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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
 Tilbygg på ca. 5000 kvm for skole
 Minimal parkering, kun HC og tjenestebil.
 To alternativ,
 Alternativ 1 er med gymsal
 Alternativ 2 er med full idrettshall.
Forslagstiller ønsker å utvide dagens Langhaugen videregående skole med et tilbygg på ca.
5000 kvm der dagens grusbane er. Hensikten er å øke skolens kapasitet med ca. 90 elever og
ansatte. Nytt bygg skal dekke denne økningen. Det planlegges for etablering av en idrettshall
tilknyttet nybygget. I innsendt planforslag vises det til to alternativer av bygget der størrelsen
av idrettsanlegget varierer. Det legges ikke opp til økning i parkering med unntak av HCplasser og tjenestebiler.
Formålet er tenkt å være offentlig eller privat tjenesteyting, der en i hovedsak har
undervisning med mulig kombinasjon med nærmiljøanlegg (idrettsformål) på gnr. 160 bnr.
191.
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Saken har vært diskutert med byggesak i avholdt forhåndskonferanse 15.07.2021,
saksnummer 202118764. Saken ble deretter drøftet internt i etaten og det ble konkludert med
at plankrav er nødvendig.
2. PREMISSER FOR PLANARBEIDET
I KPA 2018 er foreslått planområde avsatt til byfortettingssone, BY2 med sentrumsformål.
Planområdet er omfattet av hensynssone H570, bevaring kulturmiljø Landås.
I kommuneplanens arealdel er området angitt med hensynssoner:
o H570_3 Hensynssone kulturmiljø; Landås
o H390_1 Luftkvalitet rød sone
o H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme
o H210_3 Vei støy rød sone
o H220_3 Vei støy gul sone
De aktuelle eiendommene i det foreslåtte planområdet er regulert til tomt for høyere skole i
Årstad, offentlig grøntareal og vei (Plan-id 10560000 og 10520000).
I KDP Landås (Plan-id 9730000) er foreslått planområdet avsatt til offentlig bygning og bolig.
Det er mottatt forhåndsuttalelser fra følgende:
Byantikvaren
Byarkitekten
Bymiljøetaten
Helsevernenheten
Representant for barn og unge
Bergen vann
Vestland fylkeskommune avdeling for infrastruktur og veg
Byplan informerer om at mottatte forhåndsuttalelser fra høringsparter må gjennomgås. De kan
finnes gjennom Bergen kommunes saksinnsyn på saksnummer 202125823, dok. nr. 4, 5, 6, 7,
8, 13, 14, 15 og 16.
2.1 Arealformål
Offentlig eller privat tjenesteyting (Undervisning), nærmiljøanlegg (idrettsanlegg),
offentlig/privat vei.
2.2 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. Dette legger også Byarkitekten spesielt vekt på.
2.2.1
Bebyggelsesstruktur
Planområdet er omfattet av hensynssone H570, bevaring kulturmiljø Landås, og det
eksisterende skolebygget er omtalt i rapporten «Verneverdige bygg og bygningsmiljøer», som
er et av grunnlagsdokumentene i KDP Landås. Bygget er vurdert til høy verneverdi.
Byantikvaren uttaler at eventuelt ny bebyggelse må tilpasse seg det eksisterende skolebygget.
Den rene fasaden mot Slettebakksveien bør fortsatt være det dominerende bygget sett fra
Slettebakksveien.
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Den arkitektoniske lamellbebyggelsen er et særpreg i dette området. Hvordan ny bebyggelse
forholder seg til etablert bebyggelsesstruktur og eksisterende bebyggelse må dokumenteres
både i tekst og tegning/illustrasjoner. Utformingen må bearbeides godt og det må utforskes
flere alternativ.
Byantikvaren bemerker at det ved plassering av eventuell ny idrettshall må det utredes bedre
illustrasjoner for hvordan tiltaket vil virke inn på kulturmiljøet i Hagerups vei. Byantikvaren
påpeker også at materialbruk, takform og fasader er viktige element som må fastsettes i
planprosessen. Byggesak informerer om at forventning i forhold til totalvolum er viktig å
framstille.
Helsevernenheten er positivt til at det gjøres tiltak som kan sikre at skolens elever får et
skolebygg som er bedre tilpasset dagens drift. Hensynet til vern må ikke gå utover kvalitet på
elevenes areal. Det bør ikke være samtidig rehabilitering og skoledrift. Noe av utearealet er
utsatt for støy. Helsevernenheten har ikke et spesifikt arealkrav når det kommer til uteareal,
men sosialmøteplasser. Uteplasser under tak er attraktivt, og god kvalitet er viktig. Byplan
bemerker at dagslys, sosiale møteplasser og kvalitet er kanskje viktigere enn størrelse på
utearealene. Dette er noe som kan veies opp mot hverandre.
Helsevernenheten synes det er positivt at det blir bedre kvalitet på læringsareal.
Forslagstiller informerer om at fylkeskommunen har norm for 10 m2 uteareal pr. elev på
videregående skole. Videre informerer fylket at det er tenkt at skolen skal holdes i drift i
anleggsfasen. Når nybygg er ferdigstilt vil elevene flyttes inn i dette og eksisterende bygg vil
da bli renovert. Det bygges for flere elever, men dette vil skje ved en gradvis økning når
eksisterende bygg er ferdig renovert. Dersom dette blir tilfelle informerer Helsevernenheten
om at noen krav vil bli stilt i anleggsperioden. Her er det viktig å tenke på både elever og
boliger i området i forhold til byggestøy. Det vil være krav om å utarbeide en støyrapport for
utbyggingsperioden og rehabiliteringen av eksisterende bygg (se kapittel 2.7.2 – støy).
2.2.2
Byggehøyder og grad av utnytting
Eksisterende bygg er plassert på kanten av et platå. Det er 6 meter høydeforskjell fra
grunnplan på eksisterende skole til grusbanen der nybygget er foreslått plassert.
Høydeforskjellen åpner for at nye bygninger kan tilpasses til terrenget og omgivelsen, men
Byantikvaren påpeker viktigheten av at nytt bygg må tilpasses eksisterende bygg. Virkningen
av foreslått nybygg, eksisterende skole og eksisterende lamellbebyggelse ved
Slettebakksveien må illustreres.
Byantikvaren bemerker også at en bør utrede og se på muligheten for å bygge under dagens
bakkenivå på grusbanen. En slik løsning kan redusere høydevirkningen i forhold til
eksisterende bebyggelse, noe Bymiljøetaten også bemerker; terrengsnittet viser en
høydeforskjell mellom Slettebakksveien og Hagerups vei. Det bør vurderes om deler av
romprogrammet kan legges under bakken, slik at større deler av utearealet kan bevares.
Eksisterende gymsal og vaktmesterbolig
Forslagstiller opplyser at eksisterende gymsal skal rives på et senere tidspunkt, mens
vaktmesterboligen er tenkt beholdt. Det kommer ikke tydelig frem av innsendt materialet hva
området der gymsalen står skal brukes til. Byantikvaren bemerker at det er hensiktsmessig at
det blir utarbeidet fotomontasjer for fremtidig bruk av arealet, spesielt der dagens gymsal er
plassert. Videre bemerker Byantikvaren at de ikke tar stilling til riving før bygningsmassen
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som ønskes revet er dokumentert. De bemerker også at det bør avklares hva de fremtidige
arealene til disse byggene skal brukes til før en går videre i detaljeringsgrad.
Bruken av arealene vil kunne innvirke både på fremtidig utnyttelse av tomten og plasseringen
av eventuelle nybygg. Dagens gymsal er tilpasset kulturmiljøet og skolebygget på en god
måte, og underordner seg skolebygget samt ivaretar en viktig karakter på Landås –
grøntdraget mot Slettebakksveien, noe som må videreføres ved eventuell ny bebyggelse på
grusbanen.
Bymiljøetaten antar at idrettshallen dekker behovet for gymsal, og at eksisterende gymsal kan
vurderes transformert eller benyttet til byggegrunn. På denne måten kan man bevare og
forbedre det åpne utearealet. Byarkitekten bemerker at dette området er veldig flott og solfylt
uteareal. Det er vestsol i grønt draget som er viktig.
Forslagstiller stiller spørsmål vedrørende KPA § 26.3.6. offentlig plass i sentrumskjernen.
Saksbehandler har vært i kontakt med Byplan, men venter på nærmere avklaringer.
2.2.3
Byrom og møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen.
Barn og unges representant er positiv til etablering av idrettshall/næringsanlegg da dette kan
ha en positiv effekt for både elever og nærmiljøet for øvrig. Det er en forventning at hallen
blir tilgjengelig for barn og unge utover undervisningsformål/skoletid.
Forslagstiller informerer om at de er i dialog med Byrådsavdeling barnehage, skole, idrett,
samt at det er avholdt møte der det er enighet om en intensjonsavtale om felles bruk av skolen
og idrettshallen.
2.3 Uteoppholdsarealer
Det bør anlegges uteoppholdsarealer tiltenkt skolen og boområdene rundt. Her er det viktig å
etablere tiltak for lek og opphold. Det er mange barn i området og det bør tilrettelegges for at
de får en sosial arena.
Bymiljøetaten bemerker at en må gjøre det attraktivt å ferdes til fots. Det må det legges vekt
på hvordan nytt bygg og uteareal henvender seg mot gaten.
Helsevernenheten informerer at det er negativt at nybygget reduserer skolens uteareal
ytterligere. Vi kan ikke se at vi kan godkjenne skolen dersom vaktmesterbolig og eksisterende
gymsal ikke rives for å frigi/øke utearealet. Siden utearealet er for lite er det viktig at det
tilrettelegges med høy kvalitet, bl.a. ved at det skapes gode sosiale møteplasser fortrinnsvis
der noen er under tak.
Helsevernenheten ber om at tall/arealstørrelse for skolens uteareal blir beregnet før varsel om
oppstart sendes ut. Det må redegjøres for arealstørrelsen for begge de presenterte
alternativene. Det må også sikres at det ikke kan kjøres inn og parkere på skoleplassen.
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2.4 Grønnstruktur og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
For å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og trivelige uteområder skal
sammenhengende blå og grønn infrastruktur avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene.
Bymiljøetaten bemerker at området har et relativt åpent og grønt preg, som bør være førende
for planleggingen.
2.4.1
Biologisk mangfold
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven.
2.4.2
Friluftsliv
Bymiljøetaten bemerker at den aktuelle grusplassen er en del av et større kartlagt
friluftslivsområde, jf. kartlegging av friluftslivsområder i Bergen kommune i regi av
Bymiljøetaten, 2016. Dette friluftslivsområdet omfatter flere mindre områder i og rundt
Fridalen, og består av flere park- og grønnkorridorer, parklignende areal og grusbane.
Friområdene er kartlagt i tilknytning til skole og barnehage, og brukes også av disse, og har
samlet sett svært høy verdi.
Bymiljøetaten uttaler også at grusplassen i tilknytning til Langhaugen videregående skole har
et stort potensial som verdifullt og attraktivt uteområde for både skolen og nærmiljøet. Slike
åpne uprogrammerte grusplasser er fleksible, døgnåpne og tilgjengelige for alle. Bruken av
arealet må kartlegges, og hvorvidt denne bruken kan overføres til alternative utearealer i
nærheten.
2.5 Barn og unge
2.5.1
Skole og barnehage
Det skal sikes trafikksikre løsninger til og i planområdet. Det er særs viktig da det er skole og
barnehage i nærheten.
2.5.2
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Det må utredes om bygningsmassen kan gi negative konsekvenser for bruken av disse
arealene og det må kartlegges hvorvidt denne bruken kan overføres til alternative utearealer i
nærheten, eventuelt hvor erstatning av grusbane blir etablert.
Barn og unges medvirkning er viktig. Medvirkning kan skje gjennom en kartlegging av barns
bruk av området, gjerne i regi av barneskolen.
2.6 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.
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Byarkitekten bemerker at eksisterende skolebygg er karakteristisk og det må tas et klart valg
om hvordan det nye bygget skal forholde seg til eksisterende skolebygg.
2.7 Risiko og sårbarhet
Ved nytt bruksareal over 1000 m2 er det krav om tilfluktsrom, jf. forskrift om tilfluktsrom
(gjelder ikke boliger, daginstitusjoner for barn, bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på
gårdsbruk), jf. KPA § 19. Forslagsstiller må kontakte sivilforsvaret.
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.
2.7.1
Luftkvalitet
Planområdet er innenfor rød sone i luftkvalitet, herav må en lage en luftkvalitetsrapport for å
vise til de faktiske luftkvalitetene innenfor planområdet.
2.7.2
Støy
Deler av planområdet ligger innenfor støysone rød og gul. Her må støy vurderes opp mot
bruken av arealene, og en må vurdere strategisk skjerming av utsatt uteareal med for eksempel
sykkelskur.
Helsevernenheten bemerker at det må utarbeides støyrapport både for fase 1 og 2 (utbygging
og rehabilitering). T-1442 tar ikke god nok høyde for maksimalverdier på grunn av at det er
gjennomsnittsverdien som legges til grunn i veilederen. Her må en ha dialog med
Helsevernenheten for avklaringer vedrørende støyrapporten.
Helsevernenheten informerer om at støyrapporten må omfatte skoler, barnehager og
kommunale boliger i nærmiljøet der det bor ulike sårbare grupper. Støy oppleves også
individuelt og bebyggelsen rundt planområdet er eldre, som kan være til dels dårlig
støyskjermet. Det kan bli aktuelt å tilby alternativt bosted når skolen bygges på grunn av støy
eller lignende. Det bør legges til rette for strengere støykrav i anleggsfasen enn det
retningslinjene sier ved å ta det inn i planbestemmelsene, på grunn av mange barn i
nærområdet. Støy vil også påvirke undervisningen på skolen. Tette gjerder mot skoleveier er
også ønskelig. Det må ikke etableres tiltak som bidrar til økt/ny støy i området, for eksempel
skateparker og ballbinger da skolen ligger tett på boligbebyggelse.
Ny skole skal ikke etableres i rød støysone jf. KPA § 23.1.2, men Byplan har konkludert med
dette er en eksisterende skole som skal
utvides.
2.7.3
Forurensning
Planområdet er innenfor
aktsomhetsområde som tilsier at området
er «mulig forurenset område» (se figur).
Det må i det videre planarbeidet vurderes
nærmere om det skal foreligge en
tiltaksplan.
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Tiltakshaver informerer om at det er gjort grunnundersøkninger på grusbanen og det ble ikke
oppdaget noe forurensning i prøvene.
2.8 Levekår og folkehelse
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse og levekår jf. KPA § 7 (levekårssone - Slettebakken, viktige levekårsulemper og
om planområdet er blant de 10 sonene med høyest barneutflytting), universell utforming jf.
KPA § 15, fysisk og sosialt nærmiljø, kriminalitetsforebygging.
Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene.
Etter vår vurdering bør en følge noen av retningslinjene i KPA § 9 selv om det ikke er tenkt
anlegging av boliger, men et aktivitetsområde om dagen og etter skoletid. Det bør legges til
grunn;
Inngang direkte fra gaten
Direkte tilgang til gode og trygge utearealer på terreng eller med terrengkontakt
Parkering for sykler og barnevogner
Trafikksikkert nærmiljø.
Det kan være en fordel å kontakte byarkitekten om råd med hensyn til universell utforming.
Bergen kommune har hatt en gjennomgang av skolebygg som viser at universell utforming er
mangelfull, også på helt nye skolebygg. Det er i for liten grad tenkt på elever som har nedsatt
syn eller hørsel eller andre utfordringer med å orientere seg.
2.9 Mobilitet og trafikk
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres.
Representant for barn og unge informerer at trafikksikkerheten må ivaretas i anleggsfasen.
Bymiljøetaten bemerker at planarbeidet må legge til rette for logiske tverrforbindelser
gjennom planområdet. Det bør være gjennomgående ferdselsåre for myke trafikanter mot
planområdets nordøstre hjørne, da det er her nærmeste holdeplass for buss er. Dersom dette
krever endring av koblingspunkt mot fylkesveg Hagerups vei, må også deler av denne
inkluderes i planområdet.
Vestland fylkeskommune (VLFK) avdeling for infrastruktur og veg bemerker at det er behov
for å utarbeide en trafikkanalyse og en mobilitetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Her
må det bli tatt hensyn til trygg tilkomst til
kollektivtilbudet, trygge gangforbindelser for elever,
tilsette og næringsmiljøet til og fra skoleområdet. I dette
inngår å vurdere eventuelle utbedringer av areal for
myke trafikanter langs kommunal- og fylkesveg.
2.9.1
Sykkel
Det er hovedsykkelrute gjennom planområdet i Hagerups
vei (se figur).
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VLFK avdeling for infrastruktur og veg bemerker at det må etableres sykkelparkering under
tak. Løsning for el-sparkesykler bør også vurderes i planarbeidet.
Forslagstiller informere om at full utbygging krever 320 p-plasser for sykkel, jf. KPA 2018.
Det er ønskelig å få tillatelse for 130 p-plasser for sparkesykkel, 160 p-plasser for sykkel og
30 p-plasser for moped. Det er tenkt å sette ½ under tak og i hus.
Byplan informerer om at det må redegjøres for hvorfor dekningen er foreslått satt som over.
Dersom det skal legges inn fleksibilitet i forhold til å ikke etablere alle plassene må dette
komme tydelig frem.
Byggesak informerer om at høyskolen fikk dispensasjon fra parkeringskravet for sykkel i
byggesaken. Det er bedre å argumentere for hva som dekker eget behov i plansaken, og heller
prøve å få ned antallet i p-plasser i planleggingsfasen.
2.9.2
Gangforbindelser
VLFK avdeling for infrastruktur og veg påpeker at gangforbindelser mellom Fridalen
barneskole og Langhaugen videregående skole må være trygg for myke trafikanter. Dette er
spesielt viktig ettersom det er ei mulighet for at elever og tilsette fra barneskolen skal nytte
seg av areal på Langhaugen videregående skole.
Det har vært ønskelig å bedre gangforbindelsene til bybaneholdeplassen på Wergeland.
Rapporten «gangveg til bybanen Kronstad-Nesttun» viser at det ligger aktuelle snarveger i og ved
planområdet, som planen bør regulere for. Snarveg til bybanen må vurderes. I en plan som
tilrettelegger for lav parkering bør det fokuseres på å økt snarvei- og gangforbindelse til bybanen
siden denne er tenk som tilkomstmiddel til skolen.

Figur 3. Utsnitt fra "gangveg til bybanen Kronstad-Nesttun".

2.9.3
Parkering
Det må utredes for hvor mange parkeringsplasser som er tiltenkt, hvor de skal plasseres og
sporingskurver til parkeringsplass.
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Bymiljøetaten bemerker at dersom det skal være parkering for HC- og tjenestebiler må
tilkomst og utforming av dette være i samsvar med håndbok N100. Tilstrekkelig areal må
avsettes, noe som må fremgå tydelig i kartmateriell.
VLFK avdeling for infrastruktur og veg ber om at det blir grundig redegjort for hvor mange
parkeringsplasser som er tiltenkt for tjenestebiler og HC-parkering. Dette kommer ikke frem
av planinitiativet.
2.10 Renovasjon og varelevering
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker, bærekraftig og fremtidsrettet, og i minst
mulig grad beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Det skal redegjøres for
avfallshåndtering der en viser til trafikksikker hentesituasjon fortrinnsvis uten rygging. Dette
er særs viktig da dette er en skole og et sted mennesker oppholder seg til enhver tid. Aktuelt
areal ligger ved gang- og oppholdsarealer. Store biler har større blindsoner enn personbiler.
Forslag til renovasjonsløsning bør utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk
kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan og det må oppgis type løsning,
type renovasjonsbil, hentefrekvens og sporingskurver.
VLFK avdeling for infrastruktur og veg bemerker at parkering, varelevering og renovasjon
må skje på en trafikksikker måte. Varelevering og renovasjon kan ikke skje på områder som
skal nyttes av elever og tilsette.
Bymiljøetaten bemerker at det må redegjøres for hvordan varelevering og renovasjon til det
nye bygget skal gjennomføres. Det må settes av nok areal slik at dette vil foregå på en
trafikksikkermåte, herunder manøvreringsareal på egen eiendom. Avkjørsel for varelevering
og renovasjon kan vurderes samkjørt med privat veg sør i planområdet for å minimere antall
avkjørsler til kommunal veg. Byplan gjør oppmerksom på at det er mottaker av varer som har
ansvar for at arbeidsmiljølovens (aml) krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir oppfylt for
leverandør. Derom en leverandør opplever risiko forbundet med leveranse, for eksempel
risiko for skade på mennesker, kan denne i verste fall nekte å levere varer.
Forslagstiller ønsker å hente renovasjon og levere varer til nybygget i Slettebakksveien ved
kantparkering. Først og fremst avfall fra selve nybygget bygget og større instrumenter.
Kantinedrift i eksisterende bygg er det mest avfall og varelevering er krevende.
Lang transportvei gjør at det er lite hensiktsmessig å samkjøre renovasjons- og
vareleveringsløsningene på en plass.
Byplan informerer om at det må tilstrebe at det ikke blir konflikt med myke trafikanter og at
en sikrer trafikksikkerheten. Lommer langs kjørebanen for renovasjon kan redusere bredden
på fortau, noe som ikke er ønskelig. Det kan også skape konflikt med myke trafikanter. Det
vises igjen til aml bestemmelser. Leverandør skal ikke trille tunge varer over lengre avstander.
Forslagstiller påpeker at det jobbes med en renovasjonsløsning for eksisterende skolebygg
som kan håndteres fra Hagerups vei der renovasjon ikke må inn på skoleplassen. Det er også
tenkt av- og påstigning for HC.
Byplan informerer om at renovasjon og varelevering må vurderes videre i planarbeidet og i
dialog med byplan og vegmyndighetene for å sikre en trafikksikker løsning.
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2.11 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 Bergen Vann før planforslaget
sendes til 1. gangs behandling.
Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart legges ved referatet.
Bergen Vann informerer om at det er vedlagt to kart som viser kommunalt nett, merket med K
og deler av privat ledningsnett merket med P. Som det fremgår av kartet er det etablert
kommunale vann og avløpsledninger i Slettebakksveien og i Hagerups vei. I tillegg krysser et
kommunalt ledningsanlegg over eiendommen gnr. 160 bnr. 153 på nordsiden av skolen.
Det er krav om utarbeidelse av VA rammeplan parallelt i planprosessen.
Overvannet skal håndteres lokalt i henhold til Kommunedelplan for overvann det vil si
blågrønne løsninger. Overvann tillates ikke tilknyttet kommunalt AF system eller
spillvannsnett. Ved tilknytning til skolens eget interne VA anlegg må det påregnes at
tilstanden på det eksisterende systemet må dokumenteres.
2.12 Energi og klima
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og nye bygninger må da
tilknyttes dette anlegget, jf. KPA § 18.1.
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp.
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.
Forslagstiller informerer om at den eksisterende skolen allerede er tilknyttet fjernvarme, og at
denne kan brukes.
2.13 Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer jf. KPA § 8.2.9.
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling
og trafikksikker transport jf. KPA § 24.
3. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.
Det er mye kommunale boliger i området, og det holder ikke at Etat for bygg og eiendom
(EBE som huseier uttaler seg. Plan- og bygningsetaten stiller krav jf. PBL § 5-1 om at
medvirkning og nabomøter skal gjennomføres slik at beboere (også barn og unge) i nabolaget
blir hørt.
Her er noen dere bør vurdere kontakt med høringsinstanser, nabolag, velforeninger, grupper
med særlige behov, infomøte. Det må vurderes om det er behov for tolk i nabomøter.
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4. RAPPORTER OG UTREDNINGER
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Tema/dokument
Stedsanalyse
Renovasjonsteknisk plan
(RTP)

Ansvarlig
Forslagsstiller
Forslagsstiller

ROS-analyse

Forslagsstiller

Kulturminnedokumentasjon

Forslagsstiller

VA-rammeplan

Forslagsstiller

Klimagassberegning
Naturmangfoldvurdering
Trafikkanalyse
Mobilitetsanalyse
Luftforurensingsanalyse
Støyanalyse

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Krav/veiledning
Veileder for innledende stedsanalyse
BIRs veileder
Ikke krav om fullverdig RTP etter BIRs veileder da
denne baserer seg på bolig. Det må foreligge en RTP
som baserer seg på den faktiske situasjonen for skolen
med næringsavfall.
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon
T1520 - Luftkvalitet
Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon
VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon
Veileder for klimagassberegninger
Veileder for naturmangfold
Kommunens kravspesifikasjon
Kommunens kravspesifikasjon
T-1520
T-1442 er ikke tilstrekkelig på alle utredninger, men er
førende.

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
4.2 Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.
5. REGULERINGSBESTEMMELSER
Det kan bli aktuelt med rekkefølgekrav og/eller utbyggingsavtaler.
6. KART OG PLANAVGRENSNING
6.1
Planavgrensning
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres
og varsles.
Den må utvides til å ta med nødvendig veiareal i kommunal veg, Slettebakksveien. Herav må
en utvide til å ta med fortau og tilstrekkelig areal for å sikre frisiktsone i vegkryss.
VLFK avdeling for infrastruktur og veg informerer om at planområdet må inkludere
kommunal- og fylkesveg i nødvendig utstrekning slik at en kan få gjennomført nødvendige
tiltak. Planarbeidet må ta hensyn til framtidig gang- og sykkelveg i Hagerups vei, dette må
undersøkes med Miljøløftet om, eller når den skal realiseres. Videre ønsker fylkeskommunen
at planområdet blir utvidet slik at det er mulig å få inn utbedring av bussholdeplasser med
føring av sykkelfelt bak holdeplassen. Det ligger en bussholdeplass her, og vi ser muligheten
Side 11 av 14

Bergen kommune.

Saksnr. 202125823/10

til å flytte busstoppen på nordsida av krysset med Birkeveien nærmere Langhaugen
videregående skole.
Fylkeskommunen anbefaler videre å se på utvidelse av planavgrensningen til Fridalen skole,
men legger til at dette er en kommunal veg.

Bymiljøetaten bemerker at planområdet bør utvides til å inkludere kommunal veg
Slettebakksveien, helt opp til parkeringsplass i nord og ned til og med avkjørsel til privat veg
Slettebakksveien i sør. Østre fortau bør utvides/gjøres bredere i forbindelse med tiltaket.
Byplan bemerker at en må utvide plangrensen i Settebakksveien til å følge eiendomsgrensen
og derav ha med nødvendig vegareal i plangrensen.
6.2 Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Årstad, Gnr. 160, Bnr. 191 mfl., Langhaugen videregående skole
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.
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7. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.

Det skal sikres god medvirkning i planarbeidet.
8. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG
8.1 Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter
Oppgave/tema
Ansvarlig
Frist
A Sjekker opp i spørsmål rundt KPA §
Byplan
Under arbeid
26.3.6
B Konsulent og forslagstiller gjennomgår
Konsulent/Forslagstiller
forhåndsuttalelser fra høringsparter
C

8.2 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

8.3 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 12 513, eller e-post
Ingrid.Polden@bergen.kommune.no.
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202125823.

Ingrid Grøteide Polden - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Kopi:

Vestland Fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN

Vedlegg:
Kart VA-ledninger 2 dok.
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