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KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL
VEDTATT  2015

Kompakt

Mangfoldig

Trygg

Særpreget

Gåbyen

Fremtidsrettet

Engasjert

Drivkraft i regionen

Grønn

AKTIV OG ATTRAKTIV



• GåbyenNærhet, korte avstander, sykler, sammenhenger, intimt, offentlig, grønt

• Kompakt byTett, økt brukstrykk – flere og oftere, mangfold, funksjonsblanding, offentlige tilbud

• Kvalitet Krav til utforming, innhold, tilrettelegging, boligmiljø, omgivelser, identitet





Målet med planforslaget er å sikre god livskvalitet i en kompakt og bærekraftig by!
Stikkord for den kompakte byen:
• Nye boliger bygges nær kollektivtilbud og sentrumsfunksjoner, ikke i periferien
• Flere får korte avstander til hverdagens målpunkt: enklere hverdag
• Flere sykler og går og bruker mindre bil
• Gode byrom for aktivitet og opphold 
• Et nettverk av grøntområder og vannveier
• Sparer grøntarealer og dyrket mark fra nedbygging
• Lokal identitet og kulturminner er vektlagt
• Reduserer kostnader til drift av offentlige tjenester



GRØNNE BYROM, PARKER OG UTEOPPHOLDSAREALLEVEKÅR OG FOLKEHELSE BOLIGFORSYNING

BÆREKRAFTIG TRANSPORTKULTURMILJØ NÆRING



KLIMATILPASSING  RISIKO OG SÅRBARHET

STRANDSONE OG SJØOMRÅDER LANDBRUK FRILUFTSLIV OG BYFJELL

NATURMANGFOLD OG BIOLOGISK MANGFOLDLUFT OG VANN AV GOD KVALITET



• Differensiering av byggesonen
• Fremtidig boligområder tas ut
• Krav om stedsanalyse
• Endring i krav til uteoppholdsareal
• Endring i krav til parkering
• Utvidet grønnstruktur
• Nye næringsområder
• Nye hensynssoner og bestemmelsesområder
• Nye områder for massehåndtering

Nytt i KPA 2018



Senterstruktur
• Sentrumskjerne
• Byfortettingssone
• Ytre fortettingssone
• Øvrig byggesone





Sentrumskjernen
• Krav til aktive fasader/publikumsrettet virksomhet 
• Krav til møteplass/byrom 
• Offentlig reguleringsplan
• Gater, ikke veger
• Kvartalslengde maks. 70 m
• Parkering i fellesanlegg



Byfortettingssonen
• Stor del av utbyggingen skal komme her
• Kvalitet avgjørende
• Må få til gode familieboliger
• Bilens rolle må reduseres
• Stedsanalyse



Ytre fortettingssone
• Omtrent som dagens generelle byggesone
• Utbygging aksepteres
• Gode gang-/sykkelforbindelser
• Utnytting 30 – 100 %-BRA



Øvrig byggesone
• Innstramming ifht dagens byggesone
• Ikke (vesentlig) ny bygging
• Enebolig/tomannsbolig kan tillates
• Utnytting maks. 40%-BRA 







Sikre kvalitet gjennom bestemmelsene
• Sosial interaksjon, integrering, mangfold

• Bestemmelser om bolig og boligkvalitet. «Unngå forslumming». Legge til rette for barnefamilier. Krav til bodareal. Minstekrav til boligstørrelse. Offentlige møteplasser; parker og torg.
• Legge til rette for fotgjengere

• Bestemmelser om byskikk

• Uteoppholdsarealer
• Parkering
• Tidlig og tydelig tilbakemelding til private aktører; hva ønsker kommunen av et prosjekt?



Stedsanalyse
Se prosjekter i sammenheng med omgivelsene
Sikre finmasket byromsnettverk
Sikre brukskvaliteter i byrommene
Sammenhengende grønnstruktur
Romlig forståelse
Ivareta lokale forhold
God dialog
Tidlige og tydelige føringer



Kart 1
Analyseområdet og anbefalingsområdet

Stedsanalyse
Består av 4 kart



Kart 2Landskap og historie



Kart 3
Kommunikasjon og målpunkt



Kart 4
Byromsanbefaling





Utfordringer ved å realisere visjoner og mål
• Overordnet målsetting – enighet
• Målsettingen nås gjennom summen av enkeltsaker: hvordan svarer hver enkeltsak ut målsettingene? I hvilken grad skal de svare ut målsettingene?
• PBL er en ja-lov. Avslag skal hjemles juridisk, med begrunnelse.
• Skjønnsmessige forhold er vanskelig å håndtere på byggesaksnivå.

• Hva betyr dette for offentlig gjennomføring, investering og drift?



Plankartet på nett - SWIPE

https://arcg.is/4yr9q

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapJ
ournal/index.html?appid=756918a943e94b
2e8f67f92f01b8a4f9



Byens byggesteiner

park/grønt byrom gater bygninger utearealer
O f f e n t l i g P r i v a t

Gjeldende KPA
Krav rettet mot disse delene

Forslag til ny KPA:
Krav til uteoppholdsareal kan løses i flere av de ulike områdene.

De fleste områder har krav til en minste andel uteoppholdsareal i den private delen – i hovedsak som fellesområder.





Snarveier
Sykkeltiltak
Varelevering
Mobilitetsplan

Plassering av funksjoner
Utforming av transportnett



Parkeringsbestemmelser
• Hvor legger vi parkeringen?

• Hvordan blir tilkomst og kjøremønster?

• Trafikksikkerhet
• Arealbruk; incentiver


