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Offentlig høringsinstanser 
 
 
  
 
 
VARSEL OM ENDRINGER ETTER OFF. ETTERSYN - FANA - GNR 12 BNR 34 M. FL. - 
SANDBREKKEVEGEN  
 

Etter offentlig ettersyn ble forslag til detaljreguleringsplan for Fana - Gnr 12 bnr 34 m. fl. - 
Sandbrekkevegen endret som følge av innspill fra Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, 
Byarkitekten, BIR m.fl. På bakgrunn av dette legges revidert planforslag ut på en begrenset høring, 
hvor berørte parter kan gi innspill og merknader innen en frist på 4 uker. Plandokumentene er 
tilgjengelige på https://www.tagarkitekter.no/nyheter/  
 

Planens avgrensning er endret i samråd med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Sykkelfelt på 
sørsiden av Sandbrekkevegen er tatt ut av planen. Eksisterende fortau beholdes på sørsiden av 
Sandbrekkevegen og sanering av avkjørsler på sørsiden av vegen er tatt ut av planforslaget.  
 

Fortau på nordsiden av Sandbrekkevegen er endret til 3,5 meter bred gang- og sykkelveg med 
langsgående rekkverk. Kjørevegen er regulert til minimum 6 meter, men er innsnevret til 4 meter ved 
hensynssone for bevaring av hul eik. Gang- og sykkeveg skal legges som bro over treets røtter.  

Bebyggelsen er endret ved at den trappes vesentlig ned på begge sider og øverste etasjer er trukket 

inn. Antall boenheter er redusert fra 38 til 22 i antall i en miks av ulike familieboliger bestående av 

leiligheter med rekkehus under. Minste skisserte størrelse på boenhet er 72 m2. Støyskjerm og 

bebyggelse er bearbeidet og er gitt økt estetisk kvalitet og bedret stedtilpasning i dette området som 

består av både eldre villabebyggelse og nye urbane fortettingsprosjekt. Parkeringsdekningen er lav 

og prosjektet tilrettelegger for god mobilitet og sikkerhet for myke trafikanter. 

 
 
 

Bergen 5.6.2019 
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Merknader til revidert planforslag sendes skriftlig eller elektronisk innen 5.7.2019 til 
jlb@tagarkitekter.no eller 
Tag arkitekter v/ Jannicke L. Berglund 
Nøstegaten 44                                                                                                                                                     

5011 Bergen 

Neste steg i planprosessen, når varslingsperioden er utgått, er at planforslaget ferdigstilles og sendes 

inn til kommunen for 2. gangs behandling. Etter 2. gangs behandling vil planforslaget bli sendt til 

politisk behandling. 

Planforslaget er endret på følgende punkt (se tilhørende vedlegg tilgjengelige på 

https://www.tagarkitekter.no/nyheter/): 

Boligformål 

1. Boligbebyggelse: Antall boenheter er redusert fra 38 til 22 i antall. Bebyggelsen er endret i 

karakter for bedret stedstilpasning. Bebyggelsen er delt inn i to bygningskropper med 

nedtrapping av 3. og 4. etasje mot nordvest og sørøst. 

2. Energianlegg, SE, er lagt inn i boligformålet, BBB, med tilhørende bestemmelse, § 4.1.1.9. 

3. Renovasjonsformål f_BRE er flyttet litt i nordlig retning som følge av endret geometri på 

avkjørsel og gang- og sykkelveg. 

4. Antall avfallskonteinere er redusert fra 4 til 3 i antall. 

5. Planlagt p-garasje og innkjøring til denne påvirkes av endret geometri på avkjørsel og gang- 

og sykkelveg.  

6. Støyskjerm er endret i karakter. Denne skal ha et variert uttrykk. 

7. Del av eiendom på gnr 12 bnr 63 er tatt med i planen pga planlagt riving av garasje på denne 

eiendommen. Formål for dette arealet er satt til eksisterende boligformål- frittliggende 

småhusbebyggelse BFS. 

8. Overbygget rampe for innkjøring til p-garasje og støttemur mot 12/62 er flyttet noe i nordlig 

retning som følge av endrete linjer for offentlig kjøreveg og gang- og sykkelveg. Muren og 

overbygg ligger i eiendomsgrensen mot 12/62. 

Samferdselsformål 

1. Fortau på nordlig side av offentlig kjøreveg o_SKV er endret til gangs- og sykkelveg med 

langsgående rekkverk. 

2. Eksisterende fortau på sørsiden opprettholdes, sykkelfelt tas bort. 

3. Avkjørseler til gnr/bnr 12/34 og 44 er endret til kryssløsning. 

Dette medfører endret geometri for gang- og sykkelveg. 

4. Snuareal og oppstillingsplass for renovasjon er flyttet litt nordover som følge av endret 

geometri på avkjørsel og gang- og sykkelveg. 

5. Offentlig kjøreveg o_SKV innsnevres ved hensynssone for bevaring av hul eik. 

6. o_SKF3 er tatt ut av planen. 

7. Sanering avkjørsler til 12/43 og 70 opphører. 
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Plankart 

1. Planens avgrensening er utvidet mot Nattlandsbotn i øst og innsnevret mot kryss i vest. 

2. Veggeometrien er endret, som nevnt over. Fortausformålet o_SF på nordsiden av vegen er 

endret til gang- og sykkelveg, o_SGS. Eksisterende fortau beholdes på vegens sørside. 

3. Hensynssone for bevaring av eik er flyttet noe vestover, iht koordinater mottatt etter 

innmåling. Gang- og sykkelveg legges i bro over hensynssonen. 

4. Energianlegg (trafo) SE er tatt ut. Formålet er lagt inn i boligformålet BBB, som nevnt over. 

5. Linjer for byggehøyde er tatt ut (byggehøyder sikres i bestemmelsene). 

Bestemmelser 

Endringer i bestemmelsene er markert med rødt. Bestemmelser som foreslås tas bort er markert 

med  overstreking. 

Illustrasjonsplan 

Illustrasjonsplanen er endret iht. reviderte formålslinjer og plangrense i plankart. Revidert 

illustrasjonsplan viser endret plassering for støyskjerm og bearbeidet bebyggelse. 

Innkjøring til p-garasje og plassering av renovasjonsareal er endret som følge av endret veg og gang- 

og sykkelveg. Rampe og støttemur mot 12/62 er justert. Støttemur ligger i eiendomsgrensen mot 

12/62. 

Merkndasskjema 

Endringer i merknadsskjema er markert med rødt. Utdaterte kommentarer som foreslås tas bort er 

markert med overstreking. 

 

Vedlegg (tilgjengelige på https://www.tagarkitekter.no/nyheter/): 

Planbestemmelser 

Plankart 

Illustrasjonsplan 

Presentasjon av revidert prosjekt inkl sporing for renovasjon, illustrasjoner, perspektiv, solstudie 

m.m. 

Vegtegninger (godkjent av Bymiljøetaten), lengde- og tverrprofiler 

Rapporter for hule eiker 

Merknadsskjema 

Merknadskart  

Innspill fra Byarkitekten 

 


