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PLANINITIATIV 

 

Hovedinnholdet i planinitiativet 
 

Bakgrunnen for planinitiativet 

TAG arkitekter har fått i oppdrag å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan og skisseprosjekt 

for Nattlandsvegen 150, på vegne av Nattlandsveien 150 AS.  

 

Nattlandsvegen 150 er i dag et næringsareal preget av asfalterte flater, utilgjengelige 

grøntområder og lager- og industribebyggelse.  

Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om å transformere dagens bruk av Nattlandsvegen 150 

gnr. 161 bnr. 1032 fra næring til boligbebyggelse og allment tilgjengelige grøntområder.  

Forslagstiller ønsker å omforme eiendommen i tråd med kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

Planinitiativet forutsetter rivning av eksisterende bebyggelse på eiendommen, og eksisterende 

kontor- og næringsvirksomhet erstattes med boligbebyggelse og oppgraderte grøntområder.  

 

Planområdet omfatter bensinstasjon på gnr. 161 bnr. 1033, Nattlandsvegen 152. Dette formålet er 

ikke planlagt endret. 

 

Foreslått formål 

Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, grøntareal, 

renovasjonsanlegg, samt tilhørende infrastruktur.  

 

Enkle idéskisser 

Tomten er i dag støyutsatt grunnet nærheten til Nattlandsvegen. Dette preger opplevelsen 

utendørs i grøntarealet og området ellers. Ved å legge tett rekkehusbebyggelse mot vegen vest i 

planområdet sikres bedre forhold i uteområdet bak. Det er tenkt punkthus øst i planområdet. 

Plasseringen av bebyggelsen skaper et stort gårdsrom mellom byggene, som vil strekke seg ned 

mot elven og parkdraget i nord, og som vil være åpent for bruk av allmenheten. Gangakser vil 

legges mellom bebyggelsen over gårdsrommet, for å skape tilknytning til nærområdet og 

snarveger for brukere og beboere i området. Dette vil bidra til et mer urbant og levende sted, som 

kan gi grobunn for utvidet aktivitet, næringsvirksomhet og et godt bomiljø i området.  

 

Videre er det ønskelig å møte eksisterende bebyggelse i nord og øst på en god måte, ved å åpne 

opp bebyggelsen strategisk. Det vil etterstrebes å ikke forringe utsikt og solforhold for 

eksisterende bebyggelse i vesentlig grad. I tidlig skissefase er det vurdert ulike 

bebyggelsestypologier.  

Forslag til plannavn Årstad, gnr 161, bnr 1032 m.fl, Nattlandsvegen 

Bydel, gnr./bnr.  Årstad, gnr 161, bnr 1032 m.fl  
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(figur 1 Ideskisse av foreslått bebyggelse, sett fra nord mot sør, TAG)  

 

 
(figur 2 Tidlig fase forslag til situasjonsplan, prinsippskisse TAG)  
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Planområdet – dagens situasjon 
 

Forslag til planavgrensning  

Forslag til planavgrensning følger i hovedsak plangrense for gjeldende plan og eiendomsgrensene 

til forslagstillers eiendom, gbnr 161/1032, samt eiendom til eksisterende bensinstasjon gbnr 

161/1033. Planavgrensningen tar også delvis med seg vegareal sør for eiendommene, gbnr 

11/301. Avgrensningen følger igangsatt naboplans, planID – 66470000, plangrense i sør.  

 

 

 

 

Forslått planområdet har en størrelse på 14,1 daa.  

 

 
(figur 3 Forslag til planavgrensning)  
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Beskrivelse av området:  

Beliggenhet:  

Planområdet ligger i bunnen av Nattlandsfjellet, i dalføret med Nattlandsvegen i vest og 

Landåsfjellet i øst, ca 6 km sør for Bergen sentrum, og ca 4,5 km fra Paradis. Tomten ligger i et 

etablert bolig- og næringsområde, med variert bebyggelse. Planområdet ligger i umiddelbar 

nærhet til bussholdeplass i Nattlandsveien, samt gåavstand til bybanestopp på Slettebakken og 

Sletten.  

 

Eksisterende bygningsmasse:  

Eksisterende bygningsmasse består av flere bygninger, hvorav et er benyttet som kontor- og 

næringsbygg med to tilbygg, samt bensinstasjonen på nabotomten. Bebyggelsen innenfor gbnr. 

161/1032 forutsettes revet i forbindelse med fremtidig byggearbeider. Bensinstasjonen blir 

stående som den er i dag.   

 

Strøkskarakter:  

Majoriteten av bebyggelsen i området er i hovedsak blokkbebyggelse på 4-5 etasjer, men det er 

også en del eneboliger, flermannsboliger og rekkehus i nærområdet. Området ellers er svært 

sammensatt, med ulike typologier, stilarter og fargesetting. Sykehjemmet, sør-øst for 

planområdet, ligger i tillegg som et dominerende volum i området, igjen med sitt eget formsvar 

fra 90-tallet.  

 

Landskap/ blågrønne strukturer  

Planområdet ligger øvre og vestre del av Bergensdalen, langs Nattlandsvegen. Området ligger 

mellom to høydedrag, med utsikt ned mot Bergen sentrum i nord, samt Ulriken og Landåsfjellet i 

øst. Omtrent halve planområdet er planert og dekket med asfalt. Nordre del av planområdet er et 

grøntdrag med en delvis gjengrodd bekk. Terrenget faller fra planert asfaltert areal ned mot 

grøntdraget. Grøntdraget er kupert og bærer preg av å være lite brukt, da er også inngjerdet.  
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(figur 4 Utsnitt av eksisterende bygningsmasse og grønnstruktur, sett fra nord mot sør, kilde: Google maps)  

 

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

KPS 2015 – Bergen 2030, gjeldende samfunnsdel, har som visjon at Bergen skal være en 

attraktiv og aktiv by. Intensjonen er å legge til rette for en kompakt og velfungerende by hvor 

innbyggerne lettere kan bevege seg mer miljøvennlig og til fots i hverdagen.  

 

Planområdet har umiddelbar tilgang til kollektivtilbud med bussholdeplass i Nattlandsvegen og 

gangavstand til bybanen. Langs planområdet går gang- og sykkelveg i retning sentrum og 

Paradis/Nesttun. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA 2018)  

Arealformål 

Området ligger i gjeldende KPA i sone 3, ytre fortettingssone. Nordre del av planområdet er 

regulert til grønnstruktur. I blågrønt temakart ligger nordlig del av planområdet innenfor 

økologisk korridor.  
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(figurer 5 Utklipp fra KPA 2018 og blågrønt temakart, planområdet markert med rød linje. Kilde Bergenskart.no)  

 

Hensynssoner: 

- Hensynssone kulturmiljø Landås (H570) – hele planområdet  

- Hensynssone kulturmiljø (H570) – Historisk veifar langs Nattlandsveien  

- Konsesjonsområde fjernvarme  

- Rød og gul støysone – mesteparten av planområdet.  

- Aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred (H310_1), liten del i 

øst 

 

 

Kommunedelplan (KDP) Landås:  

Arealformål i KDP Landås er Industri, friområde og bygninger med særskilt allmennyttig formål.  

 

 
(Figur 6 Utklipp fra KDP Landås. Kilde Bergenskart.no) 
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Vedtatt reguleringsplan 

Planområdet er regulert i en eldre reguleringsplan for Årstad, 10520400, Gnr 161 bnr 1033, 

Nattlandsveien 150, offentlig plan, vedtatt 29.11.1999.  

 

Gjeldende formål er Industri/kontor/bolig, bensinstasjon, park, gangvei 

 
(Figur 7 Utklipp fra gjeldende plan. Kilde Bergenskart.no) 

 

 

Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

- Årstad, 8395000, Gnr 11 bnr 358 mfl., Kolstibotn bo- og servicesenter 

- Årstad, 9850000, Gnr 11 bnr 94 mfl., Nattlandsfjellet 

- Årstad, 10520603, Gnr 160 Bnr 938, mfl., Slettebakken sør 

- Årstad, 10750101 Gnr 161 bnr 1030, Nattlandsvegen 126 
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(figur 8: utklipp av eksisterende reguleringsplaner i området, kilde: bergenkart.no)  

 

Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Andre pågående reguleringsplaner i nærområdet:  

- 4601_66470000 Årstad, gnr 11 bnr 28 mfl., Nattlandsfjellet  

- 4601_66340000 Årstad. gnr 160 bnr 184 mfl., Områdereguleringsplan Slettebakken 

 

 
(figur 9: utklipp av reguleringsplaner under arbeid, kilde: bergenkart.no)  
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Forhold til overordnede planer og retningslinjer  

Formål 

Planforslaget er i tråd med formål i KPA 2018. Planforslaget foreslår at formålsgrensen mellom 

boligområde og grønnstruktur endres slik at den tilpasses terrenget på en bedre måte. Og at 

regulert gangveg i grøntområdet endres slik at den også er bedre tilpasses eksisterende terreng og 

med tilstrekkelig avstand fra vassdrag/bekk.  

 

Byggehøyder 

For ytre fortettingssone skal byggehøydene tilpasses omgivelsene og terreng. Og ny bebyggelse 

bør ikke gi vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger. Jf. § 26.4.7 

bestemmelser for KPA 2018. KDP Landås §3.4 angir at gesimshøyde, møneretning og takform 

på nybygg skal tilsvare eksisterende bebyggelse i området.  

 

Eksisterende blokkbebyggelse i nærområdet er på 4 etasjer, pluss full kjeller- og loftsetasje, som 

til sammen tilsvarer 5 etasjer. Planlagte punkthus foreslås med 5 etasjer, i samsvar med 

nabobebyggelse. Rekkehusene foreslås med 4 etasjer. 

All ny bebyggelse foreslås med tilsvarende takform, saltak, og møneretning som eksisterende 

bebyggelse.  

  

 
(figur 10: Snitt som viser byggehøyder i eksisterende bebyggelse opp mot foreslått bebyggelse. TAG)   

 

 

Uteoppholdsareal  

I henhold til § 14.3.4 i bestemmelser for KPA 2018, etableres det minimum 75 m2 

uteoppholdsareal per boenhet, hvor minimum 40% utformes som fellesareal/offentlig areal. Alle 

enheter skal ha privat uteoppholdsareal. For å frigjøre mest mulig areal til uteoppholdsareal på 

bakkeplan, foreslås det å legge parkering under bakken.  
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Blågrønne strukturer  

Planforslaget ønsker å videreføre regulert grønnstruktur i KPA 2018 og KDP Landås, samt 

grønnkorridor i blågrønt temakart. Jf. § 10 bestemmelser for KPA 2018. Grøntområdet åpnes opp 

og det etableres et offentlig parkområde hvor mest mulig av eksisterende terreng tas vare på. Det 

foreslås derimot å endre planavgrensningen mot nytt foreslått boligformål, for å tilpasses 

terrenget bedre. Størrelsen på arealet endres ikke. Elve-/bekkeløpet gjennom grønnkorridoren vil 

fremheves og tas vare på, slik at denne vil være med på å legge til dette for økt opplevelsesverdi 

og friluftsliv. Det vil etableres en offentlig tilgjengelig gangveg langs bekken. 

 

Støy  

Store deler av planområdet ligger i rød og gul støysone i KPA2018. Planforslaget foreslår å 

plassere tett rekkehusbebyggelse langs Nattlandsvegen, som vil fungere som en støyskjerm for 

arealene i gårdsrommet bak bebyggelsen. Alle boenhetene i denne boligrekken vil få minst en 

fasade som vender mot stille side, og både stue og minst 2 soverom vil få vindu mot stille side. Jf. 

§ 22.2 og retningslinjer for tiltak i rød støysone i bestemmelser for KPS 2018.  

 

 

Hensynssone kulturmiljø  

Planområdet ligger i hensynssone kulturmiljø Landås. Retningslinje til hensynssone angir (KPA 

§ 35.5): «Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene 

ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer områder og gir det særpreg. 

Det skal derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om tiltak og endret arealbruk». 

 

I vedlegg med utfyllende informasjon til hensynssonen står det om Landås: 

- Tiltak innenfor området må ivareta arkitektur, landskapskarakter, den åpne 

bebyggelsesstrukturen med fellesarealer, grøntstrukturer og friluftsområder. 

- Nye tiltak må forholde seg til volum og høyder på eksisterende bebyggelse. 

 

Forslått bebyggelse i planforslaget, samt plassering, er basert på KDP for Landås og nærområdets 

bygningstypologi. De karakteristiske saksede lamellene tas igjen i planlagt rekkehusbebyggelse 

langs Nattlandsveien. Og punkthus plasseres strategisk i landskapet på østsiden av tomten, og ett 

i midten på nordsiden, med et stort grønt felles uteoppholdsareal i midten av bebyggelsen. 

Bebyggelsen vil ha saltak og rød takstein, og vil ha en samsvarende form og materialitet til 

Landås-arkitekturen.  

 

Stedsanalyse 

Se vedlagt stedsanalyse/ Byromsanalyse  

 

Virkninger av planinitiativet  

Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Planforslaget tilstreber å finne løsninger som gir god utnyttelse og gode moderne og funksjonelle 

boformer, samtidig som at forslaget er mest mulig tilpasset dagens strøkskarakter, skala og 

bygningsform. I skisseprosjektet er foreslått bebyggelse plassert slik at eksisterende 

landskapsform bevares. Parkering er foreslått i parkeringskjeller med innkjøring i østlig del 

planområdet fra Kolsibotn, hvor terrenget i utbyggingsområdet ligger høyere enn vegen.   

 

Det anses at planforslaget vil ha positive konsekvenser for strøkskarakteren da ny bebyggelse 

viderefører den karakteristiske Landåstypologien ved å sikre blant annet en god overgang til 



 

Side 11 av 13 
 

eksisterende nabobebyggelse. Samtidig vil området i sin helhet bli mer sammenhengene og 

tydelig på dets identitet med lamellbebyggelse, punkthus og romslige grønne fellesarealer på 

bakkeplan.  

 

Ved å erstatte dagens kontor/næringsområde, med dets asfalterte flater og utilgjengelige 

grøntarealer, med et allment tilgjengelig grøntområde, samt romslige felles grønne utearealer på 

bakkeplan, anses å ha store positive konsekvenser for både omgivelsene og strøkskarakteren i 

området. Grøntdraget vil oppgraderes til park, med gangveg i tilknytning til gang- og sykkelveg i 

Nattlandsvegen. 

 

Fjernvirkning 

Eksisterende situasjon i planområdet i dag bryter både med Landåsplanen og eksisterende 

bygningstypologi i nærområdet. Planforslaget innordner seg både etter Landåsplanen og 

eksisterende bygningstypologi i nærområdet, og vil derfor gi bedre helhet og sammenheng i 

området enn hva dagens situasjon gjør.  

 

Planforslaget legger opp til rekkehus på 4 etasjer og punkthus på 5 etasjer. Eksisterende 

nabobebyggelse ligger på 2-5 etasjer, hvor lamellblokkene nord og øst for planforslaget har 4 

boligetasjer, samt full kjeller- og loftsetasje, dvs 5 etasjer. Foreslått bebyggelse vil ha tilnærmet 

samme høyde som eksisterende blokkbebyggelse. 

  

Planlagte punkthus øst i planområdet vil ses fra naboer liggende bak ny bebyggelse. For at den 

nye bebyggelsen ikke skal virke for inngripende er det planlagt åpne passasjer mellom 

punktblokkene, slik at nabobebyggelsen fremdeles får utsikt og at grøntområdene 

tilgjengeliggjøres.   

 

Økt trafikk og støy 

Planforslaget vil generere noe mer trafikk og dermed mer støy knyttet til dette. Det foreslås 

lavere parkeringsdekning enn hva krav for ytre fortettingssone tilsier, dette på grunn av god 

tilgang til kollektiv transport. Det planlegges å legge parkering under bakken i en 

parkeringskjeller. Tilkomst til parkeringskjeller vil være fra veg, Kolstibotn, sør i planområdet. 

Økt belastning og eventuell utbedring av vegen vil bli vurdert videre i plansaken.  

 

Naturmangfold 

I grøntarealet nord i planområdet, langs Kolstibekken, er det gjort én observasjon (2016) av 

rødlistet art, Fiskemåke (Larus canus). Fiskemåke har status som nær truet. Det er også observert 

vipe (Vanellus vanellus), som regnes som sterk truet i nærområdet. Denne observasjonen ble 

derimot registrert i 1976, og anses derfor ikke lenger for relevant.  

 

Grøntarealet nord i planområdet er oppgitt som økologisk korridor i temakart for 

sammenhengende blågrønne strukturer, og anses som viktig for at dyr og fugler skal kunne 

forflytte seg gjennom disse uten for mye menneskelig påvirkning. Ved å åpne opp grøntarealet og 

legge til rette for mer menneskelig aktivitet, vil naturmangfoldet påvirkes. Eventuelle inngrep i 

det aktuelle området vil være på eksisterende terrengs og naturmangfolds premisser. 

Konsekvensene for naturmangfoldet er derfor foreløpig vurdert til å gi liten til ingen konsekvens. 

Dette vil bli nærmere vurdert i videre planarbeid.      
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Friluftsliv 

Planområdet er per dags dato ikke benyttet til friluftslivsaktiviteter. Området ligger derimot i kort 

avstand til byfjellsgrensen og friluftslivsområder som er registret som svært viktig. Planforslaget 

vil ikke ha noe påvirkning på disse områdene. Nord i planområdet er det i både KPA 2018 og 

Landåsplanen regulert grøntområde, og i blågrønt temakart er samme område satt som økologisk 

korridor. Per dags dato er dette området utilgjengelig og inngjerdet. Ved å åpne opp området og 

legge til rette for bruk og opphold vil planforslaget ha positiv virkning for aktiviteter knyttet til 

friluftsliv.  

 
(figur 11: utklipp som viser friluftsområde kartlagts som svært viktig (område i rødt) kilde: naturbase.no)  

 

Kulturverdier 

Planområdet er brukt til kontor/næringsvirksomhet i flere år og er i dag delvis planert, asfaltert og 

bebygd. Det er ikke registret SEFRAK bygninger i området eller automatisk fredete kulturminner 

som vil få vesentlige konsekvenser for planarbeidet. Eksisterende bebyggelse på tomten 

planlegges å rives (ikke bensinstasjonen) og det vil bli opparbeidet kulturminnedokumentasjon. 

   

I kommuneplanens arealdel ligger området innenfor hensynssone for kulturmiljø Landås, 

H570_3, som vil si at det skal tas spesielt hensyn til bebyggelsesstruktur og kulturlandskap som 

definerer området og gir det særpreg. Planforslaget forholder seg til Landåsplanen ved å legge til 

rette for gode og luftige grønt/fellesområder for områdets beboere, samt at bygge videre på 

bygningstypologi som er typisk for Landås, lameller og punkthus.  

 

Barn og unges interesser 

Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unges interesser, da forslaget vil 

legge til rette for nye gode leke- og uteoppholdsarealer.  

 

Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

Eventuelle andre konsekvenser vil bli utredet i planprosessen og belyst i planbeskrivelsen.  

 

Medvirkning 

Planforslaget skal varsles og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven 

§§12-8 og 12-10. På nåværende tidspunkt er følgende vurdert til å ha krav på skriftlig varsel:  

 

- Berørte naboer  

- Barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling  

- Etat for barn og familie  

- Bergen brannvesen  

- Bergen kommune Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett  
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- Bergen kommune Plan- og bygningsetaten  

- Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)  

- BKK Nett A/S  

- Byantikvaren  

- Byarkitekten  

- Bymiljøetaten  

- Eldrerådet v/Bystyrets kontor  

- Etat for bygg og eiendom  

- Etat for utbygging  

- Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland  

- Funksjonshemmedes fellesorg. Bergen  

- Statsforvalteren i Vestland  

- Kommunalt råd for funksjonshemmede v/Bystyrets kontor  

- Norges Handikapforbund Bergen  

- Statens vegvesen region vest  

- Syklistenes Landsforening  

- Telenor Servicesenter for nettutbygging  

- VA-etaten   

- Vest Politidistrikt  

- Vestland fylkeskommune v/ seksjon Plan, klima og folkehelse 

 

Naboer og berørte parter vil bli varslet og få anledning til å uttale seg ved oppstart og ved 

offentlig høring i tråd med plan- og bygningsloven.  

 

Samfunnssikkerhet og risiko  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil utarbeides. Følgende forhold antas å måtte bli 

tillagt særlig vekt:  

• Trafikkulykker/ trafikksikkerhet  

• Støy 

• Forurensing til grunn, vann og luft  

• Overvann  

• Naturmangfold   

 

Konsekvensutredning  

Forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger (KU-forskriften) stiller krav til 

konsekvensutredning for reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, dersom:  

1. Planen er for tiltak i vedlegg I (§6).  

2. Planen er for tiltak i vedlegg II og kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (§8).  

 

Planer og tiltak etter vedlegg I skal alltid konsekvensutredes. Det følger av vedlegg I punkt 25 at 

nye boligområder utløser krav om konsekvensutredning, dersom planen er i strid med overordnet 

plan. Kommuneplanens arealdel §26.4 åpner for utvikling av ytre fortettingssone til bolig- og 

næringsformål. Planen er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav om 

konsekvensutredning etter §6.  

 

Planen åpner ikke for tiltak i vedlegg II og utløser dermed ikke konsekvensutredningsplikt etter 

§8.  

 

Planen er ikke omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 


