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1.

FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
• Omregulering av felt BK9 fra næring til kombinert formål bolig, kontor og
tjenesteyting
• Beholder eksisterende næringsbygg (Akerbygget), og bygget planlegges
renovert til ulike typer næring og tjenesteyting, med felleslokaler i 1 etasje, og
leiligheter i øvrige etasjer. Ny bebyggelsesstruktur er planlagt med en
kombinasjon av punkthus og småhus.
• Nordøst i feltet planlegges ny småhusbebyggelse.
• Øst i feltet foreslås punkthusbebyggelse i inntil 8 etasjer
• Som erstatning for den eksisterende barnehagen er det et ønske å
tilrettelegge for barnehageformål, for å sørge for at dagens
barnehagedekning opprettholdes og potensielt tilrettelegge for økt
tilbud.
• Næringsbygg på eiendom 115/142 beholdes med kontorformål
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•
•
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Utnyttelsesgrad er oppgitt til å være rett i underkant av 200 %-BRA
Parallell prosess med byggesak på felt BKS 2, BKS 3 og BKS7

Plankonsulent gir en kort presentasjon i møtet:
Behovet for kontorarbeidsplasser på Sandsli har blitt kraftig redusert de siste årene og
arealene har vist seg vanskelig å få leid ut. Ved å legge til rette for flere boliger og
sentrumsfunksjoner vil en være med å bygge opp under ny sentrumsdannelse. En ser for seg å
ta i bruk eksisterende bebyggelse til andre formål og fortette rundt. Konseptet som er sendt
inn til oppstartmøtet er bearbeidet siden veiledningsmøtet, blant annet med hensyn til å bevare
eksisterende bebyggelse spesielt innenfor bnr. 142. Ønsker tett dialog med Byantikvaren for å
finne gode løsninger for transformasjon av eksisterende bebyggelse. De har hatt noen møter
med Byantikvaren og Byarkitekt som er positiv til planene. Forslagsstiller ser for seg å åpne
opp fasaden mot skogen for å henvende seg mot det grønne, og beholde dagens fasade mot
veg.
Sammen med utbygging av senterområdet innenfor BKB2 og BKB3 ønsker forslagsstiller å
gjøre Sandsli mer attraktivt med en sentrumsstruktur som trekker til seg folk. Innenfor nytt
senterområdet og innenfor transformasjonsområdet vil de bygge på det urbane og grønne, i
form av hagebykonsept. Det er et stort mangfold i typologi i området rundt, og de ønsker å
dra med seg denne variasjonen inn i den nye planen med typologi med ulik skala. De har sett
på hvordan de kan bruke sidearealet med bybanen, og vurderer at dette arealet kan gi
kvaliteter til nærområdet i form av skatepark ol. Også sett på renovasjon og trafikk for
området i sin helhet sammen med senterområdet på nordsiden av bybanestoppet.
2.

PREMISSER FOR PLANARBEIDET

2.1 Plan og bygningsetatens beslutning
I forkant av oppstartsmøtet var saken oppe i etatens planforum. Der ble det fattet følgende
beslutning:
Oppstart kan anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med
saken:
- Det må utarbeides felles plan for BKB7 og BK9 med tilhørende vegareal og areal til
mulig paviljong
- Det må sikres gode felles løsninger mellom planområdet og BKB2 og BKB3 feltene når
det gjelder renovasjon, parkering, byrom og gangforbindelser
- Punkthus må reduseres
2.2 Samlet plan/planavgrensning
Plan og bygningsetaten ser behov for en mer helhetlig planlegging av området sør for
Sandslimarka, og kan derfor ikke anbefale planavgrensningen som er vist i forkant av
oppstartsmøtet. I veiledningsmøtet ble det anbefalt en samlet reguleringsplan for BKB2,
BKB3, BKB7 og BK9 for å få helhetlig gode løsninger for bl.a torg, parkering, varelevering
og renovasjon. Dette har blitt diskutert nærmere til oppstartsmøte, og konklusjonen er da at
felt BKB2 og BKB3 kan bygges ut parallelt i henhold til gjeldende reguleringsplan, men at
det er behov for en samlet plan for felt BK9 og felt BKB7.
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Dette er besluttet med bakgrunn i KPA 2018 § 3.5. Denne sier følgende: I S1 (Bergen
sentrum) og i byfortettingssonene kan det stilles krav til felles detaljreguleringsplan for
flere eiendommer dersom dette er nødvendig for å oppnå god måloppnåelse i henhold til § 1.
- § 1: § 1 Formål (pbl § 11-5, jf §§ 3-1 og 1-1) Kommuneplanens arealdel skal bidra til å
oppnå målene som er stilt i kommuneplanens samfunnsdel. Det pekes spesielt på at vi
må:
- sørge for en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling
- fremme inkludering, likeverd og utjevne levekårsforskjeller
- fremme folkehelse og forebygge sykdom
- sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge
- ivareta byens natur- og kulturlandskap, sammenhengende blågrønn struktur,
naturmangfold og områder med ulike byplangrep, arkitektur og kulturminner
- oppgradere sosial, teknisk og blågrønn infrastruktur for å muliggjøre en tettbygd by
- fremme effektiv ressursutnyttelse, gjenbruk og deling
- bidra til effektive og forsvarlige plan- og byggesaksprosesser
- søke å minimere folks transportbehov i hverdagen
I det videre planarbeidet må det sikres gode felles løsninger mellom planområdet og BKB2 og
BKB3 feltene når det gjelder renovasjon, parkering, byrom og gangforbindelser. Dette er en
forutsetning for at Plan og bygningsetaten går med på parallell prosess mellom områdene. Det
må derfor være god dialog mellom byplanavdelingen, forslagsstiller og byggesak for å sikre
disse intensjonene. Forslagsstiller informerer at det er bestilt forhåndskonferanse med
kommunen. Planavdelingen ønsker å delta her, og skal få innkalling.
2.3 Arealformål/planstatus
Området omfattet av planinitiativet er satt av til næringsformål, BK9, i reguleringsplan for
Sandsli Vest (PlanID 61500000), vedtatt 08.12.2015. Det er ønskelig å starte opp nytt
planarbeid for å omregulere felt BK9 til kombinert formål bolig, tjenesteyting og kontor.
Arealet ligger innenfor byfortettingssone i KPA 2018, tett på senterområde S29.

Figur 1. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan
Sandsli Vest (plan-ID 61500000)

Figur 2. Utsnitt av KPA 2018
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Reguleringsplan for bybanen Rådal-Flesland (planID 61170000), vedtatt 17.10.2011, omfatter
bybanen med sideareal og deler av veistrukturen ved felt BKB2 og BKB3. Planinitiativet
viser muligheter for en paviljong innenfor felt AVG43.

Figur 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for bybanen Rådal-Flesland
(planID 61170000)

2.4 Byform og arkitektur
Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging og den
arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst
i byen skal prioriteres.
2.4.1
Omregulering av næringsformål til boligformål
I veiledningsmøtet ble boligformålet innenfor BK9 diskutert. De siste årene har det vært
gjennomført flere reguleringsplaner som omregulerer næringsareal til boligareal, og det pågår
flere planarbeid på dette (bl.a. på eiendom 116/119 og 116/278). Vi finner det uheldig at en
regulerer bort viktige arbeidsplasser på Sandsli til fordel for bolig, da det fremdeles er behov
for næringsbygg. Sandsli er et område med svak sosial infrastruktur, hvor skole- og
barnehagekapasiteten er sprengt. Det må derfor vurderes om det er hensiktsmessig å regulere
for så mange nye boliger med de utfordringene som er på Sandsli. Med bakgrunn i det
anbefalte byplanavdelingen at større deler av BK9 ble beholdt til næring for å sikre fremtidige
næringsplasser.
I innlevert planinitiativ vises det til at eksisterende bebyggelse som bevares planlegges
renovert til ulike typer næring og tjenesteyting, med felleslokaler i 1 etasje, og leiligheter i
øvrige etasjer. Det står også nevnt at kontorformål skal være del av formålet, men fordelingen
mellom de ulike formålene er ikke nevnt. Byplan stiller spørsmål til hvor mye av eksisterende
bebyggelse som skal bevares til kontorformål.
Forslagsstiller informerer at delen fra 2010 beholdes som et kontorbygg. Ved ombygging av
«Akerbygget» åpnes bebyggelsen opp for å få til passasje mellom bebyggelsen. Det er tenkt
en offentlig og privat allmenning mellom de to eksisterende byggene som er der i dag. De ser
for seg offentlig funksjon i første etasje, gjerne for bydelen, og barnehage i byggets sørlige
del.
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2.4.2
Bebyggelsesstruktur
Innenfor BK9 skal eksisterende næringsbygg bevares, og utover dette planlegges
småhusbebyggelse i nord og punkthus i sør. Det er viktig at bebyggelsesstrukturen blir sett i
sammenheng med eksisterende bebyggelse og underordner seg denne. Det må vurderes om
småhusbebyggelse slik som vist i planinitiativ er riktig i forhold til koblingen mot
senterstrukturen innenfor BKS2 og BKS3. Byplan er positiv til småhusbebyggelse, men slik
som initiativet viser, fremstår det mer som fremmedelement i den omkringliggende
strukturen. I innsendt planinitiativ står det at intensjonen for småhusbebyggelsen er at det
sammen med et nytt lokalsenter med variasjon i skala, torg og allmenning skal skape en
hyggelig landsbyatmosfære. Byplan stiller spørsmål til dette med bakgrunn i den høye
utnyttelsen som reguleringsplanen åpner for innenfor felt BKS2 og BKS3.
I planinitiativ vises det til at punkthus i sør kobles mot eksisterende bebyggelse på
naboeiendom. Når en skal videreutvikle denne delen av eiendommen er det viktig å tenke
helhet mot eksisterende nabobebyggelse i nord og fremtidig bebyggelse innenfor BKS7.
Ny bebyggelse må plasseres utenfor byggegrense veg og det må sikres god avstand til
eksisterende bebyggelse.
Byplan viser til at også deleboliger kan være et alternativ her. Forslagsstiller har sett på ulike
programmer og hva som er riktig må vurderes gjennom planprosessen.
2.4.3
Byggehøyder og grad av utnytting
Det er oppgitt en %-BRA på 200 %-BRA i planinitiativet. Hva som er riktig utnyttelsesgrad
innenfor BK9 og BKB7 må vurderes ut fra kvalitetskravene i KPA og krav til
uteoppholdsareal. Gjeldende plan åpner for relativ høy utnyttelse. Det kan ikke forventes
samme utnyttelsesgrad som eksiterende reguleringsplan åpner for.
Punkthusbebyggelsen i sør er vist med 8 etasjer. Dette må nedjusteres. Det må leveres inn
gode snitt som viser forholdet til omkringliggende bebyggelse i alle retninger, og byggehøyde
for ny bebyggelse anbefales ikke å være høyere enn Akerbygget. Arkitekt spiller inn at ulik
byggehøyde er vurdert i sør, og det ble bedre med punkthus som var litt høyere for mer
variasjon innenfor området. Byplan ber forslagsstiller levere inn eventuelle alternativ for å
bedre ta stilling til hva som kan anbefales innenfor området.
Akerbygget planlegges med en ekstra etasje i den østre delen, og dette er i samråd med
byarkitekt/byantikvar som har sagt at en kan bruke takflaten.
2.4.4
Byrom og møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen.
Uttale fra BME:
Byrom
Analyseområdet inneholder sentrumskjernen S29 og skal utvikles til et lokalsenter med blant
annet en offentlig plass eller allmenning (jfr. KPA §26.2.1.). Byrommet/ene må ligge
hensiktsmessig til med tanke på gangmønster, bruksmuligheter, sol, vind, støy etc. Vegetasjon
og vann bør benyttes for å skape opplevelsesrike steder. Sørsiden av Sandslimarka ligger i
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byfortettingssonen og skal utvikles til et bymessig område med et finmasket byroms/gatenett,
hvor et variert tilbud av opphold og aktivitetsarealer for alle aldre skal innarbeides med gode
grensesnitt mot eksisterende natur og bebyggelse. Naturområder, opparbeidete oppholds- og
aktivitetsareal, samt ferdselsforbindelser bør være premissgivende for utviklingen av sørsiden
av Sandslimarka. Koblingene mellom nordsiden og sørsiden vil være et viktig tema i en
plansak og taler for en samlet plan. I «Uterom i tett by» (Asplan Viak for Bergen kommune,
2016) var et av hovedfunnene mangel på koblinger. «Handlegater, torg, allmenninger og
parker må bedre kobles mot ganglinjer og gater der folk faktisk beveger seg. Det vil føre til
økt handel, økt næringsaktivitet, økt attraktivitet, økt trygghet og bedre strukturelt planlagte
områder.»
Det er positivt at det legges opp til å transformere eksisterende bygninger til ny bruk.
Byplan fremhever at ny reguleringsplan må ta for seg byromstrukturen mot felt BKB2 og
BKB3 og fremtidige gangforbindelser. Dette må inngå i planavgrensningen.
Det er vist paviljong innenfor felt AVG43, og vi viser her til innspill i forkant av
veiledningsmøtet. Vi har ikke tatt stilling til om et slikt tiltak kan anbefales innenfor området,
dette må vurderes gjennom planprosessen.
2.5

Bokvalitet og uteoppholdsarealer

2.6 Grønnstruktur og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og
trivelige uteområder.
2.6.1
Biologisk mangfold
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven
Uttale fra BME:
Natur og friluftsliv
I områder med stort press på arealene og bit for bit nedbygging er det viktig å ivareta
grøntområder, som bidrar til biologisk mangfold og muligheten for utøvelse av friluftsliv.
Skogen sørvest i planområdet er kartlagt som et viktig friluftsområde for lek og rekreasjon
(figur nedenfor), og består av en furuskog med flere stier. Store deler av dette friluftsområdet
er allerede bebygd, og det er dermed enda viktigere å bevare det som gjenstår, slik at
muligheten til lek og rekreasjon ikke forsvinner helt for eksisterende beboere i nærområdet.
Med flere beboere som følge av fortettingen i området, vil dette være enda viktigere å ivareta
som friluftsområde.
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Figur 4. Rød flate viser det kartlagte friluftsområdet med viktig verdi for lek og
rekreasjon. Rød linje markerer gnr 115 bnr 242.

Samtidig har skogen en viktig funksjon for det biologiske mangfoldet i et ellers bebygd
område. Like sør for plangrensen er det inntegnet en økologisk korridor i temakartet
sammenhengende blågrønne strukturer til kommuneplanens arealdel. Økologiske korridorer
skal sikre at dyr og planter kan forflytte eller spre seg på naturlig vis. Arealendring, og bit for
bit nedbygging, er hovedtrusselen for naturmangfoldet i Norge. Oppstykket natur gjør det
vanskeligere for arter å bevege seg fra et område til et annet, og gjør at vi får mange små
bestander som er adskilt fra hverandre, noe som hindrer genetisk mangfold. Aktuelle
økologiske korridor er inntegnet på område som i dag er bebygd (figur nedenfor). Dette betyr
i praksis at skogen innenfor plangrensen sørger for at den økologiske korridoren mellom
større grøntområder i øst og vest opprettholdes. Dersom skogen bygges ned, punkteres den
økologiske korridoren.
Vi anbefaler derfor at eksisterende skogsområde reguleres til grønnstruktur.
Sammenhengende blågrønne strukturer skal ivaretas og sikres i alle plan- og byggesaker.
Sammenhenger skal vurderes etablert og styrket der strukturen er usammenhengende, og
nødvendig areal til dette skal sikres.
I KPA 2018 er det aktuelle arealet vist som byfortettingssone, mens arealet i sør er sikret til
grønnstruktur. Det er derfor sikret et grøntbelte mellom de ulike delfelt, men det kan være
behov for å sikre mer. Det er ikke foretatt en konkret vurdering av alle eksisterende
friluftsområder i arbeidet med KPA 2018, og bevaring av grønnstruktur og verdifulle
friluftsområder har fått et større fokus siden KPA 2018 ble vedtatt. Det må derfor vurderes om
deler av dette arealet skal bevares og omreguleres til grønnstruktur. Det må foretas en
kartlegging av bruken av arealet, med en verdivurdering og barnetråkkregistrering.
2.7 Samferdsel, herunder parkering
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres.
Uttale fra BME:
Mobilitet og trafikk
Bymiljøetaten er vegmyndighet for alle kommunale vegområder i Bergen kommune. Felt BK9
i reguleringsplan ID nr. 6150 0000 er regulert som eksisterende bebyggelse med 3
eksisterende avkjørsler til kommunal veg.
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Ut fra opplysninger ved mottatt dokumentasjon planlegges det å beholde eksisterende
næringsbygg i sin helhet, og at deler av den tilpasses endret bruk med ulike typer næring og
tjenesteyting, med felleslokaler i 1 etasje, og leiligheter i øvrige etasjer. I nord og øst
planlegges det ny boligbebyggelse i form av småhusbebyggelse og punkthus.
Bymiljøetaten mener at parallelle utbygginger av felt innenfor reguleringsplan ID nr. 6150
0000 kan medføre til at det regulerte offentlig vegsystemet ikke kan bygges med
tilfredsstillende kvalitet, slik at disse kan bli overtatt av Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er
opptatt at trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, samt at nye kommunale vegområder blir
utformet slik at drift og vedlikehold kan utføres effektivt og sikkert.
Vi kan ikke anbefale et planarbeid med den omsøkte planavgrensningen med følgende
begrunnelse:
- ID nr. 6150 0000 regulerer oppgradering av kommunal veg Sandslimarka med
etablering av fortau på begge sider av vegen. Fortauet langs felt BK9 er ikke bygd per
dags dato.
- Sandslimarka er busstrasè. ID nr. 6150 0000 mangler regulering av bussholdeplasser.
- ID nr. 6150 0000 regulerer nytt gang- og sykkelsystem, bla o_SGS05, o_SGS013,
o_SGS019, bro G8 mm som bare delvis er bygd og ikke overført til Bymiljøetaten per
dags dato. Arealer tilhørende nye offentlige gangforbindelser eies av private, bla
forslagstiller Bonava. Status og ferdigstillelse av gang-/ sykkel- og turnett innenfor ID
nr. 6150 0000 må vurderes på nytt.
- Rundkjøring o_SKV11 er bygget i strid med gjeldende håndbok og utforming av
rundkjøringen bør omreguleres.
- Ved riving av den midlertidige barnehagen bør vegarmen mellom rundkjøring og
avkjørsel bhg fjernes og o_SGS013 forlenges nordover inntil fortau ved rundkjøring.
- Ny bebyggelse slik som det skissert i mottatt dokumentasjon er plassert i strid med
regulert byggegrense langs kommunal veg Sandslimarka. Vegmyndigheter regner med
at byggegrense 10 meter fra asfaltkant dagens kjøreveg blir opprettholdt.
Vi ber om utvidelse av planområde slik at arealer som er nødvendige for oppgradering av
eksisterende og etablering av nye kommunale vegområder inngår i planavgrensningen.
Innspill i forkant av veiledningsmøte (utdrag)
Vegmyndigheter velger å kommentere videre behov for detaljregulering av feltene slik:
BKB2 og BKB3
Feltene er regulert for sentrumsformål, der det kan tillates etablering av lokaler for
forretning/detaljvarehandel. Dette vil medføre daglig varelevering som ikke er avklart i
reguleringsplan. Feltene har rekkefølgekrav for etablering av o_SGS12, jfr. tabell i
reguleringsbestemmelser for Sandsli Vest §3.3.1. Videre vises det til reguleringsplan for
bybanen, ID 61170000, som viser offentlig torg /gågate G7b mellom feltene til/ fra
bybanestopp. G7b er ikke bygget per dags dato. Bymiljøetaten mener at feltene bør
detaljreguleres for å justere trasè G7b, en felles avkjørsel og varelevering, samt løsning for
renovasjon.
BKB7
Feltet er i dag regulert til kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting med rekkefølgekrav for
etablering av o_SF9-10. Gjeldende reguleringsplan avklarer ikke avkjørsel til feltet.
BK9
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Feltet er i dag regulert til kontor/tjenesteyting med rekkefølgekrav for ferdigstillelse av
o_SKV11 o_SF05-09, o_SGS13 nord. Deler av eksisterende bygningsmasse ønskes bevart,
mens deler ønskes revet. Bygningsmasse som skal bevares, planlegges som
kontorformål/offentlig tjenesteyting. Deler av ny bygningsmasse ønskes regulert til
boligformål. Feltet er regulert med 3 avkjørsler til kommunal veg Sandslimarka. En av
avkjørslene er til eksisterende barnehage. Etter vår vurdering bør denne avkjørselen stenges,
og utforming av rundkjøring i kommunal veg Sandslimarka justeres, med fokus på etablering
av trygt sammenhengende gang- og sykkelsystem mot sør. Varelevering, samt løsning for
renovasjon må avklares i tidlig planfase.
AVG43 er etablert i regi av Bybane. Vi vurderer det ikke som hensiktsmessig å omregulere
annen veggrunn grøntareal til publikumsrettet formål, da dette kan medføre trafikale
utfordringer og trafikkfarlige situasjoner.
Etter en samlet vurdering anbefaler vi at det lages en analyse av vegsystemet innenfor Sandsli
Vest. Analysen bør inkludere vegsystem som er regulert og bygd; regulert tidligere, men ikke
bygd; samt eventuelt manglende forbindelser. Bymiljøetaten forutsetter regulering av gode
sammenhengende gang- og sykkelforbindelser til/fra/gjennom planområde i tilknytting til
eksisterende offentlige gang- og sykkelsystem, kollektivholdeplasser mm, jf. Gåstrategien til
Bergen kommune. Analysen vil være grunnlag for planavgrensningen. Varelevering,
avfallshåndtering skal skje utenfor vegområder som er regulert/ vil være regulert for myke
trafikanter.
Det gjøres oppmerksom på at alle endringer i eksisterende kommunale vegområder og
etablering av nye, skal reguleres i henhold til Vegnorm for Bergen kommune og Statens
vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg- og
gatekryss. Krysningspunkter skal vurderes spesielt, i tråd med Statens vegvesens håndbok
V127 Gangfeltkriterier.
Byplan ber forslagsstiller utarbeide en trafikkanalyse av vegsystemet, slik BME etterspurte til
veiledningsmøtet. Sandslimarka må inngå i reguleringsplanen, og det må vurderes hvilke av
tiltakene BME viser til som skal innarbeides i planen. Det må også utarbeides en
mobilitetsplan som tar for seg sammenhengende gang- og sykkelforbindelser til/fra/gjennom
planområde i tilknytting til eksisterende offentlige gang- og sykkelsystem,
kollektivholdeplasser mm, jf. Gåstrategien til Bergen kommune. Vår foreløpige vurdering er
at det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau langs med BK9, rundkjøring må
omreguleres og vegarm til eksisterende barnehage anbefales tatt ut og omgjort til gang- og
sykkelveg.
Antall avkjørsler innenfor planområdet må begrenses og det anbefales en samlet
parkeringsløsning for felt BK9 og BKB7 gjennom ny reguleringsplan. Det stilles spørsmål til
intensjonen som ble lagt frem i veiledningsmøtet hvor det var ønskelig å samle parkering for
alle innenfor felt BKB2 og BKB3. Forslagsstiller viser til at det kan være utfordrende å få til
en samlet parkeringsløsning for BK9 og BKB7 grunnet terreng, og at det vil være naturlig at
en har to avkjørsler her. Når det gjelder felles parkering sammen med felt BKB2 og BKB3 er
det mest hensiktsmessig å holde disse adskilt.
Ut fra innleverte illustrasjoner som viser forslag til løsninger for avkjørsler, varelevering, og
renovasjon også innenfor BKB2 og BKB3 ber byplan forslagsstiller vurdere om dette kan
løses så tidlig som mulig i feltet (BKB2) hvis en samlet løsning for BK9, BKB7 ikke lar seg
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gjøre. Som et minimum anbefales en felles renovasjonsløsning, i form av bossug, for alle
delfelt. Dette skal vurderes i det videre planarbeidet.
Vestland Fylkeskommune sier i møtet at det anbefales lav parkeringsdekning, og at det er
behov for trafikkanalyse pga kapasitetsutfordringer på veinettet i området. Kommenterer også
utforming og behov for rundkjøring ved bhg. Rundkjøringen ligger nærmest i enden av veien,
har muligens en snufunksjon, men ikke kapasitets problemer i denne delen av veien. Det må
derfor vurderes om det er behov for rundkjøring eller om det skal utformes som et t-kryss.
Byplan anbefaler en parkeringsdekning på rundt 0,6 p-plasser pr. 100 m2 med bakgrunn i
nærhet til bybanestopp. Forslagsstiller viser til parkeringsdekning i Skjoldhagen som også
ligger tett på bybanestopp, og der har 0,8 p-plasser pr. 100 m2 akkurat vært nok. Byplan viser
til at bildeling må være et virkemiddel for å kunne holde parkeringsdekningen i det lavere
sjiktet. Det må vurderes hva som er riktig gjennom planprosessen, og med bakgrunn i
feilparkerte biler langs med Sandslimarka i dag. Må unngå fremmedparkering. Kan være
aktuelt med samarbeid med næring om bildeling, næring på dagtid og private på ettermiddag
og helg.
Helge Hopen har utarbeidet en trafikkanalyse som grunnlag til byggesak innenfor felt BKB2
og BKB3, og skal bygge videre på denne.
2.8 Barn og unge
2.8.1
Skole og barnehage
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.
Ytrebygda bydel har ikke tilfredsstillende skolekapasitet.
Ytrebygda bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning.
Se gjeldende skolebruksplan og barnehagebruksplan.
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen 2021–2030, vedtatt 22.09.2021.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.
Det må gjennom planarbeidet dokumenteres at det er tilfredsstillende skolekapasitet. Sandsli
har begrenset kapasitet og det er derfor en viktig problemstilling når det skal planlegges for
boliger i et område som er avsatt til næringsformål i gjeldende reguleringsplan.
Byplan anbefaler en videreføring av barnehageformålet innenfor området. I planinitiativet er
det vist til at de ønsker å videreføre formålet, men ikke hvor dette eventuelt er tenkt.
2.8.2
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Det er ikke behov for å gjennomføre en barnetråkkregistrering, men det må gjennomføres et
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no.
Det er manglende sosial infrastruktur på Sandsli, og det anbefales at det gjennom planarbeidet
sikres et godt tilbud for barn og unge, som f.eks et samlingslokale for lokalbefolkningen.
Dette er noe som spilles inn i flere plansaker i området, og er et reelt behov.
Uttale fra barn og unges representant:
Her følger foreløpige innspill til saken fra barn og unges representant.
1. Bebyggelse og antall boenheter må ikke gå på bekostning av annen infrastruktur,
funksjoner og tiltak som er nødvendige for å sikre gode og trygge bomiljø.
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2. § 13 Barn og unge i KPAs bestemmelser må ivaretas. Det vises til punkt 13.1 om at
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for all
arealplanlegging.
3. Uteoppholdsareal skal etableres i tråd med gjeldende krav til størrelse og kvaliteter.
4. For arealer til lek og rekreasjon bør det også sikres god tilkomst til grøntområder og
områder egnet for uorganisert aktivitet. I tillegg til lekeområder for barn er det viktig å
planlegge gode og attraktive væresteder for ungdom. Universell utforming må ivaretas.
5. Barnehage- og skolekapasitet iområdet må dokumenteres. Dette må ses i lys av annen
planlagt boligutbygging inærheten.
6. Viser til lovens krav om medvirkning, som bør skje i tidlig fase av planprosessen og
som med fordel kan gjennomføres utover lovens minstekrav. Det bør legges til rette for
involvering av barn og unge, som må gis alderstilpasset informasjon. Det bør velges
medvirkningsprosesser som er egnet for at en yngre målgruppe best mulig kan bidra med
innspill på behov og ønsker
2.9 Kulturminner og kulturmiljø
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpreg skal
legges til grunn.
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for
uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling.
Byantikvaren har ikke kommet med uttalelse i forkant av oppstartsmøte. Det vises til referat
fra møte mellom forslagsstiller og byantikvaren, datert 26.10.21 som ligger vedlagt.
2.10 Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging.
2.11 Levekår og folkehelse
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse og levekår.
Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene.
2.12 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etaten før planforslaget sendes
til 1. gangs behandling.
Uttale fra VA:
Jeg legger ved et kart som viser den eksisterende vann og avløpssituasjonen i området og
utklipp fra Kommunedelplan for overvann . Kommunalt nett er merket med k i kartet og
privat anlegg er merket med P. Det må tas tilstrekkelig hensyn til eksisterende nett som er
etablert i området
Det skal utarbeides VA- rammeplan ihht KPA og Kommunedelplan for overvann .
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VA- rammeplanen skal sendes til Bergen Vann for behandling og skal være komplett før
planforslaget sendes inn til 1 gangsbehandling . Det må vurderes kapasitet på det nettet i
forhold til planlagt økt tilførsel ifm planlegging av tiltaket
Overvann skal håndteres lokalt i hht kommunedelplan for overvann . Naturbaserte løsninger
skal legges til grunn.
Bergen Vann deltar ikke på oppstartsmøte

Figur 5. Utklipp fra Kommunedelplan for overvann som viser modellert avrenningslinjer for området
vises her

Ledningskart vedlegges referatet.
2.13 Renovasjon
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Fremtidsrettete, nedgravde
renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med
renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold
til kravspesifikasjonen.
For boligområder og kombinasjonsbygg:
Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan
(RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til
uttale hos BIR før 1. gangs behandling.
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Uttale fra BME:
Renovasjon
Det må utarbeides RTP i tråd med føringene i RTV. Renovasjon skal løses effektivt,
trafikksikkert og ikke beslaglegge attraktivt uteareal. Renovasjonsløsninger kan være
arealkrevende og vanskelige å løse på en bymessig måte. Vi vil derfor anbefale å se på felles
avfallsløsninger for hele området.
Byplan ber forslagsstiller vurdere bossug som en felles løsning. Forslagsstiller viser til at dette
er vurdert, men ser at det kan være utfordrende å legge renovasjon under bybanesporet.
Fellesløsning vil bli undersøkt nærmere, men er svært utfordrende. Det vil bli valgt
renovasjonsløsning med gode interne løsninger, dersom det ikke er mulig med fellesløsning.
Byplan anbefaler at en ser på muligheter for samarbeid med andre pågående plansaker i
området. Forslagsstiller vil undersøke nærmere problemstillingen med bossug.
2.14 Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp, jf. KPA 2018 § 18. Området ligger innenfor
konsesjonsområde for fjernvarme.
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for
klimagassberegninger. Ved nybygg som til sammen utgjør mer enn mer enn 1000 m2 skal det
utarbeides en helhetlig klimagassberegning med referansebygg før 1. gangs behandling.
Klimagassberegningen skal oppdateres før sluttbehandling ved endringer.
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for
klimagassberegninger. Ved valg mellom riving og bevaring skal det utarbeides to helhetlige
klimagassberegninger før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med bevare
og rehabilitere bebyggelsen, og en beregning som viser riving av eksisterende bebyggelse og
nybygg. Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke vurderinger som er
gjort med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal oppdateres før
sluttbehandling ved endringer.
Det er innlevert en innledende klimagassberegning til oppstartsmøte. Vi kommer med
nærmere tilbakemelding på vår vurdering av denne før varsel om oppstart.
2.15 Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling
og trafikksikker transport.
3. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.
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4. RAPPORTER OG UTREDNINGER
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Tema/dokument
Stedsanalyse
Renovasjonsteknisk plan
(RTP)
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Kulturminnedokumentasjon

Forslagsstiller

VA-rammeplan

Forslagsstiller

Klimagassberegning
Trafikkanalyse og
mobilitetsanalyse
Naturmangfoldsrapport
Støy

Forslagsstiller
Forslagsstiller

Forslagsstiller

Krav/veiledning
Veileder for innledende stedsanalyse
BIRs veileder
Kommunens kravspesifikasjon
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon
Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon
VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon
Veileder for klimagassberegninger

Forslagsstiller
Forslagsstiller

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
4.2 Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.
5. REGULERINGSBESTEMMELSER
5.1 Rekkefølgekrav
Rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplan som må videreføres:

I tillegg må fortau o_SF08 opparbeides og o_SGS13 videreføres og erstatte kjøreveg til
barnehagen. Det må også gjøres endringer av utforming til rundkjøring.
6. KART OG PLANAVGRENSNING
6.1
Planavgrensning
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres
og varsles.
Plangrensen må utvides og ta med vegarealene frem til felt BKB2 og BKB3, samt andre
aktuelle vegarealer for å sikre nødvendige utbedringer. Felt BKB7 må inngå i
planavgrensningen. Det anbefales at plankonsulent leverer inn forslag til plangrense med
sosifil i god tid før varsling.
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6.2 Planbetegnelse
Fra postmottak adresse:
Ser at du ikke har skrevet noe om foreslått plannavn, men går ut i fra at det er det du har
skrevet som overskrift. Navnet Sandslibuen er et oppkonstruert, ikke offisielt navn her, og
slike skal vi helst ikke bruke. Det skal også kun brukes et gnr/bnr. Husk også at det er gnr/bnr
som alltid er det som viser eksakt hvor planområdet ligger.
Ytrebygda, gnr. 115, bnr. 141 m.fl, Sandslimarka, Reguleringsplan
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Byplan ber forslagsstiller komme med nytt forlag til plannavn, da Sandslimarka er i bruk for
flere planer. Forslagsstiller foreslår Sandslimarka Sør.
6.3 Eiendomsforhold
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette
arbeidet.
7. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet:

Felt BK9 og BKB7 inngår i planarbeidet

Byrommet og koblinger mot BKB2 og BKB3 inngår i planarbeidet

Bossug under bybanesporet kan være problematisk og må avklares nærmere med
bybanen

Sikres gode felles løsninger mellom planområdet og BKB2 og BKB3 feltene når
det gjelder renovasjon, parkering, byrom og gangforbindelser.

Se på rekkefølgekrav og veistrukturen

Høyden på punkthus må reduseres, og felt BKB7 må vurderes på nytt i forhold til
byggehøyde og utnyttelsesgrad

Parkering og renovasjon må avklares prinsipielt tidlig i prosessen
7.1 Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsending av
merknader
Arbeidsmøter

Ansvarlig
Forslagsstiller

Innlevering 1. gangs
behandling
1. gangs behandling

Forslagsstiller

Forslagsstiller
Forslagsstiller
bestiller

Plan- og
bygningsetaten

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

1 år etter
oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

Krav/veiledning
Veileder private planforslag
Veileder private planforslag
Veileder private planforslag
Materiale og agenda for møtet avtales
med saksbehandler. Materiale skal
sendes inn senest to uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf. pbl § 12-11
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7.2 Dialog
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til
behandling. Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig
omforente om planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Utover kontakt per telefon
og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter før offentlig ettersyn.
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_________________________________________________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMASJON
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister:
arealplaner.no
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister)
bestilles gjennom Infoland Ambita.
Kravspesifikasjon

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

Fagkyndighet

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at
plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart,
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Krav til framdrift

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

Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende
gebyrregulativ på kommunens nettsider.
__________________________________________________________________________________
Gebyr

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 114, eller e-post
marianne.veste@bergen.kommune.no.
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202200127.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Marianne Veste - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Kopi:

Opus Bergen AS, Nordre Nøstekaien 1, 5011 BERGEN

Vedlegg:
Kart VA-ledninger
Referat fra møte mellom forslagsstiller og Byantikvaren, datert 26.10.21
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