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Det vises til tidligere planforslag som lå ute til til offentlig ettersyn i perioden 02.02.19 - 19.03.19, 
samt begrenset høring, som lå ute i perioden 22.07.2021 - 28.08.2021.  
Forslaget finnes i det digitale planregisteret: arealplaner.no /bergen4601 
Etter offentlig ettersyn og sist begrenset høring er det gjort endringer i forslaget. Etter Bergen 
kommunes vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som 
ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til den konkrete 
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endringen, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk 
behandling.  
 
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for to nye boligblokker på gnr. 122, bnr. 3 og 609 
(felt BBB1 og BBB2 i plankartet). 
 
Foreslåtte endringer 
Årsaken til den begrensede høringen er behov for økning av maksimale byggehøyder for 
byggefeltene BBB1 og BBB2 og endring i bebyggelsen med tanke på terrenginngrep. 
 
Endringer i løsningene vises i mulighetsstudie og er lagt inn i oppdatert planmateriell: 
Plankart: 

 Justering kotehøyde/byggehøyde i BBB1 og BBB2 
 Justering byggegrenser i BBB1 og BBB2 
 Felt BBB2: Justering formålsgrense og flyttet tilkomst  
 Nye bestemmelsesområder i tilknytning til BBB1 og BBB2 for å lage gode overganger mellom 

boligområder og grønnstruktur 
 Nye midlertidig bygge- og anleggsområde i tilknytning til BBB1 og BBB2 

 
Planbestemmelser: 

 Lagt til bestemmelse om nedtrapping av bebyggelse mot offentlig veg og Bjørndalspollen 
 Bestemmelser til nye bestemmelsesområder 

 
Illustrasjonsplan/Mulighetsstudie/illustrasjoner: 

 Illustrasjonsplan, snitt, sol/skygge illustrasjoner etc er revidert iht., foreslåtte endringer i 
mulighetsstudie.  

 For å kunne sammenligne /se forskjellene viser illustrasjoner i mulighetsstudie både forslag 
som var ute til offentlig ettersyn og revidert forslag. 

 
Byggehøyder: 
Til offentlig ettersyn var de maksimale byggehøydene kote +42 for BBB1 og kote+44 for BBB2. Etter 
offentlig ettersyn er byggene trappet ned mot kommunal vei. Nedtrappingen var et krav fra Bergen 
kommune i fagnotatet ved 1. gangs behandling. Dette fører til flere taksprang / takflater med behov 
for økt dekketykkelse for isolering og konstruksjoner (ift. vanlige etasjeskiller), som igjen medfører 
behov for en økning av den totale byggehøyden. Ved økt detaljering av prosjektet ser en at avsatte 
byggehøyder til offentlig ettersyn ikke er tilstrekkelig for å løse nedtrapping av byggene mot 
kommunal vei.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn har det pågått en detaljering av planforslaget, og landskapsarkitekt 
har sett nærmere på utforming på utearealene.  
Byggene er som følge av dette hevet i terrenget med hhv 0,5m i BBB1 og 0,45m i BBB2, for å gi 
mindre høydeforskjeller til omgivelsene og redusere behovet for terrenginngrep. Dette gir behov for 
en økning av byggehøyden i begge feltene. Heving av bebyggelsen i BBB2 vil gi bedre tilpasning mot 
eksisterende veg, mindre inngrep i kollen og bedre tilpassede trappeforbindelser for snarveiene. En 
vil dessuten få en bedre tilpasset broforbindelse/ rampe mellom BBB2 og felles uteoppholdsareal i 
f_BUT. I felt BBB1 blir bebyggelsen bedre tilpasset kommunal vei mtp høydeforskjeller, trapp til 
inngangsparti og bedre kontakt til kollen med felles uteoppholds areal.  
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På bakgrunn av økte dekketykkelser og heving av byggene i terrenget er de maksimale byggehøydene 
i plankartet økt til BH= kote+43,5 m.o.h i BBB1 og BH= kote+45 m.o.h i BBB2.  
 
Det er vurdert at endringen ikke vil føre til økt innsyn for eksisterende bebyggelse. Det planlagte 
bygget i BBB1 har sin hovedfasade mot vest, vendt bort fra nabobebyggelsen i Bjørndalsbrotet. 
Boligblokk i felt BBB2 vil ha private balkonger mot Bjørndalspollen mot nord, og en privat balkong 
øverst mot kommunal vei. Den nærmeste bebyggelse i Bjørndalsbrotet borettslag har få eller ingen 
vinduer i fasaden mot veien og planområdet. Det er også god avstand mellom BBB1, BBB2 og 
eksisterende bebyggelse.  
 
I sammenheng med endret byggehøyde er det gjort et nytt sol- og skyggestudium, for å undersøke 
skyggevirkninger som følge av utbyggingen. Det opprinnelige sol- og skygge studiet som ble lagt ut til 
offentlig høring for planforslaget viser at det er gode solforhold i området, også etter utbyggingen. 
Bygningsvolumene ville ikke gi økt forringelse av solforhold på eksisterende boligers uteareal, og det 
er sol på halvparten av utearealet på bakkeplan over 4 timer ved vårjevndøgn.  
 
Det nye sol- og skyggestudiet har lagt inn reviderte byggehøyder tilsvarende k+43,5 i BBB1 og k+45 i 
BBB2. Resultatet viser at økningen av byggehøydene ikke vil gi mer skyggevirkninger for 
omkringliggende bebyggelse ved vårjevndøgn 20.mars, eller sommersolverv 20.mai.  
 
Ved 1.gangshøring kastet BBB1 noe skygge på endegavlen av eksisterende blokk (Bjørndalsbrotet 
122). I det reviderte mulighetsstudiet, med nedtrappede bygg og økte maksimale byggehøyder, er 
det mindre skyggeutslag på endegavlen til Bjørndalsbrotet 122 enn ved offentlig ettersyn, jf. 
illustrasjoner under. 
 

Sol- og skyggestudie til offentlig ettersyn 20.mai 
kl.20.00: 

 
Figur 1; sol- og skygge studien som lå ved 
planforslaget til offentlig ettersyn viser et lite 
skyggeutslag på endegavlen til nærmeste 
rekkehus i Bjørndalsbrotet borettslag. 

Sol- og skyggestudie revidert etter offentlig ettersyn, 
20.mai kl.20.00: 

 
Figur 2; Revidert sol- og skyggestudie i etterkant av 
offentlig ettersyn med nedtrappede bygg mot 
kommunal vei, og reviderte byggehøyder. 
Skyggevirkningen på endegavlen er redusert som følge 
av nedtrapping av bebyggelsen mot kommunal vei.   
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Samlet vurdering er at endringen av byggehøyder ikke vil få økte negative virkninger for 
nabobebyggelse i form av mer innsyn eller mer skygge på uteoppholdsarealer eller fasader.  
 
Felt BBB2 
I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort endringer av størrelsen på felt BBB2. Ved offentlig 
ettersyn så felt BBB2 slik ut:  

 
Figur 3; utsnitt fra plankart til offentlig ettersyn som viser felt BBB2. 

Ved begrenset høring (datert 22.07.2020) ble felt BBB2 redusert ved at arealet langs vei i nordøst ble 
trukket tilbake trukket tilbake, som følge av at planlagt trafo og renovasjonsanlegg ble flyttet til felt 
BBB1. I plankartet som ble sendt ut til begrenset høring sommeren 2020 var formålsgrensen mot 
nordøst trukket tilbake, jf. figur under. 
 

 
Figur 4; utsnitt fra plankart som ble sendt på begrenset høring 22.07.2020. 

Grunnet krav til universell tilkomst til inngangsparti er det nødvendig å flytte adkomsten til BBB2 
nordover. Dette gjør at det er nødvendig med en mindre justering av formålsgrensen for BBB2, noe 
tilbake mot nordøst i forhold til det som ble sendt ut til begrenset høring sommeren 2020. 
Formålsgrensen ligger i revidert plankart til begrenset høring 2021 litt lenger inn i grønnstrukturen på 
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gnr. 122 bnr. 1. Dette er gjort for å sikre at det er mulig å etablere en gangadkomst til BBB2 som 
tilfredsstiller kravene til universell utforming og tilgjengelighet. 

 
Figur 5; utsnitt fra plankart til begrenset høring 23.02.20201. 

Det bratte terrenget, og ønsket om å minimere utslaget, gjør at det må etableres mur på utsiden av 
adkomstveien som går inn til garasjeanlegget. Muren ligger innenfor felt BBB2, vil kunne skjules bak 
vegetasjon, og således være lite synlig for omgivelsene. Tilstøtende eneboliger til planområdet ligger 
i skråningen ned mot Bjørndalspollen, og mye lavere i terrenget og vil heller ikke se muren. Det er i 
tillegg satt av et bestemmelsesområde #6 med underforliggende formål grønnstruktur (GN), for å 
sikre tilkomst og rom for å komme til å etablere mur, samt tillate at terreng i GN kan bearbeides for å 
få gode overganger mellom byggeområde og GN. Bestemmelsesområde #5 skal sikre det samme for 
BBB1.  
Dokumenter til den begrensede høringen og plankart i riktig målestokk ligger også på Asplan 
Viak sin hjemmeside:  
 
https://www.asplanviak.no/nykunngjoring/rediger/13647/justert-planforslag-til-begrenset-
hoering-laksevaag-gnr-122-bnr-3-m-fl-bjoerndalsbrotet/ 
 
Tidligere dokumenter i saken finnes her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/908 
 
For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til Asplan Viak:  
Linda Telle, Tlf: 92294170, e-post: linda.telle@asplanviak.no  
 
Merknader til den begrensede kan sendes skriftlig til:  
Asplan Viak AS 
Fabrikkgaten 3  
Postboks 2304 Solheimsviken 
5824 Bergen 
Eller på e-post: Linda.telle@asplanviak.no 
 
(Merk merknaden med «Bjørndalsbrotet, Arealplan-ID 65520000, Begrenset høring 
saksnummer 201734312/28»)  
 
Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet til kommunen sammen med  
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planforslaget. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen 
kommune, da dette vil bli ivaretatt av Asplan Viak. 
 
Frist for merknader er satt til 26.03.2021. 


