Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 BERGEN
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

09.09.2021

www.abo-ark.no
post@abo-ark.no
Avdeling Os
Org.nr. 879 951 542
Hamnevegen 53,
PB. 291, 5203 Os
Tlf: 56 57 00 70
Avdeling Stord
Org.nr. 917 495 637
Torgbakken 9
PB. 667, 5404 Stord
Tlf: 53 40 37 80

PLANINITIATIV
Oppstart av planarbeid detaljreguleringsplan for Gnr. 160 bnr. 190/191.
Langhaugen vgs. i Bergen kommune
På vegne av tiltakshaver Vestland fylkeskommune sender vi inn planinitiativ som grunnlag for
oppstartsmøte for detaljreguleringsplan.
Vedlagt planinitiativ er utarbeidet i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan- og bygningsloven (01.01.2018), og gir en nærmere beskrivelse av
bakgrunn for og formålet med planarbeidet. Innledende stedsanalyse er utarbeidet i henhold til
Bergen kommune sin Veileder for innledende stedsanalyse, nov 2018.
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Hovedinnholdet i planinitiativet
1.1 Bakgrunn for planinitiativ / historikk
Vestland fylkeskommune v/ eiendomsavdelingen skal føre opp nytt undervisningsbygg i
tilknytning til Langhaugen skole for å øke skolekapasiteten med ca. 90 nye elever samt lærer- og
administrasjonsstillinger. Eksisterende bygningsmasse har for få undervisningsrom og har behov
for oppgradering. Nytt bygg skal dekke planlagt økning i elevkapasiteten med tilhørende lærerog administrasjonstillinger og det planlegges også etablert en idrettshall i tilknytning til
nybygget. Etter utsettelser i forhold til finansiering vedtok Fylkestinget i slutten av 2020 rom- og
funksjonsprogram for utbyggingen, og planlagt åpning av nybygg er satt til 2024. Forestående
regulering trenger derfor snarlig fremdrift for planlagt åpning i 2024.
1.2 Foreslåtte formål
Formål som det planlegges for vil være offentlig eller privat tjenesteyting, i hovedsak
undervisning, mulig kombinert med nærmiljøanlegg (idrettsformål).
Det forutsettes rivning av eksisterende gymsal og vaktmesterbolig når nytt bygg med
undervisning og idrett er ferdigstilt.
1.3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Vestland fylkeskommune v/ Eiendomsavdelingen (VLFK) ønsker å oppføre nytt
undervisningsbygg. Dette innebærer på sikt rivning av eksisterende gymsal/idrettshall
(Bygningsnummer 139749170) og vaktmesterbolig (Bygningsnummer 139749189). Nytt
undervisningsbygg er planlagt som et frittstående bygg på nedre nivå, der det er grusbane idag,
med ny kobling til eksisterende hovedbygg. I tilknytning til nytt undervisningsbygg planlegges
det også for etablering av idrettshall med mulighet for utvidelse med full håndballflate. Ved
etablering av full håndballflate vil idrettshallen også kunne fungere som ny gymsal for Fridalen
kommunale barneskole.
Tiltakene er planlagt i 2 byggetrinn der 1. byggetrinn vil føre opp nytt undervisningsbygg med
tilhørende idrettshall og kobling mot eksisterende undervisningsbygg. Deretter vil gymsal og
vaktmesterbolig rives.
Byggetrinn 2 vil omfatte oppgradering/rehabilitering av eksisterende undervisningsbygg og
tilpassing av romprogram og funksjoner.
1.4 Utbyggingsvolum og byggehøyder
Nytt bygg er planlagt med ca. 5000 m2 BRA og planlagt byggehøyde er ca. 11 meter. I tillegg
kommer tekniske installasjoner på tak.
1.5 Tilpasning til landskap og omgivelser
Eksisterende idrettshall/gymsal vurderes til å ha en planløsning som ikke passer til planløsning
og terrengnivå på skoletomten. Byggene har en funksjon og utforming som ikke er egnet til
undervisningsformålet. Nye tiltak gjør at øvre og nedre del av området kan kobles sammen og
er mer brukervennlig for en skole.
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Figur 1 Volumskisse (øverst) viser nytt bygg i forhold til omgivelser/struktur sett fra sør (Norconsult). Nederst viser
eksisterende gate Slettebakksveien.
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Figur 2 Volumskisse (øverst) viser nytt bygg i forhold til omgivelser/struktur sett fra nord. Norconsult

1.6 Enkle idéskisser
Det er vurdert 2 ulike alternativ til plassering/utforming av nybygg. Alternativ 1A og 1B
inneholder idrettshall på 32x22meter, men plassert i to ulike retninger. Alternativ 2 inneholder
idrettshall med full håndballflate på 25x45 meter.
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Under viser volumskisse av alternativ 2, som er idrettshall med full håndballflate. De ulike
fargene viser planlagte funksjoner i nybygget.

Figur 3 Volumskisse med alternativ 2 full idrettshall. Norconsult

1.7 Målsetting om klimagassreduserende tiltak, i henhold til Veileder for
klimagassberegning (vedlegg til kommuneplanens arealdel).
Det vises til vedlegget innledende klimagassbergegning med referansebygg. I tillegg er det også
en del andre forhold som må inngå i vurderingen ettersom prosessen utvikler seg, iht.
veilederen for klimagassberegninger i KPA:
1. Eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av karbonlager (myr skog
mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor tomtebearbeiding
2. Mulighet for egenproduksjon av energi
3. Planområdets beliggenhet i forhold til kollektivtransport og sentrumsfunksjoner
4. Mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer
5. Funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder
6. Tilrettelegging for mobilitetsløsninger og parkering for bil og sykkel
Dette er forhold som detaljeres og vurderes i det videre arbeidet.

Planområdet – dagens situasjon
Forslag til planavgrensning går i hovedsak langs eiendomsgrensene for gnr./bnr. 160/190 og
191 med unntak av langs Slettebakksveien der grensen er foreslått i fortausgrensen ved
tilgrensende boligområde mot vest. Planavgrensningen må avklares endelig frem mot oppstart
av planarbeidet (PDF og sosi-fil av planavgrensning ligger vedlagt).
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Figur 4 Forslag til planavgrensning. ABO

2.1 Beskrivelse av området:
Området er ca. 15 800 m2.
Området består av tre bygg oppført ca. 1961 og inneholder videregående skole, gymsal og
vaktmesterbolig. Bygningsmassen utgjør ca. 3143 m2 BYA.
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Figur 5 Oversikt over Langhaugen videregående skole i dag.

Figur 6 Foto undervisningsbygg og del av gymsal.

Det er 6 m høydeforskjell innenfor området i dag der gymsal og grusplass ligger på nedre nivå
(kote + 61) og undervisningsbygg, vaktmesterbolig og asfaltert skolegård på øvre nivå (kote +
67), jf. foto over. Forbindelsen mellom de 2 nivåene er gangveier med trappeløsning på gnr. 160
bnr. 191 eller gangveg via grøntstruktur mot nord og Slettebakksveien. Det kan kjøres via
Hagerups vei – Fageråsveien – Slettebakksveien.
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Figur 7 Snitt som viser dagens bebyggelse i området

2.2 Veg og trafikk, forbindelser
Hovedtilkomst til Langhaugen skole er fra Fv5324 Hagerups vei (ÅDT på 4500 (2019)).
Kjøretilkomst til gymsal og grusplass på nedre nivå er fra Kv5322 Slettebakksveien (ikke
registrert med trafikkmengde). I Hagerups vei er det busstopp ca 80 meter nord for
hovedtilkomsten. Nærmeste bybanestopp til skolen er:
Wergeland - ca 900 meter
Sletten - ca 600 meter
Brann Stadion – 850 meter
Gang og sykkeltilkomst er fra Hagerups vei, Slettebakksveien og turveg (Pv10350) like nord for
gnr, 160 bnr. 191, mellom Slettebakksveien og Kv4324 Birkeveien. Internt på skoleområdet er
det gangveger med trapp mellom øvre og nedre nivå.

Figur 8 Oversikt gang, sykkel og kjøretilkomst
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2.3 Vann, avløp og overvann
Eksisterende bygg er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Hovedbygget blir forsynt fra
vannledning i Hagerups vei. Gymsal blir forsynt fra vannledning i Slettebakksveien. Avløp blir
ført fra hovedbygg, ned og rundt gymsal til felles avløpsledning i Slettebakksveien. Overvann
blir ført til eksisterende overvannsnett i Slettebakksveien og terreng, se også stedsanalyse.
2.4 Kulturminner/miljø
Området ligger innenfor hensynssone kulturmiljø Landås i kommuneplanens arealdel, se også
stedsanalyse og pkt. 3.1 under.
Hovedbygget på skolen er beskrevet i Bergen kommunes rapport for verneverdige bygninger
og bygningsmiljøer i bydelen Landås, som:
«en hallskole etter fagromprinsippet, med undervisningsrommene gruppert rundt en toetasjers

åpen senterhall. Skolen er utformet i et modernistisk formspråk med bruk av keramiske fliser i
fasaden.»

Av rapporten går det frem at bygget er et murbygg i 3 etasjer oppført i 1961. Bygget er vurdert
til å være: «En svært opprinnelig og tidstypisk skolebygning fra perioden med fine arkitektoniske
kvaliteter».
I fylkeskommunens rapport (Jan Windsholt, 2006) er skoleanlegget beskrevet som:
«Skulen er samansett av eit hovudbygg med eit mindre musikksaltilbygg, ein gymnastikksal med

nyare, tilbygd dansesal og ein tidlegare vaktmeisterbustad som no – utan nemneverdige
modifikasjonar – vert nytta som musikk- og øvingslokale. Dei tre bygnignane er plassert kring
ein fotballbane og ein parkeringsplass. Gymnastikksalen og den tidlegare vaktmeisterbustaden
er vernemessige uinteresante invendig, og det er difor berre eksteriøret som er registrert på
desse bygga».

2.5 Naturmangfold/landskap/grønnstruktur
Det er utført søk i Naturbasen (Miljødirektoratet) og Artsdatabanken. I sørlig del av gnr. 160 bnr.
191 er det registrert stær, fiskemåke og tyrkerdue som er arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Artene er rødlistet og klassifisert som NT (Nær Truet). Nord på gnr. 160 bnr. 191 er det registrert
fremmedarter som bulkemispel og hvitsteinkløver. Dette er fremmedarter registrert som SE
(arter med svært høy risiko).
Blågrønnstrukturer er registrert gjennom området i kommuneplanens arealdel. Del av området
er også registrert som svært viktig friluftsområde med grøntområde ved Langhaugen og
Fridalen, se punkt 3 under.
Det er i forbindelse med kommunedelplan for Landås laget en arkitektonisk stedsanalyse for
Landås. Det er også utført barnetråkkregistreringer. Andre grunnlag er trafikksikringsplan for
Bergen kommune.
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Forholdet til overordnede planer og retningslinjer
3.1 Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel:
Området ligger innenfor Byfortettingssone (BY2)- Sentrumsformål i KPA 2018. Bestemmelser og
hensynssoner som er særlig relevant for planarbeidet for byfortettingssone BY2 er:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Parkering:
Tabell for parkering

Beregningsgrunnlag

Sykkel

Bil- sone BY2

Skoler
Idrettsanlegg

10 Årsverk
10 personer

30 + 2
2

0,5 – 2
0,5

26.3.1 Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag
av tjenesteyting, handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy,
forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke.
26.3.2 Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jfr.
§ 8.3.
26.3.3 Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og finmasket byroms- og
gangnett med maks. 70 meter mellom gangårer. Parkering skal skje i fellesanlegg.
26.3.5 For tiltak innenfor hensynssone kulturmiljø skal det legges særlig vekt på
bygningsform og bebyggelsesstruktur.
26.3.6 For byfortettingssoner uten sentrumskjerne skal det gjennom reguleringsplan
sikres en offentlig plass sentralt i sonen.
26.3.8 Byggehøyde:
a. Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige
siktlinjer. Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov
for variasjon i byggehøyder skal vektlegges. Se også § 38.3.1.
b. Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse.
c. For søknader om tiltak som er unntatt krav om regulering skal byggehøyden
være maksimalt 4 etasjer, og ikke høyere enn 15 meter i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå. Se også § 38.3.1.
26.3.9 Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.
Arealkrav uteoppholdsareal: § 14.3.3 Byfortettingssone (unntatt By1). Det skal etableres

minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 %
skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i
store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal.
Planlagt tiltak er i hovedsak i samsvar med bestemmelsene til byfortettingssone 2.
Området ligger også innenfor:
-

Hensynssone H570_3 kulturmiljø (Landås): Jf. § 35.5 bestemmelse i KPA: «Kulturmiljø og

historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene ved bebyggelse,
bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer områder og gir det særpreg. Det skal
derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om tiltak og endret arealbruk. Om og
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hvordan et tiltak berører kulturminner eller kulturmiljø skal vurderes i samråd med
Byantikvaren. Statens vegvesen skal høres i saker som angår postvegene»
-

I vedlegget til KPA utfyllende informasjon om H570 kulturmiljø Landås er det uttalt at:
«Området er resultat av en omfattende og helhetlig planlegging av nye boligområder:

Reguleringsplan for sydlig del er fra 1949, Slettebakksplanen. Overordnet mål med planen
var å ta vare på landskapets karakter og avsette rikelig med friluftsområder. Åpen
bebyggelse vektlagt med minst mulig privatiserte arealer, men med bearbeidete kantsoner,
ulik grad av halvprivate/offentlige soner. Vektlegging av gode fellesareal og stort innslag av
grøntareal. Variert bygningstypologi definerer delområdene». Videre er det vist til at:
-

Tiltak innenfor området må ivareta arkitektur, landskapskarakter, den åpne
bebyggelsesstrukturen med fellesarealer, grøntstrukturer og friluftsområder.
Nye tiltak må forholde seg til volum og høyder på eksisterende bebyggelse.
I plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer skal Byantikvaren
gi en vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til kulturminneverdi.

Nytt tiltak i forhold til kulturmiljøet må avklares med rette instanser i det videre planarbeidet.
-

Sone med særlige krav til infrastruktur: H410_1- infrastruktursone fjernvarme: «Innenfor

konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt for nybygg, hovedombygging og
feltutbygging med samlet areal på over 500 m2 BRA. Tilknytningsplikten gjelder også for
areal under 500 m2 BRA dersom arealet er en del av et fremtidig større prosjekt».
-

Faresone H390_1: luftkvalitet- rød sone. Kommuneplanens bestemmelser viser til:
23.1.1 Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten inne og ute blir tilfredsstillende.
23.1.2 Nye skoler og barnehager og helseinstitusjoner skal ikke lokaliseres i områder med
luftkvalitet tilsvarende rød sone.
23.1.3 Luftinntak til bygning skal plasseres slik at tilluften får best mulig kvalitet.
Tiltaket innebærer ikke etablering av ny skole, men nybygg /suppleringsbygg til eksisterende
skole. Tiltak i forhold til luftforurensning må avklares i det videre arbeidet.

-

Faresone H210_3: rød støysone- vei. Mindre del av eiendom med bnr. 191/190 langs
Hagerups vei ligger innenfor rød støysone og gjelder i hovedsak eksisterende
undervisningsbygg som skal stå. Støy må vurderes som del av planarbeidet.

-

Faresone H220_3: gul støysone- vei. Mindre del av eiendom med bnr. 191/190 langs
Hagerups vei ligger innenfor gul støysone- vei. Gjelder i hovedsak eksisterende
undervisningsbygg som skal stå. Støy må håndteres som del av planarbeidet, men er ikke
særlig utfordrende i forhold til nytt tiltak.

3.2 Blågrønne strukturer:
Nord for området går blågrønn tverrforbindelse Bergensdalen. Beskrivelse: Forbindelsen går

på tvers av Bergensdalen og binder sammen byfjellene Løvstakken og Landåsfjellet/Ulriken. Den
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bygges opp omkring Minde allee, framtidige byrom på Mindemyren, Leaparken og grønne
områder ved gamle lærerhøyskolen. Utfordrende kryssing av E39.
Øst for bygninger innenfor området går tur trasé fra Tveitavatnet - Møllendal. Beskrivelse:

Forbindelse som binder sammen områdene Tveiteparken, Christieparken og Møllendal. Går
gjennom flere parker og grøntområder og har potensiale som økologisk korridor og byrom på
deler av strekningen
Nytt tiltak vil ikke påvirke tverrforbindelsen eller turtraséen.

Figur 9 Utsnitt av blågrønnstruktur i kommuneplanens arealdel 2018. Bergenskart

3.3 Kommunedelplaner
KDP Landås planId 9730000, vedtatt 15.01.1996.Området er satt av til offentlig bygning
(160/191) og boligområde (160/190). Tiltaket utfordrer ikke kommunedelplanen.

3.4 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet
Området ligger innenfor Reguleringsplan for Slettebakken ved Fridalen Skole. PlanID 10560000
godkjent 15.03.1953. Området er regulert til tomt for høyere skole i Årstad. I plankart er
området mellom viste bygg gitt formål offentlig grøntområde. Idrettsbane er ikke vist med
formål. Tiltaket utfordrer ikke gjeldende plan for området.
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Figur 10 Utsnitt av reguleringsplan for Slettebakken ved Fridalen skole. Bergenskart

3.5 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet (se også stedsanalyse)
- Ca. 200 m øst for eiendommen er det igangsatt reguleringsplan for gnr. 160 –
Nattlandsveien fra Mannsverk til Hagerupsveg, planID 1855000.
- Ca 250 m. vest for området er det igangsatt reguleringsplan for gnr./bnr. 160/397 mfl.
Schweigårds vei, PlanID 65880000.
Tiltaket utfordrer ikke reguleringsplaner under arbeid.
3.6 Eventuelt andre aktuelle overordnede retningslinjer og føringer
Ifølge tilbakemeldinger etter forhåndskonferanse ligger også området:
- Innenfor buffersonen for kirkebygg – Fridalen kirke. Det er ikke ventet at nytt tiltak vil ha
stor konsekvens for Fridalen kirke da kirken ligger ca. 200 m fra området. Det er en god del
bebyggelse mellom den videregående skolen og kirken i dag.
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-

Grunnen på tomten er markert som byjord – mulig forurenset grunn. Det må for
planarbeidet avklares om det kreves spesielle tiltak eller plangrep.

Stedsanalyse
Stedsanalyse ligger vedlagt planinitiativet og er utarbeidet iht. veileder for innledende
stedsanalyse:
- Oversikt
- Landskap og historie
- Kommunikasjon og målpunkt
- Bebyggelse
- Bo og bymiljøutfordringer
- Anbefaling

Virkninger av planinitiativet
I dette kapittelet er det gjort rede for om og hvordan planen vil få virkninger i og utenfor
planområdet
5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter
Eiendommen ligger sentralt i Landås med kort vei til bybanen, barnehage, skole, dagligvare,
Sletten Senter og Landåstorget. Det finnes flere idrettsanlegg og haller i nærheten, blant annet
Bergenshallen og Fysakhallen. For området i en større sammenheng vil det være positivt med et
innendørs nærmiljøanlegg.
Terrenget på området ligger på to nivåer med 7 m høydeforskjell. Nytt bygg er planlagt på
nedre nivå og vil være tilpasset strøkskarakteren i området med volumer og høyder tilsvarende
omkringliggende bebyggelse. Det vil ikke være behov for større tomteopparbeiding.

Figur 11 Volumskisse av nytt bygg langs Slettebakksveien. Norconsult.
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Figur 12 Volumskisse sett fra øst. Nytt bygg vist i grønt. Norconsult

5.2 Fjernvirkning
Nye tiltak får ikke vesentlig fjernvirkning da det bygges på det laveste nivået for bebyggelse i
området, på nivå med Slettebakksveien. Selv om byggehøyden planlegges til 11 m vil fremdeles
eksisterende hovedbygning ligge høyere.
5.3 Trafikk og støy
Prosjektet innebærer ikke endring i omkringliggende trafikkareal og parkeringssituasjon og vil
ikke føre til endringer i forhold til trafikk eller mobilitet i området. En økning i elevtallet med
inntil 90 elever og tilhørende lærer- og administrasjonsstillinger er vurdert å kunne dekkes
innenfor dagens trafikksystem. Hoveddelen av reisende til og fra Langhaugen videregående
skole benytter kollektivtransport eller er gående og syklende. Vestland fylkeskommune har som
mål å ikke legge til rette for nye parkeringsplasser for personbiler ved etablering av nye
undervisningsbygg. Dette med unntak av HC- plasser og tjenestebiler.
5.4 Blågrønne strukturer og naturmangfold
Eksisterende grøntdrag/strukturer som ligger innenfor/nært planlagte tiltak vil være uendret.
Området ved grusbanen har i dag ikke grøntdrag/struktur.
I sørlig del av gnr. 160 bnr. 191 er det registrert stær, fiskemåke og tyrkerdue som er arter av
nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er rødlistet og klassifisert som NT (Nær Truet). Stær finnes
i det meste av landet, men grunnet stor bestandsnedgang i flere land er den nå klassifisert som
nær truet. Den lever i hovedsak på åpne landbruksområder. Tyrkerduen er nær truet da den har
hatt bestandsnedgang før 2000-tallet, og antall tyrkerduer i Norge er mellom 1100 og 2400.
Fiskemåkebestanden i Norge har hatt stor nedgang, særlig sør for Stadt. Siden det fremdeles
ikke er oppgang i bestanden er den fremdeles listet som nær truet. Artene kan bli berørt av ny
utbygging, men det vurderes at området ikke har spesielle kvaliteter/leveområde for artene og
at utbyggingen ikke er utfordrende eller fører til nedgang for bestanden.
Nord på gnr. 160 bnr. 191 er det registrert fremmedarter som bulkemispel og hvitsteinkløver.
Dette er fremmedarter registrert som SE (arter med svært høy risiko). Det bør stilles tiltak for å få
disse artene fjernet.
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5.5 Friluftsliv
Det er viktig grønnstruktur og nærmiljø i området.
Del av området (vist med rødt i kart under) er kartlagt som grøntområde ved Langhaugen og
Fridalen, og er registrert som svært viktig friluftsområde. For området er det beskrevet:
«Området består mye av gressplen og løvtrær, og har funksjon som park- og grønnkorridor,

samt som uteområde til skole og barnehage. Området inkluderer også grusbane. Området
ligger i tilknytning til skole og barnehage, og brukes også av barnehager».

Figur 13 Utsnitt som viser registrert friluftsområde grøntområde ved Langhaugen og Fridalen. Naturbasen

I beskrivelsen av grøntområdet står det at grøntområdet ligger i tilknytning til skole og
barnehage og brukes også av barnehager. Området ved Langhaugen videregående skole er pr. i
dag i liten grad i bruk til lek- og uteopphold av barn og unge eller andre. Selv om området er
del av et større kartlagt grøntområde/friluftsområde er det en mindre del av dette som blir bygd
ned og gjelder i hovedsak grusbanen, som også ligger på et lavere nivå. Grøntbeltet som ligger
nord for skoleområdet vil fortsatt kunne brukes av elever/barnehagebarn og andre på samme
måte som før.
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Krav til uteoppholdsareal er ikke fastsatt for undervisning i KPA. Gnr. 160 bnr. 191 har også et
større uteoppholdsareal sør for eksisterende undervisningsbygg. Gnr. 160 bnr. 190 er
eksisterende grøntområde.
5.6 Kulturverdier
Deler av eksisterende hovedbygg for undervisning er underlagt vern fra fylkeskonservatoren og
er beskrevet i rapport for verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, som vedlegg til
kommunedelplan for bydelen Landås. Det er i hovedsak hovedbygget som har mest verdi.
Gymnastikksalen og den tidligere vaktmesterboligen har mulig eksteriør som er interessant i
kulturminnesammenheng, men det er skoleområdet i sin helhet som har verdi i
kulturmiljøsammenheng. Dette må avklares i den videre prosessen, men det er ønskelig å rive
gymsalen og vaktmesterboligen fra fylkeskommunen sin side, når nytt bygg er ført opp.
5.7 Barn og unges interesser
Området er i bruk som videregående skole og har aktivitet av skoleelever. Utenfor skoletid er
det avgrenset bruk av skoleområdet. Gymsal og grusplass er svært lite i bruk av andre enn
skolens elever. Grusplassen har også avgrenset bruk i skoletiden, da den ligger avskilt fra
hovedbygget. Med ny idrettshall blir det tilrettelagt for større bruk for barn og unge og
idrettshallen vil også kunne fungere som ny gymsal for Fridalen kommunale barneskole dersom
det blir bygget full idrettshall. Ny idrettshall vurderes til å kunne være et positivt tiltak for
nærmiljøet og barn og unge.

Medvirkning
Det vil varsles oppstart i tråd med kommunens liste over offentlige og private høringsparter,
samt naboliste. Aktuelle høringsparter er:








Statsforvalteren i Vestland
Vestland Fylkeskommune
Bymiljøetaten
Byantikvarne
Andre offentlige etater
Kommunale avdelinger
Naboer, andre berørte parter

Prosessen vil følge plan- og bygningsloven, og det vil avholdes møter etter behov med berørte
fagmyndigheter, grunneiere og andre underveis i planarbeid

Samfunnssikkerhet og risiko
Planarbeidet skal ivareta samfunnssikkerheten, og det vil bli utarbeidet en risiko- og
sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider. Ut fra registreringer så langt er disse
tema sett på som særlig relevant for videre vurdering:
- Støy: Planlagt nybygg vil ikke bli berørt av gul/rød støysone langs Hagerups vei.
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- Luftforurensning: Planlagt nybygg ligger innenfor hensynssone H390_1, Faresone
luftforurensning – luftkvalitet rød sone. I kommuneplanens bestemmelse §23.1.2 skal nye skoler
og barnehager og helseinstitusjoner ikke lokaliseres i områder med luftkvalitet tilsvarende rød
sone. Tiltaket innebærer ikke etablering av ny skole, men nybygg /suppleringsbygg til
eksisterende skole. Avbøtende tiltak må avklares.
Området ligger rett over det som defineres som marin grense, men er registrert innenfor et
område med mulighet for forekomst av marin leire, se utsnitt under. Dette må vurderes og
avklares i det videre arbeidet.

Figur 14 Utsnitt som viser marin grense rett vest for planområdet. Lite utsnitt viser område med mulig marin leire.
Naturbasen

Området er allerede i bruk som videregående skole og det er ikke registrert særlige naturfarer
knyttet til området utover dette.

Konsekvensutredning
Under følgjer en vurdering av om og hvordan planen er omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger. Planinitiativet er vurdert jf. Forskrift om konsekvensutredninger etter
følgende regler:
§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven
§ 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene
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fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette
er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og
der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen
c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.
Vurdering § 6:

Bokstav a) og c) er ikke relevant å vurdere i denne saken. For bokstav b) er det aktuelt å vurdere
om tiltaket faller inn under tiltak i pkt. 24:
24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål vil ikke
overstige 15 000 m2.
Tiltakene faller derfor ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding etter § 6, og jf. vedlegg 1.
§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10,
men ikke ha planprogram eller melding:
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i
samsvar med denne
b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven
Vurdering § 8:

Bokstav b) er ikke relevant i denne saken. Bokstav a) er vurdert nærmere da reguleringsplanen
faller inn under pkt. 11 j) i vedlegg II: «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt.
10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.» Dette fordi
planen vil regulere for undervisning/idrettshall (offentlig tjenesteyting)
§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller

samfunn
Det er derfor utført en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn etter de kriterier som er listet opp i § 10. I vurderingen av om en plan eller et
tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved
planen eller tiltaket omtalt i § 10 andre ledd og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på
omgivelsene, jf. tredje ledd.

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:
a) størrelse, planområde og utforming
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser
c) avfallsproduksjon og utslipp
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d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.
Videre følger vurdering av om tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med punkt i 3 ledd:
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven: området.
Vurdering:
De nevnte punkter er ikke relevant i denne saken.
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv
Vurdering:
Det er registrert tre nær truede arter innenfor området, men det vurderes at nye tiltak ikke er av
en slik art at de vil få vesentlig virkning for miljøet og utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Naturmanfold vil bli utredet i planarbeidet. Dette vurderes også til å gjelde for verdifulle
kulturminner/miljøer og områder som er særlig viktige for friluftsliv.
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser
gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av
14. juni 1985 nr. 77.
Vurdering:
Tiltaket er vurdert til ikke å medføre eller komme i konflikt med retningslinjer eller bestemmelser
som nemnt over.
d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet
Vurdering:
Planen omfatter ikke arealformål omtalt under bokstav d.
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Vurdering:
Dette punktet er knyttet til miljøkvalitetsstandarder for vann jf. Vannforskriften. Dette er ikke
aktuelt som KU-tema i denne saken.
f)

konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller
luftforurensning
Vurdering:
Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil få konsekvenser for folk sin helse.
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp
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Vurdering:
Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil føre til vesentlig forurensing eller utslipp av
klimagasser.
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom
Vurdering:
Planområdet vurderes til ikke å være utsatt for ras, skred eller flomfare og er derfor ikke aktuelt
som KU-tema i denne saken.
Vurdering:
Det vurderes etter dette at planarbeidet ikke omfattes av §§ 6, 8 og 10 i KU-forskriften.

Innledende klimagassberegning
Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved
valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4.
Innledende klimagassberegninger er vedlagt planinitiativet, som et grunnlag og som skal
bearbeides fram mot komplett innsendelse til 1. gangs behandling.
For dette tiltaket er det utarbeidet en innledende klimagassberegning med referansebygg siden
det gjelder nybygg som til sammen utgjør med enn 1000 m2 BRA:

24

