige plasser på utearealer (skissert i illustrasjonsplan).  
 
8.10.3 Trafikksikkerhet 
Det er utarbeidet mobilitetsanalyse som følger planforslaget. Etter offentlig ettersyn er det 
utarbeidet en ekstern trafikksikkerhetsvurdering (Sivilingeniør Helge Hopen AS, 23.03.21), for 
å vurdere løsningene i planforslaget og hva som eventuelt må endres for å oppnå 
tilfredsstillende trafikksikkerhet i planområdet. På bakgrunn av vurderingen er det foretatt 
justeringer som har vesentlig forbedret trafikksikkerheten i planområdet. 
 
Gatetun vil fungere som sambruksområder, for avfallshåndtering, utrykningskjøretøy og noe 
varelevering, samtidig som arealene benyttes som en del av uteoppholdsarealene. Dette er i tråd 
med den bymessige utformingen av området. Det er ikke lenger åpnet for dagligvare i 
planområdet (som det var lagt opp til ved offentlig ettersyn), og varelevering tilknyttet 
dagligvare over gatetun er dermed ikke en faktor lenger. Næringsarealer i planområdet er 
redusert fra 1700 m2 til 400 m2 (ca. 76 % reduksjon). Omfang av varelevering er, grovt beregnet, 
redusert fra 2-4 daglige leveranser, til ca. 1 leveranse daglig (avhengig av fordeling 
kontor/tjenesteyting/bevertning) ifølge Hopen (23.03.21). En del leveranser kan foregå i p-
kjeller (med kassebil) og i stopplomme langs o_SKV1, antall vareleveranser på gatetun kan 
dermed ventes å være lavt.  
 
 
I planforslag til offentlig ettersyn var renovasjonspunkt for avfallssug foreslått i lomme i 
o_SKV1. Renovasjonsbil måtte da snu ved å rygge i vendehammer i enden av veien. I justert 
planforslag er all avfallshåndtering lagt inn i planområdet, slik at dockingpunkt for avfallssug 
er foreslått flyttet til f_SGT1, og vil følge samme rute som øvrig avfallshåndtering. Det sikrer 
at renovasjonsbil slipper å rygge, og en oppnår en langt sikrere situasjon. Tømmefrekvens for 
papir, plast og glass- og metall er ca. én gang i måned, for avfallssug er det ca. en bil i uken. 
Trafikkmengde rundt nabolagsparken kan dermed ventes å være svært lav. Langs kjøresløyfen 
er sikt godt ivaretatt, og ved å legge opp til denne løsningen sikres renovasjon og kjørbar 
tilkomst til alle boenheter, for blant annet utrykningskjøretøy, uten at det vil være behov for 
rygging. Det vil sikres lavt fartsnivå for kjørende trafikk på gatetun (gangfart) som er et viktig 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
For varelevering til barnehage er det i justert planforslag etablert snuplass i enden av o_SKV1, 
dimensjonert for personbil og liten lastebil, samtidig som eksisterende vendehammer for større 
kjøretøy opprettholdes. Dette gir mulighet for at varetransport til barnehage kan skje uten behov 
for rygging, samtidig som større biler fortsatt kan snu i vendelomme ved behov. Vendelommen 
gir også mulighet for varelevering til deler av næringsarealer i BKB1, som supplement til 
levering i parkeringskjeller eller på gatetun. 
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Det tilrettelegges for ny gang- og sykkelveg langs Sandsliheiane. Gjennom dialog med 
bymiljøetaten, er det besluttet at vegen skal reguleres privat/felles. Gang- og sykkelvegen vil 
forbedre situasjonen for myke trafikanter som får et separat tilbud fra bilveien samt en kobling 
til turstien ved ende på Sandsliheiane. En total bredde på 3,5 m for gang- og sykkelvegen 
ivaretar antall gående og syklende som kan forventes på anlegget. Det vil være minimum 0,5 
m fra gang- og sykkelvei til kjørevei, dermed kan det bygges en fysisk rabatt med kantstein som 
vil gjøre ferdsel på g/s avskåret fra trafikk i kjørevei. Sikten langs gang- og sykkelvei er 
ivaretatt. Bebyggelsen vil ligge minimum 1 m fra g/s, og inngangsparti minimum 2m fra, for å 
gi et gatemessig uttrykk. På grunn av lav sykkeltrafikk og antatt lav fart inn mot turområde 
(blindvei for sykler) vurderes ikke avstanden mellom hus og gang- og sykkelvei som 
sikkerhetsmessig utfordrende. 
 
Det legges til rette for felles parkering for hele feltet under bakken. Dette bidrar til trygg 
parkering og et bilfritt boligområde. Sikten inn til parkeringskjeller er tilfredsstillende. 
Utforming av innkjørsel til P-kjeller er utbedret sammenlignet med forslaget til offentlig 
ettersyn, slik at anlegget er dimensjonert for toveis trafikkavvikling av personbiler. Utforming 
av avkjørselen til planområdet er også utbedret, sammenlignet med forslaget til offentlig 
ettersyn, med tilbaketrukket ganglinje. Det er videre tilrettelagt parkering for barnehage i p-
kjeller med direkte tilkomst til bilfri gangakse mot heis. Inngangsporter til barnehage er flyttet 
slik at det ikke er gangakser mot barnehagen som krysser kjøresonen for trafikk inn/ut av p-
kjeller. Alt dette sikrer en trygg parkeringssituasjon for barnehagen og trygge forhold for myke 
trafikanter. Snuplassen som er etablert i enden av o_SKV1, vil også fungere som korttids 
oppstillingsplass for levering/henting til barnehagen. Tilrettelegging med rundkjøring og 
lomme hindrer uønsket snuing/rygging i vendehammer eller ved området til nabobarnehagen, 
samt hindrer stans langs o_SF4 og påfølgende kryssing av vei. Stopplommen vil ha noe 
begrenset kapasitet, men er godt synlig for kjørende trafikk, slik at P-kjeller kan benyttes når 
stopplommen er full. 
 
Når det gjelder trafikksikkerhet ved lyskryss over bybanesporet, viser supplerende 
trafikkanalyse (Sivilingeniør Helge Hopen AS, 10.11.20) at det ikke er identifisert risiko for 
kødannelser som kan gi uheldige virkninger på trafikkavvikling og trafikksikkerhet som følge 
av planlagt utbygging i området, inkludert nyskapt trafikk til/fra planområdet. 
 
8.10.4 Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet i området består i hovedsak av bybanen, samt ulike lokale bussruter. Tiltaket 
vil føre til at det bor flere mennesker nær bybanen, og dermed bygge opp under dette tilbudet, 
samt busstilbudet i området. Det ventes ikke at tiltaket vil føre til kapasitetsproblemer for 
kollektivtransport i området. Det lokale busstilbudet vil trolig fortsatt være av viktig men 
begrenset betydning, mens bybanen har hyppige avganger og stor kapasitet for å kunne dekke 
utbyggingen som det legges opp til langs hele bybanetraseen. 
 
8.10.5 Myke trafikanter 
Nærområdet har gode gang- og sykkelforbindelser som er etablert i forbindelse med 
utbyggingen av Bybanen. Planområdet kobler seg direkte på disse og har dermed god kobling 
for fotgjengere og syklister mot tilliggende områder og hovedsykkelveinett. Innenfor 
planområdet tilrettelegges det for et bilfritt boligområde, med unntak av renovasjon. Felles 
gatetun vil således fungere som et sambruksområde. Felles utearealer skal ha et særlig fokus på 
universell utforming slik at området er best mulig tilrettelagt for mennesker med ulike nedsatte 
funksjonsevner. 
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Gåbyen Bergen har vært førende for oppdeling av prosjektet. Eksisterende gate og gangveinett 
forsterkes i prosjektet, og i tillegg innføres et finmasket gangveinett gjennom prosjektet. 
Diagonalen går fra bybanen i sørvest til turområdet i øst. Den er et strukturerende element i 
prosjektet der den inviterer inn i og gjennom området. I tillegg legges det inn flere 
tverrforbindelser og snarveier. Med tanke på viktigheten av grøntområdet og turveiene langs 
Sandslielva/Skranevatnet er det lagt til rette for flere forbindelser fra Sandslimarka. 
 
8.11 Vannforsyning og avløp 
I forbindelse med planforslaget vil det etableres noe mer tette flater innenfor planområdet. VA-
rammeplan (Sweco 2019) skildrer løsninger for vann, avløp og overvann i planområdet. Mer 
tette flater og økende nedbør i fremtiden kan løses med tiltak innenfor planområdet.  
 
Det må etableres kommunal vannledning fra Ø200 vannledning sør for tiltaksområdet som 
ligger mot sørøst før denne ligger mot nordøst i tiltaksområdet hvor det etableres et uttak for 
brannvann. Her deles den kommunale ledningen mot påkobling til eksisterende vannkum 
nordøst for tiltaksområdet for å lage ringforbindelse, samt at kommunal vannledning legges in 
mot midtpartiet i tiltaksområdet for enda et uttak til brannvann. Denne vannledningen er tenkt 
overtatt til kommunal drift da det legges til grunn behov for to nye uttak for brannvann. 
Ledninger må ligge minimum 2 meter fra bygningsmasse om disse skal overtas til kommunal 
drift. Stikk til bygg er ikke tenkt overtatt til kommunal drift.  
 
Det må etableres spillvannsledninger fra nordvest til nordøst før påkobling til kommunal 
spillvannsledning i sørøst. Spillvannsledning kobles til kommunal Ø200 spillvannsledning 
sørøst for tiltaksområdet, som går videre til Ø250 spillvannsledning øst for tiltaksområdet med 
fall sørover. Det etableres spillvannsledning fra tre bygg sørøst i tiltaksområdet, som kobles til 
eksisterende kum ved kommunal Ø200 sørvest i tiltaksområdet. Det legges ny 
spillvannsledning fra nytt bygg sør i tiltaksområdet, som kobles til eksisterende 
påkoblingspunkt i kum sør for tiltaksområdet.  
 
Eksisterende vann-, spillvann- og OV-ledning saneres.  
 
Overvann på delområde 4 (figur under) samles opp og fordrøyes før overvannet slippes 
kontrollert til eksisterende kommunal OV-ledning der tilkoblingspunkt var før utbygging. 
Påslipp til kommunal OV-ledning er begrenset til førsituasjonen.  
 
Øvrig overvann på tomten vil samles opp, fordrøyes og infiltreres til terreng.  
 
I forbindelse med revisjon av VA-rammeplan ifm. oppdatert illustrasjonsplan, datert 
16.10.2019, blir andel tette flater noe redusert og andel grøntareal økt. Beregnede 
fordrøyningsbasseng vil derfor ha noe større kapasitet enn nødvendig, da mer overvann vil 
kunne absorberes av omliggende masser via naturlig infiltrasjon. 
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Figur 76: Flom- og avrenningsmønster, planlagt Situasjon. Sweco 2019 (utkast VA-
rammeplan) 
 
 
8.12 Energi og klima 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for Fjernvarme. BKK bekrefter ved oppstart av 
plan at forestående etablering av boliger i form av blokkbebyggelse ved Sandslimarka kan 
knyttes til fjernvarmenettet for å dekke varmebehov etter gjeldende regler i plan- og bygnings-
loven og gjeldende tekniske forskrifter.  
 
Eksisterende bygg som skal rives, er støpt i betong. Denne massen er vanskelig å gjenbruke i 
ny bygningsmasse. Bygningselementer som vinduer (til felles drivhus) dører og armaturer vil 
bli vurdert gjenbrukt. Det settes krav om klimagassregnskap, som også skal vurdere 
gjenbruksverdi- og potensialet i eksisterende bygg som skal rives, til byggesak. 
 
 
8.13 Universell utforming 
Det blir ikke store endringer med tanke på universell tilkomst i planområdet, utover at adkomst 
til bygg og p-kjeller skal være universelt utformet. Selve boligområdet er flatt, og gatetunet 
rundt nabolagsparken og gatetunet mellom rekkehusene har en stigning under 5%. 
Gangforbindelse er regulert med tilfredsstillende bredde innenfor og rundt planområdet. 
 
Ny gang- og sykkelvei må følge eksisterende vei sitt nivå og kan ikke ha en stigning som er 
under 5% (1:20) på hele strekningen. Stigningen er likevel innenfor krav til universell utforming 
for gang- og sykkelveger utenfor sentrumsområder (jf. vegnormalen N100), og boligene knyttet 
på gang- og sykkelveien får en gangtilkomst med stigning på maks 1:15. Snarveier mellom 
gang- og sykkelvei og boligområdet (# 2 og #3)  vil ikke kunne utformes universelt, mens 
koblingene via f_ST og f_SGT3 vil være universelt utformet. Eksisterende turveier reguleres 
iht. eksisterende reguleringsplan, og nye turveier som reguleres inn, vil ikke ha krav om 
universell utforming. 
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8.14 Risiko og sårbarhet – konsekvenser 
Det er utarbeidet egen ROS-analyse som det vises til for utdyping av tema i dette kapittel, det 
vises også til utarbeidet VA-rammeplan (Sweco 2019), Støvurdering (Sweco 2021) og 
Trafikksikkerhetsvurdering (Hopen 2021). 
 
Planområdet er allerede nedbygget med tette flater, stor bebyggelse og parkeringsflater i dag. 
Området er relativt flatt og planområdet er ikke rasutsatt verken før eller etter tiltak i 
planområdet. Det legges ikke til rette for virksomhet som krever transport eller lagring av 
farlige stoffer. Det er ingen registrerte nettanlegg i området som vil påvirkes av tiltak. 
 
Marine avsetninger og kvikkleire 
Det er ikke registrert faregrad eller risiko for kvikkleire i planområdet. Tiltak i planområdet til 
ikke føre til endringer i risiko for marine avsettinger/kvikkleire 
 
Flom, overvann/urban flom, isgang og ekstremnedbør 
Det er utarbeidet VA-rammeplan for området (Sweco 2019). Det legges opp til bruk av 
fordrøyingsmagasin/fordrøyingsbaseng og sandfang for å håndtere overvann. Etter revisjon av 
VA-rammeplan ifm oppdatert illustrasjonsplan, er andel tette flater noe redusert, beregnede 
fordrøyingsbasseng vil dermed ha noe større kapasitet enn nødvendig, da mer overvann vil 
kunne absorberes av omkringliggende masser via naturlig infiltrasjon. Ved situasjoner med 
ekstrem nedbør utover forventet økning, hvor omliggende masser mettes av overvann, vil 
overvannet renne på overflaten til Sandslielva, og denne elven vil fungere som flomvei. VA-
rammeplan viser at ny avrenningssituasjon fint lar seg løse i planområdet   
 
Vind og lokalklimatiske forhold 
Planområdet ligger i et område med lavest ekstremverdier for vind i Bergen kommune (35 
m/sek) og topografiske forhold tilsier ikke at området har en spesielt værutsatt beliggenhet. 
Endret bebyggelse i området kan ha påvirkning på lokalklimatiske forhold som vind, kuldedrag, 
solforhold etc. Det er sikret i bestemmelsene at uteoppholdsarealer skal ha gode lokalklimatiske 
forhold, inkludert gode solforhold og skjerming mot vind, støy og forurensning. Dette må 
dermed tas hensyn til i videre detaljering. 
 
Skog- og gressbrann 
Det vil fortsatt være større grøntområder med skog nær planområdet i øst, men det er ikke ventet 
at planforslaget i seg selv vil føre til betydelige endringer i skogbrannfaren. Området sin 
plassering med god tilkomst for brann- og redningsbilder samt kort responstid ved en eventuell 
brann er med på å redusere konsekvensen ved en eventuell hendelse. Ved en skog- og 
gressbrann er det også stor sannsynlighet for at det oppdages hurtig og at beboere får gode 
muligheter til å evakuere. Ny bebyggelse må i tillegg følge gjeldende tekniske krav, også iht. 
brannsikkerhet.  
 
Radon 
Teknisk forskrift sikrer at ny bebyggelse skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende 
tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal 
ikke overstige 200 Bq/m3  
 
Farlige terrengformasjoner (skrenter/stup) 
Det etableres ikke nye farlige terrengformasjoner i planområdet etter tiltak.  
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Trafikkulykker 
Planforslaget ventes å føre til en liten, men ikke vesentlig endring i trafikkmengde for 
planområdet. Det vil alltid være en viss risiko knyttet til trafikkerte områder, men planområdet 
har flere tiltak som skal motvirke risiko knyttet til trafikk. 

- Det etableres ny gang- og sykkelvei langs Sandsliheiane 
- Renovasjon foregår via rundsløyfe i området, dermed unngås rygging 
- Gatetun for avfallshåndtering har god bredde på 4,5-5,5 m 
- Varelevering til barnehage, samt mulig deler av næringsarealer i BKB1, foregår ved 

snuplass (rundkjøring og lomme) i enden av o_SKV1, dermed unngås rygging. 
Snuplassen vil også kunne fungere som korttidsparkering for levering/henting i 
barnehage.  

- Felles parkeringskjeller for hele boligområdet med innkjøring i sør med tilfredsstillende 
sikt. Etter offentlig ettersyn er innkjøring til parkeringskjeller utbedret slik at to biler 
kan passere hverandre. 

- Gangaksene ved avkjørselen og innkjøringssonen til P-kjeller er blitt tryggere. Det 
samme gjelder tilkomst til barnehage. 

- I bygge- og anleggsfasen skal det utarbeides en plan for blant annet trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet. 
 

Trafikksikkerheten internt i planområdet skal dermed være godt ivaretatt, jf. 
Trafikksikkerhetsvurdering (Hopen 2021). 

 
Støy 
Planforslaget vil ikke føre til vesentlige endringer i støysituasjonen i området, ut over at det ved 
innkjøring til parkeringsanlegg kan bli forhøyede støynivåer. De støyutsatte områdene ved torg 
og barnehage som har behov for skjerming vil få det. Videre skal det utarbeides en støyprognose 
som viser hvordan barnehagene, boligene og skole rundt byggeområdet, skal ivaretas i 
anleggsperioden. 
 
8.14.1 Forurensning 
Det er ikke noe som tilsier at forurensingsforholdene i planområdet vil forverre seg med 
planlagte tiltak. Det legges ikke opp til forurensende virksomhet i området, og dersom 
grunnundersøkelser avdekker forurensede masser skal disse håndteres på en forsvarlig måte. 
Dermed ventes forholdene å kunne forbedres.  
 
Når det kommer til luftforurensning tilrettelegges det for at hele bilparken kan elektrifiseres, 
noe som kan motvirke forurensning i området. Nærhet til bybane, skole, barnehage og daglige 
tilbud/arbeidsplasser minimerer behovet for å benytte bil. Området for øvrig ligger ikke i et 
område med høy luftforurensing. 
 
8.15 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen 
Deler av planlagt vannledning er tenkt overtatt til kommunal drift ettersom det bør etableres 
uttak for brannvann. Denne er merket med rød/rosa markering i figur under. 
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Figur 77: Utsnitt fra illustrasjon over planlagt situasjon. Ledning som er tenkt overtatt av 
kommunen er markert med rød/rosa linje. Kilde: Sweco 2019, VA-rammeplan. 
 
8.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
Boligområde erstatter nåværende næringsareal. I likhet med flere områder i nærheten, kommer 
boligprosjekter inn og omformer tidligere næringsareal. Dette skjer som følge av et overskudd 
av næringsareal i Sandsliområdet og mange tomme lokaler. En annen viktig premissleverandør 
for omdisponering av arealformål er byutvikling og boligfortetting i kjølvannet av Bybanen. 
Ved å transformere dette næringsarealet til bolig, bidrar det til å utjevne forholdet mellom 
arbeidsplasser og boliger i bydelen.  
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8.17 Konsekvenser for naboer 

 
Figur 78: Justeringer av plangrep i forbindelse med 2. gangsbehandling. Illustrasjon viser 
prosjektet som ble levert til 1. gangsbehandling. Markert i rødt er arealer som er fjernet, 
markert i grønt er arealer som er lagt til. Kilde: TAG Arkitekter 2021. 
 
Planforslaget vil føre til en viss påvirkning på naboer, særlig villabebyggelsen i nord. Det 
eksisterende bygget i planområdet har en maksimal kotehøyde på +77,5 m. Det høyeste bygget 
i planområdet ligger lengst nordvest. Øvrig leilighetsbebyggelse langs Sandsliheiane ligger på 
mellom kote +71,5 m og +68 m. Alle disse byggene vil ha en viss skyggevirkning mot naboer 
i nord som ligger nærmest utbyggingsområdet. Den konsentrerte småhusbebyggelsen langs 
Sandsliheiane er lavere, opp mot kote +64,5 m. Disse gir liten skyggevirkning mot boliger, men 
kan kaste noe skygge mot utearealer til enkelte tidspunkt, se illustrasjoner under som viser sol 
og skygge ved vårjevndøgn kl.12.00 og 15.00. Senere på året er skyggevirkningene svært små 
mot naboer (se kap. 5.5.1) Også utsikt og innsyn for nærmeste naboer mot nord vil påvirkes 
noe av tiltak i planområdet. Påvirkningen er dempet ved å bryte opp bygningsmassen og 
fasader, og nedtrapping bebyggelsen ned mot øst. Det skaper siktlinjer og gir bedre solforhold 
enn en sammenhengende høy fasade ville gjøre. Det er etter offentlig ettersyn gjort ytterligere 
tiltak, vist med rødt i figuren over, for å dempe konsekvensene ytterligere.  
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Figur 79: Sol-/skyggeillustrasjon ved vårjevndøgn 21. mars kl. 12.00. Kilde: TAG Arkitekter. 

 
Figur 80: Sol-/skyggeillustrasjon ved vårjevndøgn 21. mars kl. 15.00. Kilde: TAG Arkitekter. 
 
Trafikknotatet anslår en noe økt trafikkbelastning sammenlignet med dagens situasjon. All 
trafikk til og fra planområdet vil foregå via Sandslimarka. Det kan innebære en minimal økt 
belastning på det overordnede veinettet. Planen løser alle sine behov når det kommer til 
transport, inkludert varelevering, renovasjon, utrykning o.l., via avkjøring i sør og internt i 
planområdet. Det vil si at boligområdet mot nord ikke berøres trafikalt av planforslaget. 
Nærheten til Bybanen, og tilbud som skole og barnehage svært nær, ventes å begrense den 
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fremtidige trafikkmengden. Det samme gjør god tilrettelegging for sykkel og et nærliggende 
sykkelveinett.  
 
Barnehagen sør for planområdet kan oppleve økt trafikk på tilførselsvei, samt midlertidig bråk 
i bygge- og anleggsfasen, i likhet med andre naboer. Det er regulert vegetasjonsbelte mellom 
planområdet og barnehagen som ventes å motvirke dette. Det skal videre utarbeides en plan for 
sikring av området i bygge- og anleggsfasen som skal redegjøre for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, renhold og støvdemping 
og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider 
kan igangsettes. Dette skal begrense negative virkninger for naboer i byggefasen. 
 
På den positive siden vil de estetiske forholdene for naboer bedres med tanke på at eksisterende 
kontorbygg og parkeringsplasser fjernes. Eventuelle problemer med støy fra dagens bygg sitt 
ventilasjonssystem vil også forsvinne. Planforslaget tilfører nabolaget gode kvaliteter ved at det 
etableres flere og varierte utearealer, torg og gatetun. I tillegg reguleres gang- og sykkelvei 
langs veien Sandsliheiane, noe som forbedrer forholdene for gående til og fra boligområdet i 
nord. Etablering av mindre næring som kafé/restaurant/tjenesteyting kan være positivt for 
naboer, likeså etablering av ny barnehage. Planforslaget vil skape en lokal møteplass, som er 
tilrettelagt for opphold og aktivitet både for beboere og naboer. Lekeområder vil også gi et 
positivt innslag til området, ved at barnefamilier kan holde til her.  
 
8.18 Interessemotsetninger 
Det oppleves noe interessemotsetning når det kommer til forventninger til fortetting langs 
bybanen, og motstand mot byggehøyder blant naboer. Det er forsøkt å legge best mulig til rette 
for solforhold mot naboer ved å skape variasjon og brudd i fasader og tak mot Sandsliheiane. 
Det er også lagt lavere bebyggelse i form av rekkehus mot eksisterende naboer. Det er likevel 
forutsatt en høy utnyttelse av tomten, noe som innebærer at noen naboer, særlig i nordvest, får 
reduserte solforhold på sine eiendommer. I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort flere grep 
for å redusere skyggevirkning mot naboer, i form av at bebyggelsen er redusert i høyder og 
volum og en blokk er gjort om til rekkehusbebyggesle.  
 
8.19 Avveining av virkninger 
Planområdet ligger svært nær Bybanen og fremtidig sentrumsområde på Sandslimarka, og en 
utbygging med boliger i området er i tråd med kommunens fortettingsstrategi langs Bybanen. I 
dag ligger en stor næringsbygning i planområdet, som for øvrig opptas av parkeringsplasser på 
bakkenivå. Området er lite inviterende for allmennheten og skaper en følt, men også faktisk 
barriere på tvers av området. 
 
Med planforslaget legges det opp til et sammensatt boligområde med både leiligheter og 
rekkehus, for å skape et mangfoldig boligområde bestående av mennesker i ulike aldre, livsfaser 
og situasjoner. Det legges opp til å etablere store uteoppholdsarealer, bedre forbindelser til 
nærliggende grøntområder, innslag av næring, egen barnehage m.m. Naboer mot nord vil få 
noe negativ påvirkning i form av noe reduserte solforhold deler av dagen og 
fjernvirkningen/utsikten vil bli noe redusert da noen av byggene vil være høyere enn det 
eksisterende bygget. En vurderer likevel for planforslaget totalt sett, at de positive virkningene 
overgår de negative, ved at hele området rustes opp, nærområdet får nye koblinger mellom øst 
og vest samt flere tilgjengelige utearealer. Trafikksikkerheten bedres med gang- og sykkelvei 
langs Sandsliheiane, og det estetiske uttrykket til området vil i stor grad bedres. Også grønne 
interesser heves ved at det legges til rette for å etablere flere vegetasjonsområder, grønne tak 
o.l.  
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9 Avsluttende kommentar 
Målsetting for foreliggende planforslag er å tilrettelegge et framtidsrettet, grønt og variert 
boligområde med gode kvaliteter, både for framtidige beboere i ulike aldre og livssituasjoner, 
og for naboer. Målet er å skape en grønn oase i et urbant kvartal hvor folk ønsker å bli boende 
gjennom ulike livsfaser. Området skal skape en god overgang mellom mer urbane kvaliteter i 
vest mot Bybane og grønne interesser i øst mot friluftsområdet.  
 
Planområdet ligger gunstig til, med nærhet til Bybane, så vel som friluftsområde. 
Livsløpsstandard og ønsket variasjon kan oppnås ved å etablere ulike boligtypologier og 
boenheter av varierende størrelse. Rekkehus skaper et ettertraktet tilbud for barnefamilier som 
ønsker mer plass og privat hageflekk. Leiligheter av varierende størrelse i bygg av ulik karakter, 
vil gi tilbud til både unge og gamle, nyetablerte, enslige, småbarnsfamilier m.m. På grunn av 
de mange og varierte utearealene det legges opp til, og nærheten til fremtidig senterområde og 
nærhet til turområder, skole, barnehage, Bybane og flere ulike arbeidsplasser i Sandsliområdet, 
ligger området svært godt til og kan dekke de fleste daglige behov. 
 
Strategien for å skape en god overgang mellom det mer urbane i vest mot Bybanen og 
kommende senterområdet, og det grønne friluftsområdet mot øst, går ut på å legge til rette for 
en høyere utnyttelse i den vestlige delen av området, og en lavere, mer åpen bebyggelse mot 
øst. Den vestlige delen av planområdet har mulighet for noe næring på første plan, som kan 
inkludere f.eks. kafé eller restaurant. Dette aktiviserer fasader og uteområdene, samt inviterer 
allmennheten inn i området. Det vil etableres en kobling gjennom planområdet mot 
friluftsområdet, «Diagonalen», i form av et stort, åpent gatetun, dermed skapes en tydelig 
gangforbindelse gjennom planområdet. Nærheten til gode turområder og natur er en viktig 
kvalitet og av betydning for folkehelse og trivsel. 
 
Tiltaket vil kunne tilføre både framtidige beboere og naboer flere kvaliteter. Det legges til rette 
for gående og syklende med nye gangforbindelser og gang- og sykkelvei langs Sandsliheiane. 
Sammenlignet med dagens situasjon vil området få en estetisk bedre utforming og støyende 
ventilasjon i dagens bygg forsvinner. Et noe øde område med et nedslitt næringsbygg og 
parkeringsflater erstattes av et åpent og fremtidsrettet boligområde med liv og aktivitet. Det 
skapes nye torg/utearealer, som også vil komme naboer til gode. Og både nye og eksisterende 
beboere får et utvidet lokalt næringstilbud. For nye beboere i planområdet skal variasjon i 
størrelser og type boenheter tilby et mangfold av muligheter, og store felles utearealer, 
felleslokaler, grillområder m.m. bygger opp under fellesskap og godt naboskap. Målet er at 
Sandslimarka skal være en plass folk ønsker å bo, og bli boende, gjennom ulike faser av livet. 
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