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Planinitiativ – Rieber-Mohns veg 41

PLANINITIATIV
Forslag til plannavn

Detaljregulering for Rieber-Mohns veg 41, boligbebyggelse

Bydel, gnr./bnr.

Fana, 13/525

Forslagstiller

Trident Bolig AS

Plankonsulent

TREARKITEKTER AS

Hovedinnholdet i planinitiativet
Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i Rieber Mohns veg 41 på Paradis i Bergen.
Eiendommen er godt egnet til formålet. Formålet er i samsvar med overordnet plan. Det er ønskelig å bevare
eksisterende villa tegnet av Ole Landmark, som har en antikvarisk verdi, og tilpasse den nye bebyggelsen til
stedets karakter.
Bakgrunnen for planinitiativet
Forslagstiller Trident Bolig AS har kjøpt eiendommen i desember 2020 og ønsker å legge opp til boligfortetting
innenfor eiendommen.
Tidligere eier har flere ganger forsøkt å omregulere eiendommen, men planinitiativene har blitt avsluttet tidlig i
prosessen.
Hovedproblemstillingen har tidligere vært en uenighet mellom kommunen og forslagstilleren om bevaring av en
Ole Landmark villa i dårlig stand. Det var tidligere foreslått å rive villaen og bygge to boligblokker med en felles
parkeringskjeller. Kommunen, i samråd med Byantikvaren, har stilt seg sterkt imot en slik løsning.
Den nye reguleringsplanen skal ta vare på Landmark villaen som et viktig historiefortellende element.
TREARKITEKTER AS er plankonsulent i planprosessen. Arkitektonisk konsept utarbeides av Kvalbein Korsøen
Arkitektur AS.
Foreslått formål
Vi foreslår følgende hovedformål: boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112) med eventuell
tilføying av formål boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1113). Dette vil være avhengig av kommunens vurdering av
begrep «konsentrert småhusbebyggelse» i forhold til planlagt boliggruppe i nordlig del av tomten. Vi ber om at
begrepet presiseres på oppstartsmøte.
Konsept
Det er utarbeidet et foreløpig konsept med ca 12 nye boenheter som viser en mulig utbygging på tomten. Det er
foreslått to avkjørsler til området: en fra en kommunal vei mot vest og en fra en privat vei mot sørvest.
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Bebyggelsen kan bestå av ene- og tomannsboliger samt en bygningsgruppe i nordlig del med til sammen seks
boenheter i tillegg til to parkeringskjellere. Se vedlagt arkitektonisk beskrivelse for detaljer.

Figur 1. Foreløpig idéskisse fra Kvalbein Korsøen Arkitektur AS.

Planområdet – dagens situasjon
Forslag til planavgrensning
Planområdet dekker hele eiendommen i tillegg til tilgrensende veiarealer som har direkte tilknytting til
eiendommen. Plangrensen følger gjeldende reguleringsplangrense mot vest, eiendomsgrense mot nordvest,
nordøst, øst og sør, samt grense for etablert vei og eiendomsgrenser mot sørvest.
Forslag til planavgrensning er vedlagt planinitiativet i pdf- og sosi-format.

Side 3 av 12

Planinitiativ – Rieber-Mohns veg 41

Figur 2. Forslag til reguleringsplangrense.
Kort beskrivelse av området
Planområdet ligger i et etablert boligområde med lett/åpen bebyggelse med flere eldre arkitekttegnede villaer i
grønne omgivelser, nyere villaer, noen lave boligblokker og befinner seg i nærheten til skole- og
barnehagebygninger. Mange av boligene er tegnet av kjente Bergensarkitekter, herunder Ole Landmark, i
mellomkrigstiden, og representerer den såkalte Bergensskolen.
Området kjennetegnes også av villahager som grenser mot hverandre med flere trær som karakteriske
elementer. Samlet sett utgjør disse elementene viktige grønne strukturer i området.
Planområdet karakteriseres med god terrengtilpasning når det gjelder plassering av bebyggelse, veier og
infrastruktur.
Eksisterende bygningsmasse på eiendommen består av Ole Landmark villa bygget i 1936 med garasje og uthus
bygget på et senere tidspunkt. Bygningen har ikke vært bebodd i flere år og er i dårlig forfatning. Eksisterende
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villa har behov for en oppgradering. Eiendommen er på tre mål og er godt tilgjengelig fra vest og sørvest og har
gode solforhold. Terrenget stiger gradvis opp mot nord og det er en sterk stigning mot øst.
Eksisterende kartlegginger av området
Vi har registrert følgende kartlegginger i området som kan være til nytte i videre planarbeid:
-

Barnetråkkregistrering på Paradis skole, Montessoriskole og Rudolph Steinerskole, Bergen
kommune, september 2010

-

Trafikktellinger i 2001 og 2009, jf. reguleringsplan for Storetveit barnehage (planid 61400000)

-

Byantikvarens kulturminnegrunnlaget for Storetveitvegen fra Brennhaugen til Wergeland,
utarbeidet som en del av reguleringsplan for sykkelvei fra Brennhaugen til Wergeland, november
2014

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer
Planforslaget vil legge til rette for utnyttelsesgrad på mellom 75 og 85 %-BRA, hvorav ca. 750 BRA er
parkeringskjellere.
Byggehøydene blir tilpasset til eksisterende bebyggelse, omgivelser og terreng. Ny bebyggelse vil ikke føre til
reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger.
I KPA2018 stilles det krav om at det skal etableres minimum 75 m2 uteoppholdsareal per boenhet. Maks 40 % på
tak/altan. Ved etablering av mer enn 3 boenheter skal minimum 40 % utformes som fellesareal eller offentlig
areal. Alle enheter skal ha noe privat uteareal. Planinitiativet legger til grunn at disse kravene skal overholdes.
Kommuneplanens arealdel (KPA2018) og samfunnsdel:
Arealformål i KPA2018
Området er avsatt til bebyggelse og anlegg - Ytre fortettingssone. Formålet er i samsvar med ønsket utbygging.
Hensynssone H570_3 Historiske veifar
Hensynssonen omfatter ulike generasjoner av postvei traséer også der opprinnelig veifar befinner seg. Den
markerte strekningen er et veifar mellom Fantoft og Fjøsanger. Inngrepsnivå og bevaring av eksisterende
strukturer skal vurderes i planprosessen.
Hensynssone H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum
Innenfor hensynssonen fjernvarme er det tilknytningsplikt for nybygg, hovedombygging og feltutbygging med
samlet areal på over 500 m2 BRA. Det kan gis unntak fra tilknytningsplikten under visse forhold.
Forslagstiller har undersøkt hos BKK mulig tilkobling til fjernvarmeanlegg. BKK avkrefter en slik mulighet. Temaet
skal utredes i planprosessen.
H570_3 Kulturmiljø - Paradis
Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene ved bebyggelse,
bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer området og gir det særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn
til dette.
Paradis, som boligområde, karakteriseres av gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet. Det er en homogen
bebyggelsesstruktur med finere villaarkitektur i hage, og godt tilpasset et kupert terreng.
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Planarbeidet har som mål å sikre kvaliteter i det etablerte boligområdet og tilrettelegge for utbygging med
boliger av høy arkitektonisk verdi som blir tilpasset til den etablerte bebyggelsesstrukturen.

H570_3 Historiske veifar

Bebyggelse og anlegg - Ytre
fortettingssone

H410_1 Konsesjonsområde
fjernvarme Flesland Sentrum

H570_3 Kulturmiljø - Paradis

Figur 3. Utsnitt KPA2018 med plangrense markert med grønn farge.
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Blågrønne strukturer - tverrforbindelse Bergensdalen S – Turtrase
Tverrforbindelsen strekker seg fra området ved Fjøsanger/Kristianborgvatnet til Storetveitmarken og
Tveiteparken, og videre mot Slettebakken (Bybaneskogen). Forbindelsen er primært en turforbindelse, men på
delstrekninger kan også være en økologisk korridor.
Blågrønne strukturer - økologiske korridorer
Sammenhengende vegetasjonsbelter i bebygde områder, hvor dyr som f.eks. rev kan ferdes. Muligheter for
bevaring eller tilrettelegging for grønne korridorer skal utredes i planarbeidet.
Turtraséer og andre viktige gangtraséer
I nærområdet er det registrerte eksisterende turveier og gang-/sykkelveier som ligger i tilknytning til i
Storetveitmarken.

Turtraséer og andre viktige
gangtraséer - Grønt

Sammenhengende
vegetasjonsbelte i bebygde
områder

Tverrforbindelse
Bergensdalen S - Turtrase

Figur 4. Utsnitt fra temakart blågrønne strukturer.
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Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet
Planområdet er hovedsakelig uregulert, men innenfor den foreslåtte planavgrensningen er det inkludert en del
av reguleringsplanen Fana/Årstad for Storetveit barnehage fra 2013. Det overlappende området er veibanen for
Rieber-Mohns veg i nordvest med tilhørende fortau. Planen har også hensynssone bevaring som omfatter
veifartrasé.
Det er regulert en veiutvidelse (møtepunkt for biler) på eiendommen. I planprosessen skal det sees nærmere på
muligheter for justering av den regulerte veien og tilpasning til ønsket plassering av bebyggelse.

FANA. GNR 13 BNR 11,
STORETVEIT, STUPET
(20/2/1962)

FANA/ÅRSTAD. GNR 13 BNR
808, STORETVEIT
BARNEHAGE (24/4/2013)

PLANOMRÅDE

FANA. GNR 13 BNR 1031
MFL., STORETVEIT/
BRENNHAUGEN BRO
(26/1/2012)

FANA. GNR 13 BNR 870 OG
1029 MFL., RIEBER-MOHNS
VEG 9 OG 11 (15/11/2004)

Figur 5. Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet.

Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet
Det er flere reguleringsplaner som er under utarbeidelse i nærområdet. Relevante planer er markert på
kartutsnitt.
En kunngjort oppstartet reguleringsplan «Fana. Gnr 13 Bnr 352 mfl., Villa Storhaugen» er i direkte nærhet til
planområdet.
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FANA. GNR 13 BNR 352
MFL., VILLA STORHAUGEN
(OPPSTART KUNNGJORT
10.08.2018)
FANA. GNR 13 BNR 9 MFL.,
STATSMINISTER
MICHELSENS VEG 38,
REKSTENBYGGENE
(OPPSTARTSMØTE
24.09.2015)

FANA/ÅRSTAD. GNR 13 BNR
355, 1132,
STORETVEITVEGEN,
SYKKELANLEGG (OPPSTART
KUNNGJORT 25.08.2013)

FANA. GNR 13 BNR 644
MFL., STAVKIRKEVEGEN,
BOLIGER (OFFENTLIG
ETTERSYN 12.09.2020 27.10.2020)

Stedsanalyse
Stedsanalyse er vedlagt planinitiativet og er utarbeidet i henhold til kommunens Veileder for innledende
stedsanalyse.

Virkninger av planinitiativet
Landskap, omgivelsers fjernvirkning og strøkskarakter
Bebyggelse og tiltak skal tilpasses eksisterende landskap og strøkskarakter. Den lokale topografien vil være
premissgivende for ny bebyggelse. Terrenginngrep vil reduseres først og fremst til etablering av
parkeringskjellere og en terrengtilpasset leilighet. Høyder, samt materialvalg, skal nøye tilpasses de
omkringliggende omgivelsene.
Bygninger plasseres noe tettere enn gammeldagse villaer, men det tas høyde for at området er under stadig
utvikling og planforslaget skal svare på dagens og fremtidige behov, for etablering av nye boliger med kvaliteter
og utearealer som forventes av moderne familiebygninger.
Retningslinjer i kommunens Arkitektur- og byformingsstrategi Arkitektur + skal legges til grunn for utarbeiding av
arkitekturkonsept og krav i planen.
Økt trafikk og støy
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Dagens trafikksituasjon er uoversiktlig. I dag er Rieber Mohns veg er smal og uten fortau. Kjøreadkomst er derfor
planlagt delt mellom en avkjørsel direkte fra Rieber-Mohns veg i vest og en ny avkjørsel i sideveg mot
Storetveitvegen i sør. Det skal etableres en oversiktlig innkjøring til parkeringsanlegg.
Planforslaget legger til rette for ca. 12 nye boenheter og vil føre til en mindre økning i trafikken. Parkering løses i
felles anlegg, med unntak av enkelte utvendige gjesteplasser.
Eiendommen ligger i sin helhet utenfor gul støysone i KPA2018.
Naturmangfold
Det finnes ikke registrerte arter innenfor planområdet i artskart.artsdatabanken.no, men planområdet ligger i
influensområdet for noen registrerte arter.
Friluftsliv
Planområdet ligger i kort avstand til Storetveitmarken, og i gangavstand til Gamlehaugen med høye
friluftskvaliteter. Regulering av fortau vil tilrettelegge for tryggere adkomst til friluftsområder og bedre
tilgjengelighet for turgåere.
Kulturverdier
Planinitiativet legger til rette for bevaring av Ole Landmark villa som var bygget i 1935. Huset er oppført i et
funksjonalistisk formspråk, med bruk av tre og pusset mur.
I tillegg til hovedhuset står det også en garasje med uthus på tomten bygget noe senere enn villaen. Disse
byggene er også tegnet av Ole Landmark. Det er ønskelig å bevare selve villaen som et viktig historiefortellende
og representativt element. Det skal med dette tilrettelegges for ombruk av bygningsmasse i reguleringsplanen.

Figur 6. Historisk bilde av Landmark villa (http://marcus.uib.no/)

Videre vil det også brukes hensynssoner i tilknytting til veifarene.
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Barn og unges interesser
Planområdet ligger i kort avstand fra Storetveit skole og barnehage, Rudolf Steinerskolen, Tryllefløyten
Steinerbarnehage samt Storeveitmarken – et større grøntareal med store friluftsverdier egnet for lek og opphold
både om vinteren og om sommeren.
Planområdet inneholder ikke arealer som brukes av barn til lek og opphold. Det skal legges til rette for solrike og
gode leke- og uteoppholdsareal i samsvar med areal og kvalitetskrav i KPA2018.

Relevante planfaglige tema
Følgende planfaglige tema er vurdert som relevante for planarbeid:
-

landskap: blågrønne strukturer,

-

kulturmiljø: objekter som reguleres til bevaring,

-

miljøfaglige forhold: sol og skygge, gjenbruk av bygninger og materialer,

-

trafikkforhold: trafikksikkerhet, gang og sykkelvei, avkjørsler,

-

sosial infrastruktur: skole og barnehagekapasitet

-

teknisk infrastruktur: fjernvarme, renovasjon,

-

estetikk og byggeskikk: bebyggelsesstruktur, volum, bygningstype, materialbruk, uterom, riving

-

barn og unge: lekeplasser, skolevei

-

folkehelse: aktiv transport (mulighet for å gå/sykle til skole/butikk/fritidsaktivitet, etc.)

-

rekkefølgekrav: vurdering av krav tilknyttet til utarbeiding av veiutvidelse/fortau

Medvirkning
Følgende offentlige organer skal varsles: Statsforvaltaren i Vestland, Vestland Fylkeskommune, Statens vegvesen,
Bymiljøetaten, Andre offentlige etater, Kommunale avdelinger. Berørte grunneiere og naboer vil bli varslet.
Ordinær medvirkningsprosess anses som tilstrekkelig.
Samfunnssikkerhet og risiko
Det skal utarbeides ROS-analyse. Eventuell risiko og sårbarhet skal identifiseres og eventuelle avbøtende tiltak vil
bli beskrevet.
Konsekvensutredning
Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (KU).
1. Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram
eller melding etter KU § 6 b) med tilhørende vedlegg I.
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2. Etter KU § 8 a) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn, jf § 10.
Planarbeidet faller ikke inn under de planer og tiltak som er listet opp i vedlegg II. Det er derfor ikke
gjort en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn
etter de kriterier som er listet opp i § 10.
Det konkluderes etter dette med at planarbeidet ikke omfattes av forskriften.

Vedlegg
-

Forslag til planavgrensning, pdf

-

Forslag til planavgrensning, sosi

-

Illustrasjonsplan, pdf

-

Stedsanalyse, pdf

-

Arkitektonisk beskrivelse, Kvalbein Korsøen Arkitektur AS, pdf

-

Innledende klimagassberegninger, pdf
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