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1. Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget som var på høring 25.04.2020- 09.06.2020 omfattet en kombinasjon av
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse i Fantoftvegen 9 med totalt 56
enheter.
På bakgrunn av innkomne merknader ved offentlig ettersyn er det gjort følgende
endringer innenfor planområdet:
• Leilighetsblokken er blitt lavere (4- 5 etasjer mot 6 etasjer i opprinnelig
forslag). Det blir en hovedinngang langs Fantoftvegen med intern tilkomst til
boligene.
• Fasadelengde mot Fantoftvegen er 50 meter, mens den mot felles gårdsrom er
på 59,4m.
• Tidligere blokk i sør er fjernet.
• Ved det endrede plangrepet blir den viktigste synsaksen- mot kirken- ivaretatt.
Planforslaget er i skala og høyde redusert. Boligblokkens utforming
underordner seg og samsvarer godt med bebyggelsesstrukturen på andre
siden av Fantoftvegen, mot Fantoftvegen 16 og Fantofthaugen borettslag1824.
• Byggehøyden er tilpasset omgivelsene, virkning av høyden i gårdsrom dempes
ved at blokk trappes ned fra fem til fire etasjer, samt at rekkehusene er i to og
tre etasjer.
• Utforming for blokken langs Fantoftvegen er endret slik at det blir etablert
vanlig trappehus som skal erstatte svalgangsløsning. Urbane rekkehus
(toetasjes leiligheter i 1. etasje) erstattes med vanlige leiligheter. Prinsippet om
inngangsparti og forhager mot Fantoftvegen utgår, inngangspartiene fra
gateplan erstattes av hovedinngang med intern tilkomst til boliger.
Leilighetsmixen er noe justert ettersom antall BRA er noe nedjustert. Antall
boenheter er 59, hvorav 13 boenheter (rekkehus) er over 80 m2 og på
bakkeplan – noe som tilsvarer over 20% boligene, i samsvar med KPA pkt 9.1.
Endringene er illustrert i 3D-illustrasjoner under.
I tillegg er planområdet utvidet med fortau sørover til avkjøring for å gjøre en
innstramming av krysset mot Åsbakken, samt at fortauet er forlenget. Det er også
foreslått en justert løsning for gangforbindelse/kryssing ved Fantoftvegen 16.
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Figur 1. Bebyggelsen ved høring april – juni 2020.

Figur 2. Bebyggelsen- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 3. Fantoftvegen 16/Fantoft stasjon til venstre bak og Fantofthaugen borettslag til høyre bak.
Planlagt bebyggelse ved høring april – juni 2020.

Figur 4. Planlagt bebyggelse- endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Området er preget av eldre eneboliger mot vest, store tette bygningsvolumer mot
øst, og ett mindre borettslag på en høyde mot sørøst. Det er med dette planforslaget
forsøkt å skape gode overganger mellom disse ved riktig dimensjonering og
vektlegging av gode utearealer og en urban gatestruktur. Planforslaget inneholder en
kombinasjon av rekkehus og boligblokk.
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Byarkitekten har også kommet med innspill om å dele blokken som går langs
Fantoftvegen i to slik at man får en gangpassasje og en visuell sammenheng på tvers
av tomten. Vi mener det vil føre til redusert bokvalitet, med fare for vindtunnel og
mer støy på lekeplass og i de private hagene.
Utkastet slik det nå foreligger gir godt plassert uteareal sentralt i feltet, med god
støyskjerming og gode solforhold. I tillegg vil mye boligareal gå tapt, hvilket er i strid
med vedtatt fortettingsstrategi i Bergen. Hensynet bak å etablere en visuell
sammenheng på tvers av tomten veier ikke opp for disse ulempene.

Figur 5. Gårdsrommet/utearealet i planområdet.
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Reguleringsformål
Reguleringsformål
Bygninger og anlegg

Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur

Underformål
Boligbebyggelse –
frittliggende
småhusbebyggelse
Boligbebyggelse –
konsenteret
småhusbebyggelse
Boligbebyggelse –
blokkbebyggelse
Annet uteoppholdsareal
Energianlegg
Renovasjonsanlegg
Veg
Kjøreveg
Fortau
Sykkelveg/felt
Annen veggrunngrøntareal
Kombinerte formål
samferdselsanlegg/teknisk
infrastruktur

Totalt

Område
BFS

Areal m2
47

BKS

1992

BBB

1894

BAU
BE
BRE
SV
SKV
SF
SS
SVT

237
31
156
275
1878
1236
176
541

SKF

36

8499

Maksimalt tillat bruksareal (BRA): 6362 m2.
Ved høring i april-juni 2020 var det 6893 m2.
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Figur 6. Illustrasjonsplan, ved høring april – juni 2020.
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Figur 7. Illustrasjonsplan- endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Området inneholder 1 blokk med totalt 46 enheter, samt 13 rekkehus.
Annet uteoppholdsareal
Arealet helt nord i planområdet er regulert til
annet uteoppholdsareal. Dette arealet er tenkt
opparbeidet som et parkområde, med enkel
møblering, og vil være en kvalitet for
nærområdet og de som beveger seg langs
Fantoftvegen. Området har vegtrafikkstøy og
inngår derfor ikke i felles uteoppholdsareal,
men vil likevel utgjøre et viktig grønt-element i
gatebildet.

Figur 8 Mot nord er området åpnet opp
med et parkområde i synsaksen i fra
senterområde på Fantoft ned mot
Storetveitvegen- ved høring april – juni
2020.
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2. Bebyggelsens plassering og utforming
Bebyggelsens plassering og utforming, både for den versjonen som var på høring i
april – juni 2020 og revidert versjon er illustrert i 3D under. Standpunkt for de ulike
illustrasjonene er vist på kartet under.

Figur 9. Kameravinkler
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Figur 10. Kameravinkel 01- ved høring april – juni 2020.

Figur 11. Kameravinkel 01- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 12. Kameravinkel 02- ved høring april – juni 2020.

Figur 13. Kameravinkel 02- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 14. Kameravinkel 03- ved høring april – juni 2020.

Figur 15. Kameravinkel 03- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 16. Kameravinkel 04. Utsnitt sett i fra Storetveitvegen. Viser forholdet mellom eksisterende og ny
bebyggelse. Det høyeste bygget i illustrasjonen er planlagt bygg i godkjent reguleringsplan for
Fantoftvegen 16. Ved høring april – juni 2020.

Figur 17. Kameravinkel 04- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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3. Konsekvenser for naboer
Planforslaget er etter høring justert betydelig. Boligblokken lengst sør i planområdet
er fjernet. Blokken som vender ut mot Fantoftvegen 16 og Fantofthaugen borettslag
18-24 er forlenget og høyden er redusert med en etasje, og det er sikret avtrapping
mot nord og sør i plankartet. Dette gjør at utsiktsituasjonen for bakenforliggende
bebyggelse endres. Dette er illustrert i 3D-illustrasjoner under. Blokkene i
planforslaget er gitt et vesentlig mindre stramt uttrykk enn i eksisterende blokker i
området, som har rette sammenhengende fasader med en høyde. Blokken mot
Fantoftvegen har variasjon både langs fasaden og i høyde. Rekkehusene har
avtrapping fra 2 til 3 etasjer.

Figur 18. Kameravinkel 05. Ved høring april – juni 2020.

Figur 19. Kameravinkel 05- endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 20. Kameravinkel 06. Ved høring april – juni 2020.

Figur 21. Kameravinkel 06. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 22. Kameravinkel 07, ved høring april – juni 2020.

Figur 23. Kameravinkel 07. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 24. Kameravinkel 08. Ved høring april – juni 2020.

Figur 25. Kameravinkel 08. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 26. Kameravinkel 09. Ved høring april – juni 2020.

Figur 27. Kameravinkel 09. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Figur 28. Kameravinkel 10. Ved høring april – juni 2020.

Figur 29. Kameravinkel 10. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Siktlinjer
Illustrasjonene nedenfor viser siktlinjene før og etter høring. Endringen innebærer at
blokken i sør er fjernet, noe som gir en sikt gjennom planområdet i sør.

Figur 30 Siktlinjer som er ivaretatt. Ved høring april – juni 2020.
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Figur 31. som er ivaretatt. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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Uteoppholdsareal, sol
Det samlede kravet til uteoppholdsareal er 2360 m2 (40 m2 x 59 boenheter).
På bakkeplan er det totalt 1850 m2 uteareal, i tillegg løses uteoppholdsareal med
private tak og altaner. Av utearealet på bakkeplan er 1234 m2 felles, og oppfyller med
det kravet om 50% felles uteoppholdsareal.
Over halvparten av arealet på bakken har sol i 4 timer på vårjevndøgn. Viser til
vedlagt sol/skygge illustrasjoner.

Figur 32.Uteoppholdsareal med kvalitet.
Ved høring april – juni 2020.

Figur 33. Endringsforslag ved begrenset høring 2022
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Figur 34. Sol- skyggeanalyse for Fantoftvegen 16, den 20.mai. Ved høring april – juni 2020.

Figur 35. Sol- skyggeanalyse for Fantoftvegen 16, den 20.mai. Endringsforslag ved begrenset høring
2022.
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Figur 36. Sol- skyggeanalyse for Fantoftvegen 16, den 20. juni. Ved høring april – juni 2020.

Figur 37. Sol- skyggeanalyse for Fantoftvegen 16, den 20.juni. Endringsforslag ved begrenset høring
2022.
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Snitt

Figur 38. Snittlinjer
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Figur 39. Snitt A-A ved høring april – juni 2020.

Figur 40. Snitt A-A endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Figur 41. Snitt B-B ved høring april – juni 2020.

Figur 42. Snitt B-B endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Side 27 av 32

Figur 43. Snitt C-C ved høring april – juni 2020.

Figur 44. Snitt C-C endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Figur 45. Snitt D-D ved høring april – juni 2020.

Figur 46. Snitt D-D endringsforslag ved begrenset høring 2022.
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4. Renovasjon
Renovasjonsløsningen er flyttet til utkanten av tomten i sør, der tidligere boligblokk
stod, lett tilgjengelig for renovasjonsbil. Det skal legges til rette for felles nedgravd
avfallsløsning for plast, papir og restavfall. Løsningen tilfredsstiller kravene til BIR sin
veileder.

Figur 47. Utsnitt av illustrasjonsplan som viser
Figur 48. Endringsforslag etter høring.
renovasjonspunkt og illustrasjon som viser snumulighet
for stor lastebil. Ved høring april – juni 2020.

På grunn av eksisterende leieforhold på eiendommen vil det sannsynligvis ikke
bebygges på tomten før etter 2025. På grunn av det lange tidsperspektivet er det
derfor gitt åpning i bestemmelsene for at til nå ukjente, men om mulig enda bedre,
og mer arealeffektive fremtidige renovasjonsløsninger kan vurderes i samsvar med
BIR sin strategi. Det er også derfor gitt åpning for at renovasjonsanlegg vist i
illustrasjonsplan kan omplasseres i samsvar med de nyeste godkjente løsninger fra
BIR og Bergen kommune.
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5. Veg
Plangrensen er forlenget for å gjøre en innstramming av krysset mot Åsbakken, samt
at fortauet er forlenget og påkoblet eksisterende plan 62780000.

Figur 49. Ved høring april – juni 2020.

Figur 50. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Utforming av krysningspunkt er justert i samsvar med konkret anbefaling fra
Bymiljøetaten jmf. tilbakemelding 04.11.2021. Ny løsning gir bedre ganglinje og trygg
krysning ved Fantoftvegen 16 mot bybanestoppet, se figur under. Tilgrensende areal
mellom Fantoftvegen 16 og Fantoftvegen 14 er i gjeldende regulering, planid:
30080301, avsatt til offentlig samferdselsformål. Dette formålet gir stor fleksibilitet for
eventuell tilpasning og utforming for gang og sykkel forbindelse, og arealet anses
som løst i forbindelse med tilgrensende byggesaker. Det er derfor ikke behov for å
utvide plangrense mot bybanestopp.

Figur 51.Ved høring april – juni 2020.

Figur 52. Endringsforslag ved begrenset høring 2022.

Det er regulert inn annen veigrunn på minst 0,5 meter langs den kommunale vegen,
og nødvendig midlertidig riggområde langs ny regulerte fortau og gang-, sykkelveg,
men ikke langs eksisterende fortau i øst.
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6. Støy
Sweco har oppdatert støysituasjonen i rapport datert 11.01.2022. Deres vurdering er
som følgende:

«Hele området definert som felles uteoppholdsareal får støynivå under Lden = 55 dB.
Privat uteareal for ett rekkehus trenger lokal støyskjerm med høyde ca. 1,6 m for å få
tilfredsstillende støynivå. Det kan også bli nødvendig med lokal skjerming på
balkonger for å få tilfredsstillende støynivå i etasjene over bakkeplan.
Høyeste støynivå ved mest utsatte fasade er Lden = 60 dB. Forutsatt gjennomgående
boenheter vil alle boenheter ha tilgang til en side hvor støynivået er Lden ≤ 55 dB.
Planløsningene må utformes slik at halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom
får vindu mot stille side.
For rekkehuset lengst nord og ikke-gjennomgående leiligheter i leilighetsbygget må
det i reguleringsbestemmelsene konkretiseres at dempet fasade med støynivå som
tilfredsstiller stilleside-nivå er tilstrekkelig som stille side.
Planens bestemmelser knytte til støyer oppdatert i samsvar med anbefaling i
støyrapporten:
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7. Avsluttende kommentar
Planarbeidet vurderes til å være i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig,
areal og transportplanlegging og legger til rette for en arealbruk som vil bidra til å nå
Bergen kommune sine mål om redusert bilbruk, og legge til rette for gåbyen Bergen
og 0-vekstmål i biltrafikken. Trafikkanalysen viser at planlagt arealbruk til boligformål
vil redusere bilbruken i forhold til dagens situasjon med næringsdrift.
Det er både i valg av plassering og utforming av bebyggelsen lagt vekt på at
utbygging skal være tilpasset omkringliggende utbyggingsstruktur og tilføre
nærområdet urbane kvaliteter. Området er planlagt slik at det skal framstå så åpent
og tilgjengelig som mulig og framstå som er et sammenhengende byrom med
omgivelsene.
Ved det endrede plangrepet blir den viktigste synsaksen- mot kirken- ivaretatt.
Planforslaget er i skala og høyde redusert. Boligblokkens utforming underordner seg
og samsvarer godt med bebyggelsesstrukturen på andre siden av Fantoftvegen, mot
Fantoftvegen 16 og Fantofthaugen borettslag18-24.
Planforslaget innebærer også en forbedring av trafikksituasjonen i området ved
bedret utforming av kryss Fantoftvegen- Øvre Fantoftåsen, sanering av eksisterende
avkjøringer og bedre tilrettelegging for myke trafikanter.

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Plankart
Bestemmelser
Illustrasjonsplan før og etter
Sol/skygge illustrasjoner
Oppdatert støyanalyse
Snitt før og etter
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