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Reguleringsplan, detaljregulering for: 
jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 

 

 

 

FANA, gnr. 12 bnr. 34 mfl.  

SANDBREKKEVEGEN  

Nasjonal arealplan-ID 1201_65310000 

 

Saksnummer 201631205/16 

Siste revisjonsdato bestemmelser 5.6.2019 

Vedtatt av bystyret  

 

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 

______________________________ 

                                                                                                                                   avdelingsleder 

 

 

Reguleringsendringer 
jf. pbl § 12-14 

Saksnummer              Plannavn Arealplan-ID Revisjonsdato  
bestemmelser 

Vedtatt 

     

     

     
 

1. Planens hensikt 
Formålet med reguleringsplanen er utbygging av eiendommene til boligbebyggelse med tilhørende 

anlegg. Planen har som hovedformål å utvikle gode boliger som tar hensyn til omkringliggende bebyggelse 

og topografi. Antall nye boenheter foreslått i dette planforslaget samt øvrige planforslag i området utløser 

behov for regulering og oppgradering av Sandbrekkevegen. Sandbrekkevegen reguleres med gang- og 

sykkelvei på nordsiden, og videreføring av eksisterende fortau på sydsiden. Opparbeidelsesplikt og 

rekkefølgekrav gjelder offentlig gang- og sykkelveg (o_SGS1 - o_SGS3) og offentlig kjøreveg (o_SKV).    

Avkjørsler på sørsiden er ikke berørt av planforslaget. Det kan ikke påregnes å få tillatelse til utvidet bruk 

av disse uten regulering. 

 

For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsen 13.12.2017, revidert x.x.19.  
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2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1  Parkering 

2.1.1  Parkering for boliger skal skje i felles parkeringskjeller.    

2.1.2  Det skal sikres 2,5 sykkelplasser per 100m2 BRA bolig. Kvalitetskravene i kommuneplanens 

arealdel for sykkelparkering skal følges.     

 

2.2  Overvannshåndtering 

 Overvannshåndteringen skal løses iht. VA- norm for Bergen kommune.   

 

2.3  Uteoppholdsarealer  

2.3.1 Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 50 % på tak/altan. 

Minimum 50 % skal utformes som fellesareal. Felles uteoppholdsareal skal skjermes mot 

vind, og halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn. 

2.3.2 Minimum 50% av boenheter skal ha privat uteoppholdsareal. 

 

2.4  Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det under bygge- og gravearbeidene skulle fremkomme automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturminnemyndighetene varsles – jfr. 

kulturminneloven § 8.2 

 

2.5 Terrengbehandling 

Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Unødvendig utsprenging eller oppfylling 

skal unngås, god massebalanse skal vektlegges.  

 

2.6 Støyforhold  

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor fasader med vindu til rom for støyfølsom bruk skal på 

søknadstidspunktet tilfredsstille anbefalte grenser i tabell 3 i Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplanlegging, T-1442/2016, eller senere retningslinjer som erstatter denne. Avbøtende tiltak 

mot utendørs støy tillates i form av etablering av støyskjermer. 

2.7 Byggegrenser 

 Byggegrenser er angitt i plankartet.  

 Sykkelparkering og støyskjerm er tillatt bygget inntil 2 meter utenfor byggegrensen. 

 Mur og overbygg ved innkjøring til p-garasje er tillatt bygget utenfor byggegrensen og kan 

sammenfallende med eiendomsgrensen til gnr 12 bnr 62. 

3. Utfyllende planer og dokumentasjon  
 

3.1 Illustrasjonsplan 

3.1.1 Illustrasjonsplan datert 16.5.19 er retningsgivende for disponering av planområdet. 

3.2 Dokumentasjon ved rammesøknad 

3.2.1  Utomhusplan  
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 Ved innsending av rammesøknad skal det legges ved detaljert kotert utomhusplan i målestokk 

1:500. Utomhusplanen skal gjøre rede for:  

• Plassering av bygg og atkomster.  

• Lek- og uteoppholdsareal og deres utforming og kvaliteter. 

• Avkjørsler, parkeringsløsning, interne gangveier med høyder og stigningsgrad. 

• Terrengbehandling, skjæringer, fyllinger og forstøtningsmurer. 

• Murer, trapper, gjerder. 

• Støyskjermtiltak  
 

3.2.2 Detaljplan veg 

 Detaljplan (tverr-/lengdeprofiler) for alle tiltak som berører offentlig vei skal leveres ved søknad 

om rammetillatelse. Det samme gjelder detaljerte tekniske planer for avkjørsler.   

 Detaljerte tekniske planer (vegplan og lengdeprofiler, normalprofil og overbygning, 

dreneringsplan, kabler- og belysningsplan med tilhørende lysberegninger, tverrprofiler og 

detaljer) for oppgradering av offentlige vegområder innenfor planavgrensning skal være 

godkjent av vegmyndigheten senest ved rammesøknad om rammetillatelse. Utforming av 

avkjørsler skal vises i detaljerte tekniske planer.  

3.3  VA rammeplanen  

VA-rammeplan utarbeidet av Byggadministrasjon datert 01.09.2017, er styrende for den videre 

detaljprosjektering og byggesaksbehandling. 

3.4  Sikringstiltak/geoteknisk vurdering   

Nødvendige sikringstiltak for sikring av eksisterende skjæring mot nordøst skal prosjekteres av 

geolog når grunnarbeidene pågår. Geolog skal tilkalles før og etter sprenging for å vurdere 

stabilitet og sikringsbehov også i nylig etablerte skjæringer. 

3.5  Forurensning i grunn  

Det skal foretas supplerende prøver hvor eksisterende bebyggelse ligger og hvor nedgravde 

oljeutskillere kunne ha vært, samt i områder der det planlegges gravearbeider. 

3.6 Renovasjonsteknisk plan  

Det skal utarbeides renovasjonsteknisk plan (RTP) i samsvar med renovasjonsteknisk veileder 

(RTV). 

4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

4.1.1  Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BFS 

4.1.1.1 Eksisterende boligbebyggelse 

 

4.1.2  Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse BBB 

4.1.2.1 Det tillates oppført blokkbebyggelse innenfor angitt grense for regulert høyde på plankartet. 

Maks gesimshøyde for blokkbebyggelse er k+55,0. Heishuset kan overskride den tillatte 

byggehøyden med maksimum 1,5 m.  
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Bebyggelse skal brytes i minimum 2 bygningskropper med minimum avstand på 5m. Det 

tillates svalganger på baksiden mot nordøst. Det tillattes utkraging av balkonger og karnapper 

i dette mellomrommet på maksimum 1 meter fra 2. etasjen og oppover. 

 

Bygg mot nordvest skal trappes ned i nordvestlig retning fra maks gesimshøyde k+55 til maks 

gesimshøyde k+51,5. Spranget skal være på minimum 6 m. Bygg mot sørøst skal trappes ned i 

sørøstlig retning fra maks gesimshøyde på k+55,0 til k+ 51,5 og dernest til k+48,5. Sprangene 

skal være på minimum 4 m hver. Det tillates oppført støyskjerm på takterrassene over den 

angitte byggehøyden. 

 

4.1.1.2 Tillatt maksimal utnyttelsesgrad fremkommer i plankart. Arealer under bakken skal ikke 

regnes med i utnyttelsesgraden. Parkeringsgarasje er inkludert i %BRA. 

 

4.1.1.3 Det tillates oppført innglassede balkonger for å oppnå tilfredsstillende støynivå på privat 

uteareal. Innglassing tillattes kun for de enkelte balkongene hvor det er nødvendig for å 

oppnå tilfredsstillende støynivå.    

 

4.1.1.4  Det tillattes oppført støyskjermingstiltak i form av sykkelpaviljonger/boder/støyskjermvegg 

med varierende materialbruk innenfor felt BBB. Støyskjermtiltak er tillatt oppført utenfor 

byggegrensen, men ikke nærmere enn 3 2 meter fra regulert gang- og sykkelveg. Høyde skal 

ikke overskride 3,5 m. 2,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Det kan tillattes høyere 

høyde for heishuset som skal sikre tilgjengelighet til underjordisk garasjekjeller.   

%BRA for sykkelpaviljonger/boder/heishuset inngår i totalt tillatt %BRA for felt BBB.  

 

4.1.1.5 I Felt BBB skal det etableres min 0,6 parkeringsplasser pr. 100m² BRA bolig. Min. 5% av 

plassene skal være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Parkeringskjeller kan 

etableres i eksisterende parkeringskjeller visst på kartet som bestemmelsesområdet #1. Ved 

behov kan omfang av garasjekjeller utvides.  

  

4.1.1.6 Bebyggelsen skal ha en god utforming med høy arkitektonisk kvalitet basert på dagens 

bygningsteknologi og arkitektur. Fasader skal underdeles ved å variere fargebruk, 

materialsammensetning e.l. for å dempe høyde- og lengdevirkningen av større volumer. 

   

4.1.1.7 Lekeplass i tilknytning til boligene skal etableres med sandkasse og sittebenk.  

   

4.1.1.8 Det skal sikres stiforbindelse fra Sandbrekkevegen via felt BBB til barnehage i nord.   

 

4.1.1.9 Det tillates oppført nettstasjon/energianlegg innenfor felt BBB. 

 

4.1.2 Uteoppholdsareal, f_BUT1 (Felles uteoppholdsarealer for gnr 12 bnr 44) 

 

 Alle inngrep i f_BUT skal sikres opp mot § 7 Hensynsone, bevaring naturmiljø.  

 

4.1.4  Øvrige kommunalteknisk anlegg, Renovasjon BRE   

 

4.1.4.1 Renovasjonsanlegg i felt f_BRE er felles for bebyggelse i felt BBB. 
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41.4.2  Areal i f_BRE skal benyttes til framtidsrettede nedgravde avfallsløsninger. Innenfor felt BBB 

ved areal for renovasjon f_BRE skal det etableres oppstillingsplass med tilhørende 

snumuligheter for renovasjonskjøretøy. plassering av renovasjon/bosskur. Eventuelle 

containere for avfall skal skjermes/overbygges.  

 

4.1.4.3 Mindre justeringer av felt f_BRE kan tillates i samråd med kommunen.  

 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
   
4.2.1 Kjøreveg SKV 

Kjørebane skal minimum være 6 meter inkludert vegskulder (2x0,25m). Nødvendig 

breddeutvidelse kommer i tillegg. Ved hensynssone for bevaring av eik, H560, skal o_SKV 

innsnevres til 4 m. 

 

4.2.2      Veg SV 

 f_SV1 er felles veg for bebyggelse på gnr 12 bnr 44. 

 f_SV2 er felles veg for bebyggelse på gnr 12 bnr 34 og gnr 9 bnr 155. 

 f_SV1 og 2 skal utformes som kryss. 

 

4.2.3 Sykkelvei o_SS1 og o_SS2 

Sykkelvei skal minimum være 2x1,5 m bred.  

 Gang- og sykkelveg o_SGS1 til o_SGS3 

 Gang- og sykkelveg skal minimum være 3,5 m. Ved hensynssone for eiken H560 skal gang-og 

sykkelveg o_SGS2 legges som bro over grunnen. Det kan tillates innsnevring av o_SGS2 ved 

hensynssone for eiken H560 til 2 m. Endelig løsning skal være godkjent ved detaljerte tekniske 

planer.  

 

4.2.3 Fortau SF 

Eksisterende fortau o_SF1 til o_SF3 skal videreføres i planen. Fortauene tillates redusert i 

bredden som følge av oppgradering av offentlig kjøreveg o_SKV. 

 Fortau o_SF4 til o_SF5 - Fortau skal minimum være 2 m. 

 

Det tillates stadvis innsnevring av sykkelfelt og fortau på sydsiden av Sandbrekkevegen inntil 2 

meter for å unngå negative konsekvensar for tilstøtende tomter med eksisterande bebyggelse. 

Nærmere vurdering skal foretas ved utarbeidelse av detaljerte planer for gang og sykkelvei.     

 

4.2.4 Annen veggrunn – Grøntareal SVG 

 Utforming/beplantning av annen veggrunn o_SVG skal vises i tekniske planer.  

 

4.2.5    Kombinert formål –veg og gang- og sykkelveg SKF 

Gang- og sykkelvegfortau/sykkelvei kombinert med avkjørsel.  

o_SKF1 – o_SKF3 skal utformes som sammenhengende gang- og sykkelveg med nedsenket 

kantstein.  
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5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Hensynssone H650 omfatter bevaringssone for eksisterende hul eik. 

5.2 Det er ikke tillatt å utføre graving innenfor treets rotsone. Hensynssonen tilsvarer denne 
sonen. Fortau kan etableres i denne hensynssonen, men fortauet skal reduseres i bredden for 
å ivareta hensynet til eiken. Minimum bredde på fortauet i hensynssonen skal være 1,25 
meter.   

5.3  Det tillates at eiken beskjæres og formes. Dette skal utføres av sertifisert trepleier som følge 
av tilstandsvurdering.   

 

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder (område #1) 

6.1        Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det etableres broløsning for gang- og sykkelveg 
o_SGS2 over hensynssone H560 for bevaring av hul eik.   

 

6.2 Innenfor bestemmelsesområde #2, skal del av eksisterende garasjekjeller bevares om mulig. 

Eksisterende garasjekjeller tillattes utvidet med maksimum 500m2.  

7. Rekkefølgebestemmelser  

7.1  Før igangsettingstillatelse for utbygging i felt BBB 
7.1.1  Detaljerte planer for vei o_SKV, samt gang- og sykkelveg o_SGS1 til o_SGS3 fortau (o_SF1 til 

o_SF3) og nedsenket gang- og sykkelveg o_SKF1 og o_SKF2 skal være godkjent av Bymiljøetaten 

før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i Felt BBB.  

7.1.2  Opparbeidelse av vei o_SKV og sykkelfelt (o_SS1 og o_SS2) må være sikret opparbeidet før 

igangsettingstillatelse for tiltak kan gis. Rekkefølgekrav på vei og sykkelfelt kan innfris 

v/utbyggingsavtale. 

7.1.3  Hensynsone for eiketre H560  i f_BTU1 skal markeres med bånd eller lignende i terrenget og 

sikres mot inngrep. Det tillattes ikke graving innenfor hensynsone. Døde grener på treet skal 

fjernes. Hovedstammen sikres med avstiving jf. tilstandsvurdering.  

7.1.4 Eikens røtter skal vakumsuges for fjerning av jord og avdekking av røtter. Treets røtter skal 

tildekkes med duk og ha tilgang til vann i anleggsfasen slik at røttene ikke tørker ut.  

7.1.5  Tilfredsstillende barnehage- og skolekapasitet skal være dokumentert.    

7.1.6 Det skal foreligge uttalelse fra BIR til renovasjonsteknisk plan (RTP) før 2. gangs behandling av 

planen.  

7.2  Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for utbygging i felt BBB  
7.2.1 Utomhusarealer skal være opparbeidet i samsvar med utomhusplan.  

7.2.2  Vann- og avløpsnett skal være ferdigstilt i samsvar med godkjent VA rammeplan.  

7.2.3  Støytiltak skal være ivaretatt.  

7.2.4 Gang- og sykkelveg (o_SGS1 til o_SGS3), nedsenket avkjørsel o_SKF1 og o_SKF2 og broløsning ved 

eiken skal være ferdig opparbeidet. Fortau o_SF1 til o_SF3 samt nedsenket fortau o_SKF1 og 

o_SKF2 skal være ferdig opparbeidet.  
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7.2.5 Stiforbindelse til barnehage i nord skal være ferdig opparbeidet.  

7.2.6 Avfallsanlegg skal være ferdigstilt iht. til renovasjonsteknisk plan.  

7.3  Før utbygging av gang- og sykkelveg (o_SGS1 til o_SGS3) (sykkelvei (o_SS1 og o_SS2) 
samt fortau (o_SF4 og o_SF5).  
7.3.1  Det skal foreligge detaljerte planer for utbygging av sykkelvei og fortau gang og sykkelvei. Planene 

skal være godkjent av Bymiljøetaten før igangsetting.  

7.4  Før sanering av avkjørsler   
Felles veger f_SV1 og f_SV2 og offentlig gang- og sykkelveg o_SGS2 og o_SGS3 skal være ferdig 

bygget før avkjørsler direkte fra Sandbrekkevegen til eiendommene 12/44 og 9/155 saneres.  

 

8. Eierform  
8.1 Offentlige arealformål 

 Alle felt merket med prefiks o på plankartet skal være offentlige. 

 o_SKV - offentlig kjøreveg  

 o_SGS1 til o_SGS3 – offentlig gang- og sykkelveg 

 o_SF1 til o_SF3 – offentlig fortau  

 o_SS1 og o_SS2 - offentlig sykkelvei  

 o_SF1 til SF5 - offentlig fortau  

 o_SKF1 og o_SKF2 – kombinert formål veg og offentlig gang- og sykkelveg 

 o_SVG1 – offentlig annen veggrunn – grøntareal  

 

8.2. Felles arealformål 

 Alle felt merket med prefiks f på plankartet skal være felles. 

              F_BUT1 – Uteoppholdsarealer for 12/44 

 f_SV1 og f_SV2 – felles veg 

 f_BRE – felles renovasjonsanlegg 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

1. Reguleringskart, datert 16.5.19  
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Dokumenter som er retningsgivende  
1. Illustrasjonsplan, datert 16.5.19 

2. Situasjonsplan, datert 03.11.2017 

3. VA-rammeplan, datert 01.09.2017  

4. Vegtegninger, datert 05.10.2018 

5. Støyrapport, datert 21.09.2017.  

 


