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Områdeplan Midtmarka og Rotemyra
Midlertidig utkast
1.gangsbehandling av områdeplan, 12.09 2018

FORELØPIG UTKAST

Forord
Midtmarka og Rotemyra er et av de største utbyggingsområdene
i Meland kommune.
Kommuneplanens arealdel 2015-2026 regulerer området
for ”bygg og anlegg”. Utarbeidelse av områdeplan for Midtmarka og
Rotemyra startet i 2008, og planprogrammet ble vedtatt i 2015.
Planprogrammet setter føringer om utarbeidelse av et
kvalitetsprogram for utviklingen av området. Dette dokumentet
bygger på disse føringene, men er utvidet noe for å sikre en helhetlig
utvikling av området.
Det har vært viktig å ivareta en tverrfaglig planprosess, og et
hovedpoeng å arrangere workshops og tilrettelegge for en samordnet
prosess der konsulenter, utbygger og kommunen har kunnet bidra
med faglige innspill.
Kvalitetsprogrammet inneholder strategier og prinsipper for
10-minuttersbyen, blågrønne løsninger, fornybar energi og utforming
av bebyggelse, gater og byrom. Kvalitetsprinsippene skal bidra til å
sikre utviklingen av et godt bomiljø.
Kvalitetsprogrammet supplerer reguleringsbestemmelsene
og skal legges til grunn ved utarbeidelse av detaljreguleringer.
Dokumentet som foreligger til 1. gangs behandling er første
utkast. Hensikten er å belyse kvalitetsprinsipper som ligger til grunn
for planforslaget.
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Innledning

Kvalitetsprogrammet er et konkret og prak sk verktøy l bruk i utviklingen og
u ormingen av utbyggingsområdet Midtmarka og Rotemyra i Meland kommune.
Det inneholder retningslinjer for de valg som må tas i utviklingsperioden og som
skal understø e områdets frem dige karakter og iden tet.
Kvalitetsprogrammet angir områdets hovedstruktur og ramme, og sam dig er
det innarbeidet en viss ﬂeksibilitet som gir mulighet for at fram dige aktører
også kan påvirke utviklingen.

Kvalitetsprogrammet henvender seg til de
mange aktørene som i framtiden kommer til
å engasjere seg med utvikling av planområdet
Midtmarka og Rotemyra. Det vil også være
et verktøy for Meland kommune i planog byggesaksbehandling, og bidra til at
kommunen kan styre utviklingen innenfor en
helhetlig og omforent strategi.

•
Legge til rette for at deler av
strandsonen kan benyttes til sjørelatert
nærings- og aktivitetstilbud, eksempelvis
hotell.

Gyldighet
Meland kommune stiller krav om utarbeides
av kvalitetsprogram i forbindelse med
områderegulering av Midtmarka og Rotemyra
på Flatøy. Krav til kvalitetsprogram er
beskrevet i planprogram for områdeplanen
(02.03 2015). For øvrig vises til Kommuneplan
for Meland kommune 2015-2026 og
Planstrategi 2014-2016 for Meland kommune.
Kvalitetsprogrammet skal gi føringer for
oppfølging og gjennomføring av blant annet
energibruk, materialvalg, transport og
massehåndtering.

•
Utvikle og bedre tilgjengeligheten til
friluftslivet på Flatøy og Håøya.

Utviklingsmål
Målsettingen for utvikling av Midtmarka og
Rotemyra er å skape et urbant, bærekraftig,
tett og mest mulig fullverdig tettsted; med
primærformål bolig, næring og offentlig
infrastruktur. I tillegg skal planområdets
funksjon som friluftsområde i regional
perspektiv ivaretas og styrkes gjennom
planprosessen. Ambisjonen tar avsett i
planprogram for områdeplanen Midtmarka og
Rotemyra, planstrategi for Meland kommune
og kommuneplan for Meland kommune. Det
vises til disse dokumentene for nærmere
redegjørelse av bakgrunnen for de kvalitetskrav
som legges til grunn for utforming av denne
kvalitetsplan.
Utviklingsmål beskrevet i planprogram for
Midtmarka og Rotemyra er:
•
Utvikle et samfunn med gangavstand
til de daglige behov.
•
Legge til rette for næringsarealer i
planområdet, og sikre at lest mulig kan bo og
arbeide på samme sted.
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•
Utvikle Midtmarka og Rotemyra
som et klima- og energieffektivt bolig- og
næringsområde.

•
Bedre det lokale vegsystemet på Flatøy,
herunder bedre forholdene for fotgjengere og
syklister gjennom utvikling av et overordnet
gang- og sykkelvegnett.
•
Utvikle et område med miljøvennlige
løsninger
for
transport,
energi
og
avfallshåndtering.
•
Legge til rette for utvikling av et nærsenter med et avgrenset handelstilbud samt
private og offentlige tjenestetilbud.
•
Styrke og utvikle regionsenteret
Knarvik, og legge til rette for en utvikling av
aksen Frekhaug – Flatøy – Knarvik.
Prosess
Mulighetsstudier utarbeidet i forbindelse
med planarbeidet har gitt mange innspill til
hvordan planprogrammets mål kan realiseres
og utgjør en viktig idebank for utvikling
av området. Noen av de forslag som er
fremkommet er ført videre i områdeplanen,
mens andre forslag ikke i samme grad lar
seg forene med områdeplanen. Gjennom
kvalitetsprogrammet vil kommunen sikre at
viktige elementer fra mulighetsstudiene kan
videreføres og realiseres, og at det sikres god
kvalitet ved framtidig utbygging. Samtidig er
det nødvendig å gi utbyggere og andre aktører
tilstrekkelig leksibilitet ved utvikling av det
fremtidige tettstedet. Kvalitetsprogrammet
må derfor være endringsdyktig og åpent for
fremtidens løsninger.
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Planområdet
Flatøy ligg søraust i Meland kommune, ca. 3 km aust for
kommunesenteret Frekhaug, og 1,5 km vest for kommune-/
regionsenteret Knarvik i nabokommunen Lindås. Flatøy
er inngangsporten til Nordhordland og del av byregionen
Bergen. Avstand til Åsane terminal er ca. 15 km, til Bergen
sentrum er det i underkant av 25 km. Eventuell framtidig
tunnelløysing mellom Norhordlandsbrua og Åsane,
«Nyborgtunnelen», vil kunne korte inn på avstand og reisetid
mot Bergen.
Planområdet er lokalisert i nordre del av Flatøy. Flatøy har
brusamband til resten av Meland kommune i sørvest, til
Bergen I sør og til Knarvik og resten av Nordhordland i
nordaust.
Planområdet ligg strategisk til langs E39 mellom dei to
eksisterande kommunesentera, om lag éin kilometer frå det
sentrale knutepunktet for kollektivtrafikk i regionen.
I dag er innbyggjartalet på i underkant av 500 personar, og det
er éin mindre barnehage på øya. Næringsverksemd opp mot
planområdet er hovudsakleg knytt til Frank Mohn Flatøy AS
som produserer komponentar til petroleumssektoren med
om lag 410 tilsette. Planområdet ligg tett på arbeidsplassar
innan privat og offentleg service/tenesteyting i Knarvik og
på Frekhaug. Industriområdet Mongstad ligg om lag ein halv
time med bil frå planområdet.
Planområdet utgjør ca. 1 026 daa. Herav er ca. 118,3 daa
sjøareal og ca. 2,4 daa innsjøer.

Flatøy

Knarvik

Frekhaug

Åsane

Bergen

Lokalisering av planområdet
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500m
500m
Planområde
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2

Deﬁnering av kvalitetsområder og kvalitetsmål
2.1

Kvalitetsmål

Arkitektur, estetikk og bygningskvalitet

Med bakgrunn i anbefalinger fra tverrfaglig
workshop og planprogrammets målsetninger
for utvikling av planområdet, er følgende
overordnede kvalitetsmål for utvikling av
Midtmarka og Rotemyra formulert:
Areal og transport, 10-minuttersbyen

I innledende workshops l planprosessen ble planprogrammets ambisjoner
diskutert og behandlet av en tverrfaglig gruppe med rådgiver og kommunens
fagpersoner.
På et overordnet nivå ble det konkludert med at områdeplanens generelle
ambisjoner lar seg gjennomføre innenfor en bærekra ig utviklingsstrategi
eksempelvis med fokus på økt bruk av tre og andre kortreiste byggematerialer,
utny ng av lokal fornybar energi og naturgi e forutsetninger, i llegg l å bygge
et lokalmiljø som sikrer korte avstander mellom hverdagens gjøremål.

Det er et overordnet mål å planlegge for
redusert bruk av privatbil, og økt fokus på
gående, syklende og kollektiv transport.
Midtmarka og Rotemyra skal utvikles innenfor
konseptet 10-minuttersbyen. Følgende forhold
skal i denne sammenheng legges til grunn for
utvikling:
•

Skape et lerfunksjonelt nærmiljø med
korte gangavstander og nærhet mellom
boligen og ulike daglige gjøremål.

•

Det vil være en målsetning at man –
primært som bosatt, sekundert som
arbeidstaker – har tilgang til lest mulig
funksjoner og tjenester innenfor 10
minutters gangavstand.

•

Flest mulig turer skal løses innenfor et
minst mulig område med transportformer
i prioritert rekkefølge: gående, syklende,
kollektivt og med bil.

Strukturering av planområdet etter dette
prinsippet vil være hovedgrepet i en helhetlig
strategi for å realisere følgende målsettinger:
nå oppsatte klimamål, oppnå tilstrekkelig
kapasitet på transportnettet og ikke minst å gi
folk en bedre hverdag uten unødige reiser.
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Arkitekturen former våre omgivelser og
påvirker utviklingen av samfunnet vårt.
Nyskapende arkitektur er viktig for blant annet
å møte klima- og miljøutfordringene og skape
gode boforhold og livsvilkår. Bruk av fornybare
og kortreiste materialer, innovasjon, foredling
av lokale ressurser, tilpassing til morgendagens
klima, kompakt bygging, sambruk av arealer og
gode uterom vil være sentrale suksesskriterier
og påvirke utviklingen av planområdet.
Fokus på arkitektur, estetikk og bygningskvalitet
handler også om enkeltbygg og bygningers
samspill og relasjon til tilstøtende rom
og landskap. Herunder vil det være en
målsetning å sikre gode bygningsmiljøer som
er landskaptstilpassede og blant annet tilbyr
gode bo- og oppvekstforhold.
Energi, miljø og bærekraft

Norge skal fram til 2020 påta seg en
forpliktelse om å kutte de globale utslippene
av klimagasser tilsvarende 30 % av Norges
utslipp i 1990. En viktig forutsetning for å
oppnå klimamålsetningene vil være knyttet
til byggsektoren. Energibruk i bygg står for
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omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge.
I byggsektoren er det derfor viktig å redusere
både energibruk og direkte klimagassutslipp.
Meland kommune har vedtatt en klima- og
energiplan som skal legges til grunn for
områdeplanleggingen av Midtmarka og
Rotemyra. Planens hovedmål er å sikre at
kommunen medvirker til å gjennomføre
de nasjonale klimamål gjennom sektorvis
klimagass-reduksjon på 20 % i forhold
til dagens nivå (2010) innen 2020. I
klimaplanens prioriterte tiltaksliste nevnes
blant annet behovet for å vektlegge klima- og
energieffektive løsninger i planarbeidet for
Midtmarka og Rotemyra på Flatøy.
Fokus på energi, miljø og bærekraft som
et kvalitetsmål for områdeplanlegging av
Midtmarka og Rotemyra har til hensikt å
stimulere til økt bruk av fornybar energi,
utnyttelse av lokale ressurser og naturgitte
forutsetninger.

Lokal tilhørighet og identitet er viktige
forutsetninger for utvikling av et sosialt
bærekraftig miljø. Ved å forankre utviklingen
av Midtmarka og Rotemyra i lokal tradisjon
er det prosjektets ambisjon å integrere det
fremtidige bymiljøet med lokalsamfunnet for
øvrig.
Fokus på lokal tilhørighet og sosial bærekraft
skal skape grobunn for utvikling av et sosialt
velfungerende miljø.

2.2

Kvalitetsområder

Kvalitetsplanen er inndelt tematisk i forhold til
følgende kvalitetsområder:
•

Bebyggelsesområder

•

Ubebyggede områder/ fellesområder

Under hvert kvalitetsområde er det beskrevet
særlig relevante temaer som må ivaretas for å
sikre måloppnåelse.

Lokalitet, arkitektur og sosial bærekraft

Et generelt fokus på bærekraft forutsetter
også at forhold som lokal tilhørighet og sosial
bærekraft behandles i områdeplanen. Fysiske
omgivelser, i form av bebyggelse og offentlige
anlegg, de inerer rammene rundt sosial
aktivitet. I denne sammenheng skal det legges
til rette for at omgivelsene er inkluderende og
stimulerer til positiv samhandling. Bygg og
byrom må invitere til kollektive handlinger.
Arkitekturen skal gi muligheter, slik at
fremtidens brukere kan gi tilbake til byen i
form av positiv samhandling.
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Tema 1: Areal og transport, 10-minu ersbyen
Generelle omsyn –
10-minuttersbyen
3.1

10-minuttersbyen er en planleggingsstrategi
som innbefatter at du som beboer i det
fremtidige bymiljø skal kunne nå de daglige
gjøremål innen 10 minutters gangavstand fra
hjemmet. Korte gåavstander og god mobilitet
er avgjørende faktorer for å skape et godt
urbant bymiljø, hvor man raskt kan bevege
seg mellom bolig, arbeid, kollektivtransport,
service, nærbutikk, rekreasjonsområder, samt
offentlige tjenestetilbud som skole, barnehage
og idrettsfasiliteter.
10-minuttersbyen forutsetter en tett bystruktur
hvor ulike funksjoner er samlokalisert. Dette

medfører at avstander mellom ulike daglige
gjøremål blir overkommelige å tilbakelegge
for gående: ikke noe er mer enn 10 minutter
fra boligen. Prinsippet tilbyr nærhet til
lokalmiljøet, og sikrer at lokalsentre kan
utvikles som levende og attraktive for områdets
beboere og brukere. Fokus på gående og
syklende understøtter nasjonale målsetninger
knyttet til folkehelse.
10-minuttersbyen er også behandlet i
mobilitetsplanen til områdeplanen for
Midtmarka og Rotemyra, og det vises også
til denne for nærmere redegjørelse av
prinsippene og krav som legger til grunn for
planleggingen.

I planarbeidet er «10-minu ersbyen» beny et som en overordnet strategi som
skal bidra l op male forhold for gående og syklende, redusert biltraﬁkk, samt
danne grunnlaget for et a rak vt bomiljø. Planstrategien understø er også
nasjonale klima-målsetninger, og bidrar l reduserte CO2 utslipp som følge av
økt fokus på gående og syklende og redusert fokus på privatbilisme.

500m
Illustrasjonen viser gangavstander fra planlagte barneskole. For beregning av gangavstander er
ganghastigheter beskrevet i rapport fra Transportøkonomisk Institutt “selvforsynte boligsatellitter med lav
bilavhengighet” lagt til grunn.
Illustrasjonen viser at avstand mellom skole og de sentrale utbyggingsområder på Midtmarka vil være ca. 5 min.
Alle planlagte bolig- og næringsområder vil maksimalt ha 10 minutters gange til skolen. Innenfor 20 minutters
gange vil nesten hele Flatøy og sentrale deler av Knarvik være tilgjengelig.
Detaljerte beregninger av gang- og sykkelavstander er gjort i forbindelse med mobilitetsplan.
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3.2
10-minuttersbyen –
bebyggelsesområder

Tett bymessig områdeutvikling
Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra
beskriver en tett bymessig utvikling av
planområdet. Ved å konsentrere utbyggingen
innenfor klart de inerte utviklingsområder
kan større deler av planområdet avsettes
som friområder og tilby kvalitative arealer
for rekreasjon og friluftsliv. Konsentrert
områdeutvikling muliggjør etablering av en
10-minutters by, og sikrer korte avstander
mellom ulike formål.

Etablering av en tett bymessig utvikling
av planområdet kan oppnås innenfor ulike
konsepter. Deler av planområdet er anbefalt
utviklet innenfor et tett-lav konsept, mens
andre utbyggingsområder åpner for etablering
av høyere bebyggelse i opp til 6 etasjer.
Føringer i områdeplanen
Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra
beskriver etablering av 4 kompakte
utviklingsområder. Hvert utviklingsområde
er beskrevet med tillatt utnyttelsesgrad og
byggehøyde. Videre viser illustrasjonsplan
hvordan planføringer kan ivaretas og danne
grunnlag for konkret bydannelse.

Områdeplanens
krav
til
tetthet
og
byggehøyder skal ivaretas og konkretiseres i
detaljreguleringsfasen.
Funksjonsblanding
Sikring av en bærekraftig områdeutvikling,
innenfor prinsippene om 10-minuttersbyen,
forutsetter
funksjonsblanding.
Næring,
handel og service skal i størst mulig
omfang integreres i boligområdene, bygge
opp om et levende sentrum og tilpasses
stedets topogra iske kvaliteter. Næring kan
integreres i boligområdene eksempelvis
som næringslokaler på bakkeplan eller som

1

2

1

3

4

3

Illustrasjoner over viser ulike utbyggingskonsepter. Alle alternativer omfatter 100 boliger innenfor
et areal på 1daa (TU-BRA =100%). Etasjehøyder fra 2 til 5. Alternativene er slik sett sammenlignbare
og illusterer hvilke uteromskvaliteter de ulike konsepene muliggjør.
1
3

tett lav bebyggelse i tunstruktur
lavblokker
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2
4

åpen kvartalsstruktur
punkthus

selvstendige bygg i tilknytning til boligområder.
På tilsvarende måte kan offentlige institusjoner
som barnehager integreres i boligområder og
eksempelvis åpne for økt arealsambruk.
Føringer i områdeplanen
Områdeplanen regulerer områder avsatt til
næringsformål og blandet formål (bolig og
næring). Videre illustrerer områdeplanen
de kvaliteter som skal tilføres byggeriet
og tilstøtende uterom. Løsninger for
funksjonsblanding og sikring av kvaliteter skal
sikres gjennom detaljregulering og påfølgende
byggesaker.

2

4

Illustrasjoner over viser ulike prinsipper for integrering av næringsarealer i bystrukturen, her vist
innenfor et åpent kvartals-konsept. Næring vist med rød farge.
1

næring på bakkeplan mot gaterom

2

næringssokkel (plinth)

3

selvstendig næringsbygg

4

integrerte næringsbygg i kvartalet
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3.3
10-minuttersbyen– ubebyggede
områder/ fellesområder

Byrom og nærmiljøsentre
Uterom skal invitere til sosialt liv, rekreasjon og
fysisk aktivitet. Uterom må være av høy kvalitet
og tilpasset funksjonen de er tiltenkt, og det må
være gode forbindelseslinjer til dem og mellom
dem. Med bakgrunn i dette kan byrommene
bidra til bærekraftige områdeutvikling og god
folkehelse ved at folk går og sykler mer, og
generelt er mer aktive utendørs. Gode uterom
gir møteplasser som kan bidra til å utvikle
sosiale relasjoner og dempe isolasjon og
ensomhet. Uterommene skal dekke de mange
ulike behovene vi har i hverdagen - i løpet av
en dag, en årstid eller et livsløp. Samtidig må
de tilpasses lokale, geogra iske og klimatiske
forhold og kulturelle ulikheter. Sol-, skygge- og
vindforhold, størrelse, plassering, funksjon og
utforming, kan sammen med en rekke andre
faktorer være helt avgjørende for om et uterom
brukes eller ei.
Ved planlegging av Midtmarka og Rotemyra
er det anbefalt utviklet et hierarki av byrom
spennende fra nærmiljøsentre til lokale
møteplasser internt i de enkelte boligområder.
En bred tilgang til byrommene, og de
funksjoner som disse rom skal sikre, er en
forutsetning for bærekraftig utvikling som
understøtter gående og syklende.
Nærmiljøsenter og møteplasser skal inneholde
følgende funksjonalitet og kvalitet:

- Nærmiljøsenter
I planområdet er det lokalisert et
nærmiljøsenter som skal ivareta og forbinde
lere sentrale funksjoner for hele planområdet,
jf. plandokument og illustrasjonsplan.
Nærmiljøsenter er lokalisert ved ny skole og
forbinder denne med tilstøtende offentlig og
privat byggeri. I dette område skal bakkeplan
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preges av åpne og innbydende fasader
som muliggjør etablering av butikker/
servicefunksjoner mot gaterommene som
stimulerer til byliv. Tilsvarende kan deler av
skolebyggeri (eksempelvis skolebibliotek,
fagrom osv.) også utformes med åpne fasader
mot nærmiljøsenteret og bidra til å skape
levende og aktivt nærmiljøsenter. Det skal
benyttes aktive fasader mot nærmiljøsenteret.

- Møteplasser
Internt i boligområdene skal det utformes
møteplasser for beboere og besøkende.
Møteplasser skal sikre at beboere har
gode muligheter for sosial aktivitet i deres
umiddelbare nærmiljø. Møteplasser skal
utover å bli utformet som små plasser og
torg, også ivareta krav til nærlekeplasser
i boligområdene. I områdeplanen er
boligområdene organisert med minimal
biltra ikk og forholdene for gående og syklende
er prioritert. Dette åpner for at gaterom og
mindre plasser internt i boligområdene kan
ses under ett og utvikles som et nettverk for
sosial infrastruktur som tilbyr et mangfold
av offentlig og semi-offentlige møteplasser.
I situasjoner der møteplasser avgrenses av
boligbebyggelse kan det etableres kantsoner
som skaper en halvoffentlig sone mellom
tilstøtende privatee boliger og den offentlige
møteplassen.

- Grønne rom
Byrom og nærmiljøsenter kan utvikles som
grønne rom, og lokale vegetasjonstyper kan
integreres i rommene. Håndtering av overvann
kan integreres ved utforming av byrommene
og åpner for at byrom kan bidra til håndtere
klimautfordringer (jf. KAP 5).

Illustrasjon av arkitketur og gate kvaliteter på Midtmarka nærmiljøsenter.
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Føringer i områdeplanen
Uterom skal lokaliseres og utformes slik at de
får godt lokalklima. Oppholdssoner skal være
solvendt. Der dette lar seg gjøre, skal det legges
til rette for funksjoner for lere målgrupper
og god integrasjon med omkringliggende
bebyggelse og landskap

Illustrasjoner
og
prinsipp-beskrivelser
vist i dette kvalitetsprogram skal være
retningsgivende
for
utforming
av
lokalsentre og møteplasser.
Det vises også til avsnitt om arkitektur og sosial
bærekraft hvor blant annet forhold knyttet
til funksjonalitet, utforming, materialbruk og
belysning er behandlet.

1 - Nærmiljøsenter, ϔlow mot tilstøtende
bystruktur
Lokalsenter er utformet med fokus på myke
traϔikanter. God kontakt til tilstøtende
boligområder og friområder skal bidra til
å styrke lokalsenterets attraktivitet som et
mangfoldig byrom.

2 - Siktlinjer fra nærmiljøsenter
Lokalsenter er utformet med god sikt mot
Flatøyosen og Hagelsundet. God visuell og
fysisk kontakt til tilstøtende rom vil bidra til
å integrere lokalsenteret i lokalmiljøet.

3 - Handel og utadrettet virksomhet
Bakkeplan i lokalsenter utnyttes til handel
og utadrettet aktivitet. Enkelte bygg er
dimensjonert som rene næringsbygg.

Nærmiljøsenter
funksjon: senterfunksjon for
nærmiljøet

Skoleplassen
funksjon: møteplass/ skoleplass,
forlengelse av nærmiljøsenter

Torget
funksjon: urban plass i direkte
kontakt med sjøen, - attraksjon

Shared space - bolig
funksjon: møteplass, infrastruktor
for beboere

Kvartalshager
funksjon: møteplass for beboere.
Skjermet byrom.

Shared space - næring
funksjon: møteplass i gågate-miljø
dimensjonert ift. varelevering mm.

Illustrasjon over viser ulike byroms-typologier som er benyttet i områdeplanen. Byrommene er
forbundet og utgjør til sammen et urbant nettverk. Ved bruk av ulike byromstypologer ønskes det
lagt opp til et variert bymessig miljø.
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4 Nærhet til sentrale offentlige
funksjoner
Lokalsenter er forbundet med sentrale
offentlige institusjoner via en allé. Alléen
kan fungere som en lokal “kultur-akse”
som forbinder og skaper nærhet mellom
lokalsenter, offentlige grønne områder og
offentlige institusjoner.
A
B
C
D

Sjøsportssenter
Barnehage
Barneskole
Sentalt torg i lokalsenter

D

D
C
B

A
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Møteplasser i boligområder - et studie

Møteplasser i boligområder - et studie

Studiet under viser møteplass i boligområde ved barneskolen. I området er det vist boligutbygging
med ulike boligtypologier: townhouses, punkthus og mindre blokker. Møteplassen ligger i skrånende
terreng og utformet med terrasser. Møteplassens attraktivitet understøttes gjennom følgende forhold:

Studiet under viser møteplass i boligområde ved barneskolen. I området er det vist boligutbygging
med ulike boligtypologier: townhouses, punkthus og mindre blokker. Møteplassen ligger i skrånende
terreng og utformet med terrasser. Møteplassens attraktivitet understøttes gjennom følgende forhold:

A Møteplassen fungerer som en snarvei for gående og syklende. Det åpnes for en mangfoldig møteplass som
kan fungere som rom for opphold og bevegelse.

A Møteplassen fungerer som en snarvei for gående og syklende. Det åpnes for en mangfoldig møteplass som
kan fungere som rom for opphold og bevegelse.

B Møteplassen er uformet med ulike aktivitetssoner eksempelvis ballspill, sitteplasser, frukthage og parsellhager.

B Møteplassen er uformet med ulike aktivitetssoner eksempelvis ballspill, sitteplasser, frukthage og parsellhager.

C Tilstøtende boliger vil få innganger fra møteplassen og fra gaterom. Dette vil understøtte positiv sosial
kontroll rundt møteplassen.

C Tilstøtende boliger vil få innganger fra møteplassen og fra gaterom. Dette vil understøtte positiv sosial
kontroll rundt møteplassen.

A
ϔlyt gjennom møteplass

A
ϔlyt gjennom møteplass
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B
akitvitetssoner i møteplass

C
innganger mot gate og
møteplass

B
akitvitetssoner i møteplass

C
innganger mot gate og
møteplass
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Gang og sykkelveier
De myke tra ikantenes behov for effektiv
ferdsel er det viktigste premisset for
transportplanleggingen i Midtmarka og
Rotemyra. Effektive gang- og sykkelstier
innenfor planområdet skal gjøre gange
og sykkel til fortrukne transportmåter i
forbindelse med daglige gjøremål. For alle
gang- og sykkelvegene skal det sikres mulighet
for helårs bruk, ved tilrettelegging av bredder
som muliggjør et godt vintervedlikehold.
Det anbefales en separering mellom
fotgjengere og syklister langs de primære
gang- sykkeltraseene. Dette for å unngå
kon likt mellom disse tra ikantgruppene.
Internt i boligområdene er det vist
sambruksløsning hvor bil, sykkel og gående
benytter samme nettverk. Ferdsel forutsettes å
foregår på fotgjengernes premisser, og det er i
hovedsak planlagt kjørbare gangveier. Sambruk
av infrastruktur innenfor boligområdene vil
bidra til at man kan utvikle utbyggingsområdene
som
tette
urbane
strukturer
med
relativt små og intime gate-rom.
Kanter og selve gatedekket skal ved sin
utforming brukes til å signalisere at fotgjengere
har prioritet. Fartsreduserende tiltak skal
etableres og utformes på en måte som
ytterligere markerer at myke tra ikanter er
prioritert. Primært skal fartsreduksjon oppnås
ved selve gateutformingen, bare sekundært
skal det benyttes fartshumper og løse sjikaner.
Gang- og sykkelveier innenfor planområdet er
organisert innenfor prinsippene om effektivitet,
nærhet og opplevelse. Infrastrukturen er
derfor organisert med følgende hierarki:
- “Snarveien”
Det
etableres
en
rask
gangog
sykkelforbindelse i øst-vest gående retning.
Forbindelsen vil gi mulighet for rask bevegelse
på langs av planområde og vil forbinde
de ulike utviklingsområder med lokalvei,
supersykkelvei
og
kollektivknutepunkt
ved E39 mot øst og Håøya mot vest. Gang
og sykkelforbindelsen vil fungere som en
«snarvei» gjennom Midtmarka og gi myke
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tra ikanter et effektivt og konkurransedyktig
alternativ til privatbil.
- Vei- og gate-rom
Veier og gater utformes med separat gang- og
sykkelfelt som ivaretar trykk tra ikkavvikling
for myke tra ikanter. Ivaretagelse av myke
tra ikanter gjennom vei- og gateutforming kan
gjennomføres på ulike måter. Det vises i denne
sammenheng til prinsippsnitt som illustrerer
mulige løsninger. Det åpnes for overbygging av
fortau eller deler av fortau gjennom etablering
av arkade eller tilsvarende bygningsutforming.
Løsningen er primært aktuell i gate-rom
der bakkeplan benyttes til næringsformål/
butikk. Løsningen tilbyr en klimaskjerming av
deler av gaterommet hvilket kan bidra til økt
attraktivitet.
- Shared space
Internt i boligområdene og mot sentrale
offentlige
institusjoner
etableres
et
nettverk av kjørbare gang- og sykkelveier.
Infrastrukturen har til formål å skape gode
forbindelser mellom ulike daglige gjøremål
lokalt. Infrastrukturen kan punktvis utvides
og skape mindre offentlige og halvoffentlige
møteplasser innenfor boligområdene.
- Turstier
Områdeplanen inneholder turstier, herunder
en kyst- og kultursti som skaper forbindelse
mellom gjesteparkering og ekspress-busstopp
ved E39 og Håøya. Ytterligere beskrivelse av
anlegget og kvalitet er behandlet under KAP 6
«lokal tilhørighet og sosial bærekraft».

Føringer i områdeplanen
Prinsippene for gang- og sykkelveier, herunder
også turveier, vist i områdelplan skal følges opp
og detaljeres i reguleringsplaner. Justeringer
av veganlegg tillates forutsatt dokumentasjon
av at forhold for gående- og syklende blir
like gode eller bedre. Prinsipptegninger for
kjørbare gangveier, gang- og sykkelveier skal
danne grunnlag for detaljering og utforming
av infrastruktur.

Gang- og sykkelforbindelser innenfor den sentrale delen av planområdet.
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Sykkelparkering

Supersykkelvei

Prioritering av sykkel som fremkomstmiddel,
forutsetter
at
det
etableres
gode
parkeringsløsninger. I tilknytning til boliger,
offentlige bygg og arbeidsplasser skal det
etableres sykkelparkering i umiddelbar
nærhet av inngangssone.

Etablering av en supersykkelvei skal
forbinde planområdet med Knarvik i øst
og kollektivknutepunkt på Flatøy mot vest.
Supersykkelvei skal understøtte bruken av
sykkel som framkomstmiddel også for turer
som er 5 km eller mer. En supersykkelvei
forutsetter høy kvalitet. Jevn asfalt, god merking
og tekniske løsninger i form av veibelysning
vil være suksesskriterier for måloppnåelse.
Supersykkelveien skal ha adskilt løsning for
gående og syklende. Sykkeltrase skal være
bred nok til at overhaling kan gjennomføres
på en trykk måte. Supersykkelvei kan
utformes i samsvar med Statens Vegvesen sine
anbefalinger for utforming av hovedsykkelnett.
Supersykkelvei lokaliseres parallelt med ny
lokalvei jf. egen beskrivelse og mobilitetsplan.

I forbindelse med etablering av næringsbygg,
skole og barnehager bør det etableres
garderobeanlegg som tilbyr dusjmulighet for
ansatte som velger å sykle til arbeidsplass. For
sykkelparkeringsanlegg større enn 20 sykler
bør minimum 50 % av parkeringsplassene
være under tak i anlegg som er sikret og belyst.
Slike anlegg bør også ha strømuttak som
muliggjør oppladning av el-sykler.
For å stimulere til at lest mulig benytter sykkel
som framkomstmiddel, vil det være viktig å
sikre at arealbehov for parkering av sykkel:

Sykkelparkering i eget parkeringsbygg.
Referanse: sykkelparkering ved Bergen Rådhus.

Plassering av supersykkelvei er vist i plankart
for Midtmarka og Rotemyra. Områdeplanen
viser også løsninger for hvordan en
supersykkelvei kan forbindes med det
interne gang- og sykkelnettverket innenfor
planområdet.

1

4

Områdeplanen beskriver at det skal
etableres 8 sykkelparkeringsplasser pr. 1
000m2 BRA næring.

Områdeplanen beskriver at det skal
etableres 30 sykkelparkeringsplasser pr. 10
årsverk. Deler av dette areal skal benyttes som
elevparkering.

Føringer i områdeplanen

Sykkelparkering på bakkeplan integrert i bygg.
Referanse: Vulkan Oslo

Områdeplanen beskriver at det skal
etableres 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100m2
BRA bolig.

Områdeplanen beskriver at det skal
etableres 1 sykkelparkeringsplass pr. 10 barn
i barnehage.

Lokalvei og supersykkelvei over Hagelsund
bru håndteres i egen reguleringsplan.
Supersykkelvei vil bli etablert som påhengt
konstruksjon til dagen bro. Supersykkelvei
vil i sin helhet bli utført i planes første
gjennomføringsfase.

3
2
3

Sykkelparkering som romdeler på offentlig plass.
Referanse: Kulturhuset USF, Bergen

Supersykkelvei
Lokalvei
1 Buss-terminal
2 Båtforbindelse
2

Føringer i områdeplanen
Områdeplanens krav til sykkelparkering skal
sikres og detaljeres i detaljreguleringsplaner
og byggesaker.

side 28 av 84

1

3 Ekspressbusstopp
4 “Snarveien”

Supersykkelvei og lokalvei forbinder planområdet med kollektivknutepunkter
Sykkelparkering integrert i gaterom.
Referanse: Tjuvholmen Oslo

(båt og buss) i Knarvik og på Flatøy. Supersykkelvei skaper også tilkomst til ekspressbusstopp (3) i den
sentrale delen av planområdet. I forbindelse med ekspressbusstopp etableres sykkelparkering.
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Prinsipp gang- og sykkelvei utformet som
supersykkelvei her vist med og uten støvold
mot E39.

Prinsipp gang- og sykkelvei utformet som
bygate.
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Prinsipp gang- og sykkelvei utformet som
miljøgate her vist med forhager mellom fortau
og bebyggelse.

Gate med to kjørefelt og sykkelfelter.
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C - Shared space
I områder med lavere utnyttelse og et mer
ensidig program (eksempelvis boligområder og
næringsklynger med kontorbyggeri) anbefaler
områdeplanen en shared space strategi hvor
adkomst sikres gjennom kjørbare gang og
sykkelveier alternativt miljøgater. Løsningen
forutsetter at etableres parkeringsanlegg i
forbindelse med adkomstveien som sikrer
at tra ikken innenfor områder med blandet
tra ikk reduseres til et minimum. Tra ikk i disse
områder må tilpasses gående og syklende med
hastighetsbegrensning tilvarende bysykling.
Trykk ferdsel innenfor disse områder sikres
gjennom fartsreduserende tiltak herunder
materialbruk, beplantning og møblering av de
blandede tra ikkområdene.



*DQJYH
HL
NHOY
6\
\NN
YHL

A - Tilkomst til planområdet
Tilkomst til planområdet løses ut via:
1.
Lokalvei inkludert
supersykkelvei og gangforbindelse
2.
Planfritt kryss fra E39
Lokalvei etableres fra kollektivknutepunkt på
Flatøy til Knarvik sentrum. Lokalvei etableres
i forbindelse med den første utbygging av
planområdet og vil sammen med eksisterende
av- og påkjøringsrampe fra E39 være
hovedadkomst til planområdet. Områdeplanen
anbefaler en 50 km/t fartsgrense på lokalvei.
Planfritt kryss fra E39 etableres i senere
byggetrinn og tilpasses fremtidig utvidelse
av E39 til 4-felts motorvei. Planfritt kryss fra
E39 vil avlaste tra ikkmengden på lokalvei
og over tid bli hovedadkomst for biltra ikk til

Føringer i områdeplanen
Det vises til føringer beskrevet i KAP 5 «Energi,
miljø og bærekraft» og KAP 6 «lokal tilhørighet
og sosial bærekraft».
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Veger og gaterom
Prinsipper for og utforming av veg og
gaterom er primært behandlet gjennom
mobilitetsplanen. Mobilitetsplanen vektlegger
også hvordan planens ambisjoner knyttet til
tilretteleggelse for gående og syklende kan
ivaretas. Videre vises til tra ikkanalyse hvor
blant annet forventet ÅDT er beregnet.

B - Veg- og gateløsninger
Adkomstveier skaper tilkomst fra lokalvei og
planfritt kryss til planområdets byggeområder.
Avhengig av terreng og utbytningsgrad utformes
denne infrastruktur som veier eller gater.
Innenfor de fortettede utbyggingsområder
på Midtmarka og Rotemyra, hvor det
planlegges for sentrumsformål med blandet
programsammensetning, viser områdeplanen
etablering av et gatenett. Områdeplanen
anbefaler en 30 km/t fartsgrense på
adkomstveier utformet som vei og gatenett.
Det kan gjennomføres fartsreduserende
tiltak primært gjennom gateutforming,
valg av dekke, beplantning alternativt
gjennom oppføring av sjikaner, e.l.
Vei- og gatenett internt i planområdet
må dimensjoneres slik at etablering av
fremtidig lokalbussrute vil være mulig.
Gatestrukturen er viktig med tanke på å skape
lesbar bystruktur som er enkel å orientere seg
i. I illustrasjonsplan er sentral tverrgående
gatestrukturer på Midtmarka og Rotemyra vist
utformet som grønne alleer/ allmenninger.
Tiltaket vil sikre at det sentrale byområdet
oppdeles i mindre oversiktlige «naboskap»
med tydelig referanse til sjøen og de sentrale
friområder.

Prinsippsnitt for gang og sykkelveier
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planområdet.
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Rekreative områder
Ved områdeplanlegging av Midtmarka
og Rotemyra er det lagt vekt på nærhet
mellom planlagte bebyggelsesområder og
naturområder. Sett i lys av ambisjonene
om å etablere en 10-minuttersby med
korte avstander mellom daglig gjøremål,
har det vært viktig å sikre nærhet
mellom boligområder og naturområder.
Naturområder skal i denne sammenheng
sikre kvalitetsfulle rekreative arealer for
beboere og brukere av området for øvrig.
Nærmere beskrivelser av naturområder,
herunder kvaliteter som skal sikres er
behandlet i KAP 5 «Energi, miljø og bærekraft»
og KAP 6 «lokal tilhørighet og sosial bærekraft».
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dokumentasjon av at forhold for gående- og
syklende blir like gode eller bedre.
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Prinsipp gang- og sykkelvei utformet som
supersykkelvei her vist med og uten støvold mot E39.
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Gate med en kjørefelt og sykkelfelter.

Føringer i områdeplanen
Prinsipper for avvikling av tra ikk, vist i
områdeplan for Midtmarka og Rotemyra
med tilhørende mobilitetsplan, skal følges og
detaljeres videre i etterfølgende detaljplaner.
Justeringer av veganlegg tillates forutsatt
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Parkering
Sør i planområdet og i tilknytning til
lokalvei og kløverkryss fra E39 etableres
gjesteparkeringsplasser som skal ivareta
parkeringsbehov for turgåere og besøkende
til
Håøya.
Gjesteparkeringsanlegg
er
samlokalisert med ekspress-busstopp og vil
også ivareta «kiss and ride» funksjon for dette.
Parkeringsanlegg i de enkelte delområder skal
utformes som fellesanlegg. Fellesanleggene
skal plasseres med inn og utkjørsel enten fra
lokalvei eller adkomstvei. Dette vil sikre at
biltra ikk i tette områder, hvor det planlegges
for blandet tra ikk (shared space), reduseres til
et minimum. Fellesanlegg skal plasseres under
marknivå eller under bebyggelse. Alternativt
kan det etableres felles parkeringsbygg som på
samme måte sikrer et arealeffektiv og rasjonell
parkering. Bruk av parkeringshus vurderes
å være særlig relevant i forbindelse med
områder med større andel næringsfunksjoner.
Områdeplanen anbefaler at man rundt skoler og
barnehager etableres «hjertesoner». Innenfor
«hjertesonen» skal det ikke etableres parkering,
og gjesteparkering samt personalparkering
plasseres utenfor sonen. Løsning ivaretar et
særlig fokus på tra ikksikkerhet i områder
der det er mye barn. I tillegg stimuleres det til
bruk av sykkel/ gange som framkomstmiddel
til institusjonene. Nødvendig parkering
som handicapparkering og varelevering
innenfor «hjertesonen» tillates.
I
områdeplanen
er
«hjertesonene»
dimensjonert med radius 200m fra
den enkelte institusjon.
Områdeplanen tillater
lateparkering i
begrenset omfang. I boligområder kan
lateparkering benyttes som midlertidig
parkeringsløsning fram til permanent løsning
er etablert. I områder med stor andel næring kan
lateparkering benyttes som gjesteparkering/
kundeparkering. Det er særlig viktig at sambruk
og leksible løsninger benyttes ved etablering
av lateparkering. Sambruk skal sikre at
behovet for lateparkering reduseres til et

minimum. Som vist med referanser og skisser
bør lateparkering utformes slik at alternativ
bruk av arealene utenfor «parkeringstid» er
mulig. Oppmerking av ballplasser, beplanting
eller andre tiltak kan være en løsning.
For å understøtte bruk av kollektivtransport
og sykkel som framkomstmiddel er
parkeringsdekningen innenfor områdeplanen
lav. For boliger tillates 1 parkeringsplass pr.
100m2 BRA bolig. Det tillates en differensiert
parkeringsdekning for boliger. Dvs. enkelte
boligområder innenfor en detaljplan kan

ha høyere parkeringsdekning dersom den
gjennomsnittlige
parkeringsdekning
er
innenfor kravet. For næringsfunksjoner tillates
en parkeringsdekning på mellom 6 til 12
parkeringsplasser pr. 1 000m2 BRA. Endelig
fastsettelse av parkeringsgrad for næring
må ses i sammenheng av næringstype og må
vurderes i detaljplan.
Føringer i områdeplanen
Maksimalkrav for parkering og prinsipper
for etablering av parkering skal følges opp og
detaljeres i detaljplaner.

Typiske parkeringstypologier

Parkeringsanlegg under bakke kan utfomes som
større anlegg som dekker parkeringsbehov for
et utbyggingsområde eller som private anlegg
som dekker parkeringsbehov for bebyggelse
over.

Det kan etableses felles eller offentlige
parkeringsbygg innenfor planområdet.
Løsningen vil være plassøkonomisk og sikre
parkeringsmuligheter for et større antall biler
innenfor et relativt lite areal. Bakkeplan kan
utnyttes til annet formål, eksempelvis butikk/
næring. Takϔlate bør utformes som grønne
tak (sedumtak) som sikrer at overfaltevann
forsinkes. Mindre offentlige aktivitetstilbud kan
også vurderes plassert på tak.
Overϔlateparkering. Parkering på bakkenivå
utformes som grønne anlegg. Integrering av
vegetajon i anlegget vil bidra til å¨sikre en
helhetlig utvikling hvor parkeringsanlegg
i høyere grad harmonerer med eventuelle
tilstøtende grønne rom. Parkeringsanlegg bør
utføres med permeabel dekke (eksemplevis
grus). Løsningen vil sikre at overfaltevann
kan inϔilteres i bakke og i mindre grad påvirke
tilstøtende miljøer.
Større anlegg med overϔlateparkering skal primært benyttes som midlertidig løsning og erstattes av
parkeringsbygg/ parkeringsanlegg under marknivå i senere byggetrinn.
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4

Tema 2: Energi, miljø og bærekra

4.1
Generell omsyn – energi, miljø og
bærekraft
Med bakgrunn i den kunnskapen som er
kommet frem gjennom tverrfaglige workshops,
konsekvensutredninger,
planprosess
og
tekniske undersøkelser av området og
utviklingsprinsipper vil energi-, miljø- og
bærekrafts-innsatsen bli konsentrert om
følgende:

Energiforsyning
Det skal legges til rette for miljøvennlig
energiforsyning
og
energibesparende
løsninger.

I utviklingen av Midtmarka og Rotemyra skal det legges vekt på å utnytte
ressurser på en bærekraftig måte og bevare og utvikle biologisk mangfold.
Utbyggerne skal utnytte tilgjengelig kunnskap og teknologi, med sikte på
mest mulig miljøeffektive løsninger.
Miljøhensyn skal innarbeides i planlegging, utbygging og drift av all
virksomhet på Midtmarka og Rotemyra. I avveiningen mellom ulike interesser
skal miljøhensyn gis like stor vekt som funksjonelle, tekniske, estetiske og
økonomiske hensyn.

Energibruk
Bygninger skal ha et lavt energiforbruk, og
utformes på måter som muliggjør utnyttelse
av passiv energi.

Naturbeskyttelse
Det skal legges til rette for å bevare og beskytte
naturtypene i planområdet, herunder særlig
strandsone og blågrønne områder.

Overϔlatevann
Over latevann skal håndteres lokalt slik at
vannets naturlige kretsløp opprettholdes.

Materialbruk
Det skal legges vekt på miljøvennlig
materialbruk med lavt CO2 avtrykk, samt å
begrense avfall og miljøskadelige utslipp.

Kildesortering
Det skal utarbeides kildesorteringsløsninger
med høy grad av sortering av avfall i ulike
fraksjoner.
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produsert på byggets tomt eller i nærheten.

4.2
Energi, miljø og bærekraft –
bebyggelsesområder
Planområdet omfatter totalt ca. 3 000 boliger
tilsvarende ca. 300 000m2 boligbebyggelse.
Derutover planlegges det for næring og offentlig
infrastruktur. For å sikre at områdeplanens
overordnede målsetninger for energi, miljø
og bærekraft ivaretas er følgende forhold av
særlig relevans:
Energieffektivitet
Det er antatt at energiforskriftene kommer
til å endres rundt år 2020 (og vil da få
navn TEK20). For TEK20 er det varslet
at energikravene skal tilsvare nestennullenerginivå (Klimameldingen Meld. St. 21
(2011-2012)). Siden utviklingen av Midtmarka
og Rotemyra trolig ikke skjer før etter 2020, vil
det være TEK20 eller senere energikrav som
er gjeldende for bygningsmassen i området.
Det forventes at kravet i TEK20 vil være
oppføring
av
nesten
nullenergibygg
(nNEB). Foreløpig innes det ingen entydig
de inisjon av nNEB. I følge rapporten Nesten
nullenergibygg. Forslag til nasjonal de inisjon,
som er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet
for byggkvalitet, vil nNEB ha et energiforbruk
på 30 % av nivået i TEK10, beregnet som netto
energi levert til bygget. Dette energiforbruket
inkluderer all energi som bygningen trenger,
til oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt
vann, belysning og utstyr.
For å kunne oppnå en så stor reduksjon av
energi levert til bygget, er det i TEK 20 forventet
at det vil være et stort fokus på fornybar energi

Denne lokalt produserte energi regnes ikke
som energi tilført til bygget, og dermed vil
en reduksjon i netto energiforbruk på 70 % i
forhold til TEK10-nivå være gjennomførbart.
For TEK20 foreslås det å følge passivhuskravene
med tanke på bygningskropp og komponenter,
siden det antas at det ikke vil være økonomisk
eller praktisk hensiktsmessig å øke kravene til
disse.
Føringer i områdeplanen
Kommende krav til energieffektivitet i
bebyggelse vurderes å innfri områdeplanens
miljømålsettinger.
Områdeplanen
stiller
derfor utelukkende krav til at tekniske krav til
energieffektivitet beskrevet i teknisk forskrift
til enhver tid skal innfris.
Dersom det vil bli utbygging innen ny teknisk
forskrift trer i kraft vil den til enhver tid
gjeldende tekniske forskrift være gjeldende.
Energiforsyning
I
forbindelse
med
utarbeidelse
av
områdeplanen er det foretatt mulighetsstudie
for termisk energiforsyning til Flatøy datert
18.05. 2016. Denne konkluderer med at det mest
hensiktsmessige konsept for energiforsyning
innenfor planområdet vil være å etablere en
stor varmesentral som bygges ut trinnvis,
eller at varmesentraler blir satt opp i takt med
utbygning. Energileveransen vil basere seg på
et sjøvannsvarmepumpeanlegg. Etablering av
lokalt termisk energianlegg, innfrir nasjonale
og lokale målsetninger knyttet til redusert
klimagassutslipp og krav forventet å bli del av
kommende teknisk forskrift (TEK20).

Solfangere vil kunne stå for deler av
energileveransen, og er ansett for å være den
mest miljøvennlige energiløsningen. Det er
mest aktuelt å plassere solfangere på tak eller
fasader, slik at ellers ikke utnyttbart areal tas
i bruk.
Det vil være behov for alternativ energikilde
som kan ivareta spissbelastning. Områdeplanen
anbefaler at dette løses med etablering av
pelletsanlegg. Foreløpig vurderes behovet å
være et anlegg som kan levere mellom 1 til 5 MW
varmeeffekt. I samsvar med områdeplanens
ambisjon om å legge til rette for en trinnvis
utvikling åpnes det for at pelletsanlegg kan
være primær energikilde i de førte byggetrinn
og deretter endres til spissbelastnings-anlegg
etter at et sjøvannsvarmepumpeanlegg er
etablert.
Arealbehov for pelletsanlegg vil være ca.
3000m2 og plassering er vist i områdeplan. Et
sjøvannsvarmepumpeanlegg vil ha omtrentlig
samme arealbehov og plassering er også
vist i områdeplan. Områdeplanen åpner for
at anleggene kan lyttes i senere detaljplan
dersom dette vurderes å være hensiktsmessig.
Anleggene kan ikke plassers i områder det er

risiko for interessekon likter.
Pelletsanlegg anbefales lokalisert på kolle i
umiddelbar nærhet til lokalvei. Lokaliseringen
åpner for sambruk av utearealer (adkomstvei,
varelevering) med høydebasseng som er
lokalisert i samme område. Da anleggene
er plassert høyt i terreng vil de være visuelt
synlig fra E39 og deler av Midtmarka. I denne
sammenheng er det viktig at bygningene
får god arkitektonisk kvalitet. Bevaring av
vegetasjon rundt bygningene kan også være
med til å redusere det visuelle effekten av disse.
Dette kan løses ved etablering av buffersone
rundt de tekniske anleggene.
Føringer i områdeplanen
Boliger innenfor planområdet skal tilknyttes
felles varmesentral som leverer energi
i form av vannbåren varme basert på
varmepumpeanlegg. Spissbelasting kan løses
ved etablering av pelletsanlegg.
I detaljreguleringsplaner skal det avklares
hvorvidt etablering av solfangere på bygg
er hensiktsmessig. Bruk av solfangere for
oppvarming av boliger vil bidra til å redusere
kapasitetsbehov i varmesentral.

A

C
B

A

B

C

Passive solfangeranlegg kan utformes på ulike måter og tilpasses ulike bygningstypologier og
funksjoner. Det felles prinsipp er at solvarme fanges opp via åpen sørvendt ϔlate og lagres i tunge
konstruksjoner.

Planskisse over illustrerer plassering av sentrale tekniske anlegg herunder
sjøvannsvarmepumpeanlegg og pelletsanlegg. Pelletsanlegg er anbefalt lokalisert i samme område
som høydebasseng. Dette åpner for sambruk av utearealer som tilkomstvei og leveringsarealer.

A Direkte system, B Indirekte system, C Isolert system.

A sjøvannsvarmepumpeanlegg, B pelletsanlegg, C høydebasseng

side 38 av 84

side 39 av 84

enkelte byggevare komponent re lekteres.
Ved plassering orientering og utforming av
boligbebyggelse skal mulighetene for utnyttelse
av passiv solvarme vektlegges. Bruk av direkte
solvarmesystemer, indirekte solvarmesystemer
og isolerte solvarmesystemer skal inngå i slike
vurderinger. Målsetningen skal være optimal
utnyttelse av tilgjengelige energiressurser
og dermed redusert kapasitetsbehov i
varmesentral.

Miljøvennlig materialbruk
Områdeplanens overordnede ambisjoner
knyttet til bærekraftig utvikling av
planområdet, forutsetter også at det velges
miljøvennlige materialer for etablering av
bygg og anlegg. I denne sammenheng er det
en ambisjon å redusere klimagassutslipp
som følge av bygg og anlegg. Valg av
byggematerialer må baseres på en helhetlig
livssyklusanalyse (LCA), hvor produksjon-,
transport-, oppføring-, og avhending av den

Eksempler på tekniske bygg hvor arkitektonisk utforming og tilpasning til miljø er vektlagt.

Følgende prinsipper kan bidra til å sikre at
miljø-målsetninger knyttet til materialbruk
innfris:
•

Produksjon av bygningsmaterialer skal
være bærekraftig og medføre minst mulig
klimautslipp. Målsetningen kan innfris
ved valg av fornybare og miljøeffektive
bygningsproduker. Bygningsmaterialer
som innebærer CO2-binding (alle tre-

baserte produkter) skal prioriteres.
•

Bygningsmaterialer med lave
transportbehov kan sikres gjennom størst
mulig bruk av lokal/ regionalt produserte
bygningskomponenter. Dette vil bidra til
reduserte behov for transport og herav
reduserte klimagassutslipp. Regionalt
produserte bygningskomponenter skal
prioriteres.

•

Bruk av prefabrikkerte

Eksempler på bruk av tre i ϔleretasjers byggeri (næring og bolig).

Boligbygg 6 etasjer
Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen

Næringsbygg 3 etasjer
Arkitekt: E2A

Boligbygg 2 til 4 etasjer
Arkitekt: M3H

Næringsbygg 3 etasjer
Arkitekt: M3H

Høydebasseng
Arkitekt: Ufe Piroeth Architektur
Pumpestasjoner
Arkitekt: Padila Nicás Arquitectos

Trafostasjoner
Arkitekt: K2S Architects LTD.
side 40 av 84

Trafostasjoner
Arkitekt: Architekturbüro Ivan Cavegn
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bygningskomponenter i form av moduler
eller elementer produsert i lukkede
miljøer vil erfaringsmessig bidra til å
redusere avfallsvolumet. Tilsvarende vil
prekutt-løsninger også bidra til redusert
avfallsproduksjon med herav følgende
miljøgevinster.
•

Valg av bygningsmaterialer skal baseres
på helthetlige livsløpsvurderinger (cradle
to grave). Bruk av bygningskomponenter
med mulighet for primært gjenbruk,
sekundært resirkulering vil bidra til
redusert avfallsproduksjon.

Føringer i områdeplanen
I forbindelse med søknad om rammetillatelse
skal det gjennomføres en livsløpsvurdering
som bedømmer potensielle miljøpåvirkninger
fra bygg og anlegg. Analysen skal beskrive de
primære bygningsmaterialers miljøpåvirkning
fra råvarer via produksjon og fram til
avhending. Veileder fra Byggforskserien
(470.102 Metodiske valg og problemstillinger
ved livsløpsvurdering - LCA) kan benyttes som
grunnlag for utarbeidelse av livsløpsvurdering
for bygg og anlegg.

detaljplanlegging av arealene. Sambruk med
funksjoner som henvender seg til barn bør
unngås, men returpunkter kan med fordel
integreres i mindre torg og møteplasser.
Bruk av mobile eller stasjonære bossug kan
også være aktuelt, og må vurderes i forbindelse
med detaljplanlegging, men pr. dato har lokalt
driftsselskap ikke utstyr for betjening av slike
systemer. I forbindelse med detaljplanlegging
bør det avklares med driftsselskap om bruk
av bossug (mobile eller stasjonære anlegg) er
aktuelt.
Områdeplanen stiller følgende kvalitetskrav til
avfallssystem og kildesortering:
•

•

Avfallskonsept
skal
inneholde
resirkuleringspunkter for sortert avfall.
Det skal som et minimum legges til rette
for avhending av følgende fraksjoner:
glass, metall, plast og papir. Det skal brukes
nedgravd løsning enten i form av nedgravde
container eller bosssug alternativt en
kombinasjon av disse. Ved dimensjonering
av resirkuleringspunkt skal plassering av
container for avhending av klær og sko
(type Fretex-container) sikres. Avstand fra
bolig til resirkuleringspunkt må maksimalt
være 300m.

•

Nedkast for restavfall og returpunkter skal
være universelt tilgjengelige.

•

Nedkast for restavfall og returpunkter
skal utvikles som en integrert del av det
aktuelle boligområde og ha en utforming
som harmonerer med bygningsmiljøet.
Plassering og utforming av returpunkter
må også sikre at støy fra disse i minst mulig
omfang påvirker tilstøtende bebyggelse

Kildesortering
Innenfor planområdet skal det legges til rette
for kildesortering av avfall som ivaretar en
effektiv og bærekraftig resirkulering av de
største avfallsfraksjoner. Krav til kildesortering
gjelder for alle formål innenfor planområdet.
Kildesortering for næringsbygg og offentlige
anlegg er ikke behandlet i kvalitetsplanen da
gode løsninger forutsetter dialog med faktiske
brukere.
For boligbebyggelse er bruk av nedgravde
containere med eller uten komprimering
foreløpig vurdert som beste løsning. Løsningen
åpner for høy sorteringsgrad, er estetisk
tiltalende, ivaretar under normale forhold krav
til universell utforming og kan driftes rasjonelt.
Nedgravde
containere
båndlegger
uteoppholdsareal. Sambruk av arealer
rundt returpunkt bør derfor vurderes i
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Avfallssystem skal tilby mulighet for
avhending av restavfall. Det skal brukes
nedgravd løsning enten i form av nedgravd
container (med eller uten komprimering)
eller bossug (stasjonært eller mobilt).
Avstand fra bolig til nedkast for restavfall
må maksimalt være 100m.

negativt (støy gjennom bruk og henting).
•

Dimensjonering av områder rundt
nedkast for restavfall og returpunkter må
tilfredsstille driftsselskapets arealbehov.

•

Plassering av nedkast for restavfall og
returpunkter må ivareta trygg drift av
disse. Gang- og sykkelveier bør ikke
benyttes som tilkomstvei for tømmebil
og plassering av returpunkter må ikke
komme i kon likt med barn og unges bruk
av uteområder. Sambruk av arealer avsatt
som returpunkt skal sikres i detaljplaner.
Integrering av returpunkter i mindre torg
og møteplasser kan være en god løsning
som sikrer sosial kontroll av arealene
rundt returpunktene.

Føringer i områdeplanen
Områdeplanen beskriver

intensjoner

kvalitetskrav med hensyn til kildesortering av
avfall innenfor planområdet. I forbindelse med
utarbeidelse av detaljplaner skal det utarbeides
RTP-planer i dialog med kommunal myndighet
og renovasjonsselskap som beskriver teknisk
løsning. Resirkuleringspunkt vist i områdeplan
vil i denne sammenheng være retningsgivende.

og

Nedgravd bunntømte containere, her vist plassert i parkmiljø.
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Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra
stiller krav til lokal håndtering av
over latevann. Følgende prinsipper skal bidra
til å sikre en effektiv og god lokal håndtering
av over latevann:
Eksisterende
lomveier
innenfor
planområdet, kartlagt i sammenheng med
områdeplanleggingen, skal skjermes for
utbygging og bibeholde sin funksjonalitet som

•

•

•
•

Naturlige lavbrekk og grøfter i terrenget
kan utnyttes som lomveier og fordrøyning
av over latevann.
For større bygg og anlegg skal mulighetene
for å etablere grønne tak som kan forsinke
avrenning av over latevann vurderes og
beskrives.
Bruk
av
over latevann
som
et
landskapselement i bebyggelsesområdene
skal vurderes eksempelvis gjennom
etablering åpne renner i gatemiljøer for
bortledning av over latevann og/ eller
etablering av nye grønne anlegg integrert
i bebyggelsesområdene som kan bidra til
in iltrasjon av over latevann.
Bruk av dekker i gaterom og plasser med
høy permeabilitet skal vurderes.
Behov for avsetting av arealer for
midlertidig oversvømmelse skal vurderes
områdevis.

Føringer i områdeplanen
I forbindelse med områdeplanlegging av
Midtmarka og Rotemyra er det utarbeidet VArammeplan. VA-rammeplan beskriver blant
annet overordnet konsept for håndtering av
over latevann og mulige tekniske løsninger.
Prinsipper for håndtering av over latevann
beskrevet i VA-rammeplan skal følges opp i
detaljplanlegging av enkeltområder og ved
gjennomføring av utbygging.

Gjennom beplantning, grønne tak og fasader
reduserer vi andelen av harde later i områder,
bidrar til lokal håndtering av over latevann,
bedrer grunnlaget for natur mangfold,
reduserer svevestøv og gir rom for en allmenn
miljøskapende faktor integrert i en bymessig
form.
Grønne tak og fasader blir en strategi for å
realisere den overordnete ambisjonen om å
skape en så grønn bydel som mulig. Videre
må det utredes hvordan åpne løsninger kan
benyttes i håndteringen av over latevann.
Ved gjennomtenkte vellykkede løsninger for
håndtering av overvann i terreng reduseres
belastningen på teknisk infrastruktur. I
tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og
beplantning i bymiljøet, med følgende positive
virkninger:
•
•
•
•
•
•

Å dempe skader fra kraftigere og mer
nedbør.
Bærekraftig overvannshåndtering.
Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.
Å forbedre jordsmonnet.
Å forbedre mikroklima, vann- og
luftkvalitet.
Å legge til rette for bedre uterom.

Regnbed med magasin og
drenerende masser.

Tett renne.

Prinsipp for håndtering av overϔlatevann via åpne kanaler og regnbed/ fordrøynings-arealer.
Eksempel vist for shared space gatemiljø og med regnbed sentralt plassert.
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Flatøyosen

Taknedløp.

De inisjon av harde og myke later
Harde later - asfalt, betong, stein – prioriteres
på arealer som skal sikre god og effektiv
fremkommelighet og samtidig sikre universell
tilgjengelighet.
Myke later - over later av vegetasjon, trær
og andre absorberende later skal benyttes
i så stort omfang som mulig og bidra til en
naturlig forrøyning av over latevann og sikre
at utbyggede områder fremstår som grønne og
attraktive.
Den blågrønne strukturen har mange viktige
funksjoner. Den styrker identitet og særpreg,
bidrar til renere luft og vann, reduserer støv,
håndterer ekstremvær gjennom in iltrasjon,
fordampning og reduksjon. Videre kan grønne
byrom forbedre det sosiale klima, gir rom for
sosiale aktiviteter og har gunstig virkning på
psykisk helse. Det bidrar også til karakter og
identitet for Midtmarka og Rotemyra - noe
som gjør området unikt og minneverdig. En
god blanding av hardscape og softscape skaper
mangfold i det urbane området og beskytter
bygninger og infrastruktur fra ekstremvær,
som tunge skybrudd.

Hagelsundet

Da økt og mer intens nedbør resulterer i mer
overvann, vil løsninger for håndtering av dette
innenfor et godt og robust konsept være et
sentralt suksesskriterium. Områdeplanen tar
sikte på at håndtering av over latevann i form
av lokal in iltrasjon i grønne områder og bruk
av naturlige vannveier. Løsningen kan bidra til
økt byroms-kvalitet i planområdet gjennom
integrering og synliggjøring av vannveier i
bebyggelsesområdene.

•

Harde og myke later
Det kreves en god balanse mellom bygninger
og åpne plasser, samt mellom harde og
myke fasader. Å fokusere på plasseringen av
bygningene, og områdene mellom dem, er
avgjørende for å skape en levende, bymessig
sfære.

Naturområde

FNs hovedrapport om klimaendringer
(2014) tydeliggjør økt risiko i forhold
til tidligere vurderinger av effektene av
klimaendringer. FN-rapporten forsterker
behovet for å se klimatilpasning som en sentral
samfunnsutfordring. Håndtering av et varmere
og våtere klima med hyppigere ekstremvær må
forventes og legges til grunn for planleggingen
av Midtmarka og Rotemyra.

Eksisterende grønne områder innenfor
planområdet kan brukes for lokal in iltrasjon
av over latevann.

Blågrønn faktor (BGF)
Blågrønn faktor er et planleggingsverktøy
som bidrar til å ivareta økologiske, blågrønne
verdier i en urban sammenheng. Det er gode
erfaringer ved bruk av tilsvarende verktøy i
land som Tyskland, Sveits og Sverige.

Nærmiljøsenter

Lokal håndtering av overϔlatevann
Menneskeskapte klimagassutslipp forårsaker
endringer og destabilisering av klimaet.

overløpsløsning for over latevann.

Blå-grønn korridor

4.3
Energi, miljø og bærekraft –
ubebyggede områder/ fellesområder

Illustrasjon overvann-strategi for utvikling av Midtmarka og Rotemyra.
Snitt gjennom lokalsenter og blå-grønn korridor.
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Føringer i områdeplanen
• Gatene og forsidene av bygningene må
ha minimum 10 % myke later inkludert
dreneringsmuligheter, - regnbed til samling
og in iltrasjon av regnvann. Regnbed skal
normalt være et minimum av ca. 1 meter
bred og ca. 30- 40 centimeter dyp.
•

Uteområdene i grønnstrukturen bør ha
minimum 80 % myke later.

•

Indre grønne gårdsrom i bygningene bør ha
minimum 60 - 80 % myke later inkludert
grasmark, busker, dreneringsløsninger
for regnvannsin iltrasjon, fordampning og
rensing av avrenningsvann.

•

For å understøtte etablering av attraktive
felles uteoppholdsarealer skal det i
forbindelse med søknad om rammetillatelse
foretas
beregning
av
BGF-faktor.
Veileder «Blågrønn faktor» utarbeidet av
Framtidens Byer benyttes som underlag.
BGF-faktor for planområdet er 0,7. Krav
til BGF-faktor for felles uteoppholdsareal
skal bidra til å sikre kvalitet. Samtidig som
det stilles krav til BGF-faktor for felles
uteoppholdsareal reduseres arealkravet
til 25m2 pr. bolig, som harmonerer med
områdeplanens ambisjon om å legge til
rette for en bymessig områdeutvikling.
Felles
lekeområder,
nærlekeplasser,
møteplasser, mindre torg ol. inngår som
del av boligenes felles uteoppholdsareal.

Kraftledning
Dagens kraftledning gjennom planområdet
kan sammenlignes med en motorvei for det
overordnete strømforsyningsnettet i regionen.
Dagens kraftledning er på 300 kV, og etablerer
en ca. 100 meter bred hensynssone der
magnetfeltet overskrider 0,4 mikrotesla. Det
medfører utredningsplikt dersom nivået er
over 0,4 mikrotesla. Dette betyr igjen at en
vesentlig del av området beslaglegges av en
hensynssone som setter begrensninger for ny
bebyggelse.
I forbindelse med områdeplanleggingen av
Midtmarka og Rotemyra er det bestemt at
dagens luftspente løsning skal erstattes med
nedgravd løsning. Omlegging til nedgravd
løsning skylles primært følgende forhold:
•

•

Ved å erstatte luftspent løsning med
nedgrav løsning vil hensynsonen rundt
kraftledningen reduseres til 10m. En
vesentlig reduksjon av hensynssonen
åpner for bedre arealutnyttelse innenfor
planområdet.
Dagens luftspente løsning er vurdert som
et skjemmende element i landskapet.
Gjennomføring av en utbygging i samsvar
med planprogram vil medføre en betydelig
aktivitetsøkning innenfor planområdet.
Ved å erstatte dagens luftspente
kabelføring til nedgravd løsning reduseres
kon liktpotensialet betydelig, og områdets
verdi som turområde økes.

Foreløpig er følgende løsninger vurdert:
Alternativ 1 - Omlegging av kraftledning til
kabel i tunnel.
Løsningen med omlegging til kabel i tunnel
frigjør alt areal innenfor planområdet, og
gir arealmessige fordeler. Grønnstrukturen
kan gis en rik utforming med vegetasjon og
høy bruksverdi langs hele grønnstrukturen.
Overvannshåndtering kan etableres uten
å komme i kon likt med infrastruktur for
kraftledningen. Området vil fremstå som mer
attraktivt.
Alternativ 2 - omlegging av kraftledning til
jordkabel gjennom planområdet.
En omlegging til jordkabel gjennom
grønnstrukturen og interne veger i
planområdet kan gjennomføres uten å miste
helt essensielle kvaliteter i plangrepet. Deler
av grønnstrukturen vil følgelig få en redusert
bruksverdi og begrenset beplantningssone
langs en 20 m bred hensynssone for
jordkabelen.
Magnetfelt
Med hensyn til magnetfeltet er det
utredningsplikt i tilfeller der utslaget er over

0,4 mikrotesla, hvilket er tilfelle ved omlegging
til jordkabel. En løsning med jordkabel vil
generelt gi et høyt utslag rett over kabelgrøften,
men vil raskt avta ut mot sidene. Gitt riktig
tekniske løsning, vil man kunne redusere
bredden for en hensynssone hvor magnetfeltet
er over 0,4 til mellom 15-20 m. I henhold til
forskrift og føre-var prinsippet bør det ikke
planlegges for langvarig opphold innenfor
hensynssonen, spesielt med hensyn til barn,
og det er et førende prinsipp at all eksponering
skal holdes så lav som praktisk mulig.
Vurderinger skal ta hensyn til faktorer som
miljø, estetikk, kostnader etc. samtidig som
tilsiktet nytte oppnås. I utgangspunktet skal
alltid den løsningen som gir lavest eksponering
prioriteres, forutsatt at andre faktorer er
hensyntatt. Alternative løsninger må derfor
vurderes opp mot hverandre med hensyn til
faktorer som nevnt over. Strålevernforskriften
§ 34 nevner eksplisitt at Kommunene skal være
oppmerksom på magnetfeltproblematikken i
arealplanarbeid.
Føringer i områdeplanen
Det vises til planbestemmelser som beskriver
krav til omlegging av luftspent kraftledning til
jordkabel, herunder kvalitet- og rekkefølgekrav.

Luftspente
kraftledninger som
bevares

Omlegging av kraftledningen
Før 2.gangs behandling må det foreligge
en omforent løsning for omleggingen av
kraftledningen, enten til kabel i tunnel eller
som jordkabel gjennom området. Oppfølging
og en tett dialog mellom Meland kommune og
Statnett er avgjørende for prosessen videre.
Prosessen for KVU vil også redegjøre for
teknisk løsning, kostnader og en tidsplan for
omlegging av kraftledningen.
Regnbed i urbant miljø.
Referanse fra Bo01, Malmø
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Luftspente
kraftledninger som
omlegges til kabel i
bakke.

Luftspente kraftledninger som planlegges omlagt og ført i bakken.
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Fjellskjæringer og veifyllinger
Som overordnet prinsipp skal større
jellskjæringer og veifyllinger unngås ved
anleggelse av infrastruktur i planområdet.
Infrastruktur vist i områdeplanen er planlagt
blant annet med hensikt om å oppnå god
landskapstilpasning. På tross av dette kan
det i enkelte områder være behov for å foreta
inngrep som jellskjæringer eller veifyllinger. I
denne sammenheng er det viktig å ha en bevisst
holdning til hvordan jellskjæringene og
veifyllingene utformes. Nødvendige skjæringer
kan gi muligheter til å studere jellets naturlige
strukturer. Mange av skjæringene vil grense
opp mot grøntareal og der vil det være naturlig
å legge til rette for at vegetasjon kan få feste.
Ved behov for sikring av jellskjæringene skal
dette gjøres på en estetisk tiltalende måte.

Gjennom etablering av vekstlag over ϔjellskjæring
kan disse beplantes.

Veifyllingene skal best mulig tilpasses
eksisterende terreng og vegetasjonsetablering
er ønskelig for å dempe det visuelle utrykket i
forhold til landskapet forøvrig.
Føringer i områdeplanen
Fjellskjæringer og veifyllinger skal utformes på
en estetisk tiltaltalende måte. Det skal i størst
mulig omfang sikres at naturlig vegetasjon
kan få feste i skjæringer. Veifyllinger skal
på samme måte utformes slik at naturlig
vegetasjonsetablering er mulig.

Bruk av gabioner for mindre ϔjellskjæringer.

Ved å hensynta naturlige slipp i ϔjell kan ϔjellskjæring
få et naturlig uttrykk.

Synliggjøring av lokal geologi i ϔjellskjæring.
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I særlige områder kan ϔjellskjæring utføres med
hensyn til lokalt dyreliv.
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5

Tema 3: Lokalitet, arkitektur og sosial bærekra

5.1
Generelle hensyn – lokalitet,
arkitektur og sosial bærekraft
Stedet skapes av mange faktorer og forutsetter
derfor et bredt fokus. Gjennom planlegging og
utbygging formes stedet, deretter vil stedet gi
rammene for livet som leves der, og dermed i sin
tur forme menneskene og deres identi ikasjon
med stedet. Identi isering med stedet gir
grunnlag for selvfølelse og ansvarsfølelse.
Følgende hovedkategorier oppsummerer
sentrale forhold som er med på å forme stedet:
•
•
•
•
•
•

Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra skal legge til rette for utvikling av et
bymessig miljø med en tydelig lokal forankring og særpreg. Fokus på utvikling
av identi ikasjonsfaktorer og lokal tilhørighet vil være viktige suksesskriterier
for å skape bolig- og næringsområder som gir gode rammer for sosialt liv.
Attraktivitet oppnås ved å skape et sted der folk føler seg hjemme, hvor det er
trygt og hvor det er vilkår for et mangfold av fortolkninger av «det gode liv».

Natur, landskap og klima
Fysiske særpreg og bygde omgivelser
Kultur, tradisjon og historie
Næringsliv og arbeidsplasser
Demogra isk sammensetning og diversitet
Sosialt liv, aktiviteter, fellesskap og
organisering

Stedsidentitet formes i menneskers møte
med de naturgitte rammer, det bygde miljø
og de sosiale nettverkene og aktivitetene
som dannes på stedet. Bymiljøet må tilby
borgerne muligheter for å oppnå tilhørighet
og fellesskap. Et mangfold er nødvendig for at
lest mulig skal kunne inkluderes i fellesskap og
føle seg hjemme. Barnehager, skoler, kultur- og
fritidstilbud, i tillegg til lokale arbeidsplasser,
er viktige arenaer for utvikling av relasjoner
som gir grunnlag for samhørighet og sosiale
nettverk.

Nye, større prosjekter vil ofte få en
yngre
befolkningssammensetning
enn
gjennomsnittet på grunn av sterkere
til lytning
av
par
i
etablererfasen.
Effektene kan vare relativt lenge. Med høy
«gjennomtrekk» i boligområdene, kan det bli
en langvarig effekt. Effekten vil avhenge av
bygningstypologi, utforming av boenheter og
uteoppholdsområder, samt øvrige kvaliteter.
Gjennomtrekk i et boligområde trenger ikke
være ensbetydende med negative sosiale
forhold. Betydning av gjennomtrekk vil variere
med sammensetning av beboermassen.
Generelt vil det likevel være en korrelasjon
mellom høy gjennomtrekk og mindre
grad av fellesskap, opplevd tilhørighet,
trygghet og identitet. Konsekvensen av
dette blir å tilrettelegge for en differensiert
beboerstruktur, samt å sørge for at kvaliteter
for barnefamilier, barn og unge etableres i en
tidlig fase av utbyggingen.
I de påfølgende underkapitler gis det
retningslinjer og innspill til hvordan sosial
bærekraft kan utvikles og hvordan dette igjen
gir føringer for hvordan planområdet bør
utvikles.
Det vises også til illustrasjonsmateriale som er
del av denne områdeplan.

Bydelsfest Carlsbergbyen, København
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5.2
Lokalitet, arkitektur og sosial
bærekraft – bebyggelsesområder
Byggeskikk
I områdeplanen og de illustrasjoner som
følger denne er det lagt vekt på etablering
av en bebyggelse som tar utgangspunkt i
en lokalt forankret byggeskikk. I og med at
områdeplanen legger opp til en urban utvikling

av planområdet og lokal byggeskikk i større
grad representerer en rural byggetradisjon,
åpnes det for innovasjon og tolkning av
hvordan byggetradisjonen kan utvikles
innenfor en bymessig strategi. I tillegg til
formgivning er material- og fargevalg, sammen
med landskapstilpasning, viktige faktorer. I
områdeplanen er følgende prinsipper lagt til
grunn:

Over: materialsammenheng til lokal byggskikk. Under: form- og volumsammenheng til lokal
byggeskikk. Nederst: natur og landskap som bindeled mot lokalt miljø.

Utvikling av en lokal forankret byutvikling kan ta avsett i en fortolkning av lokale bygningstradisjoner.
Materialbruk, volumstørrelser, landskapstilpasning og bebyggelsesmønstre kan være utgangspunkter
for nytolkning og bydannelse.
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A
Tett-lav utbygging
Områdeplanen angir byggeområder for
etablering av boliger, næring og offentlige
institusjoner. Hovedparten av byggeområdene
skal utvikles innenfor konseptet tett-lav, med
en kompakt bebyggelse på mellom to til fem
etasjer, avhengig av topogra i og landskap.
Målet er en kompakt utbygging hvor alle
beboere får en nær tilknytning til tilstøtende
uterom og det sosiale liv som utvikles der.
Lavt etasjeantall gir god oversikt over uterom
innenfra og bidrar til kontakt, trygghetsfølelse
og positiv sosial kontroll. Boliger skal om
mulig henvende seg mot fellesarealer med
inngangspartier og kjøkkenvinduer. Det bør
etterstrebes en tetthet av inngangspartier,
gjerne et inngangsparti hver 10. til 15. meter.
Dette gir erfaringsmessig mer liv, høyere
grad av opplevd trygghet og reduserer risiko
for kriminalitet. Bygningstypologier med
trappekjerner gir hyppigere inngangspartier
og bør prioriteres over bygninger med
svalganger.

B
Fasader
Bruk av naturmaterialer i bygningsfasader,
skal bidra til å skape sammenheng mellom
bygningsområder og tilstøtende naturområder.
Materialer og utforming av fasader med gode
kvaliteter bidrar til opplevelsen av kvalitet
også på fellesarealene og er med på å hindre
uønskete handlinger i form av vandalisme,
etc. Variasjon i material- og fargebruk skaper
ulike rom og gir grunnlag for gjenkjennelse og
styrker orienteringsevnen internt i områdene.
Stor vekt skal legges på å skape aktive fasader
i bygg som har et offentlig eller semioffentlig
program. Vinduer bør ikke avblendes, men
gi innblikk i det som skjer innenfor og bidra
til opplevelsesrikdom og orienteringsevne.
Enheter som henvender seg ut mot gater
og plasser bør ha separate innganger for
å bidra til en bymessighet. I boligområder
bør sammenhengende fasader brytes opp
av siktlinjer, grønne områder eller gater
og gangveier med ikke mer enn 50 meters
mellomrom. I områder med mer offentlig- eller
næringspreg, bør fasadelengde ikke overskride
70 meter.

Studie orientering av inngangspartier mot fellesarealer i bygningsområde mot Skitnedalsviken.
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C
Bygningsmessig variasjon
Det er bygningens funksjon som i sin ytterste
konsekvens de inerer dens form. Ved å ha et
tydelig fokus på enkeltbyggenes funksjonalitet
og kvalitet skapes det forutsetninger for at
de enkelte bygningsområder kan fremstå
med en variert bebyggelse. Mangfoldige
bygningsområder kan styrke lokal egenart og
lesbarheten i bystrukturen. En differensiert
struktur på boliger og boligstørrelse vil være
med på å gi leksibilitet for beboere avhengig
av livssituasjon. Variasjon i boligenheter
bidrar til sosial variasjon blant beboerne, noe
som gir et bedre grunnlag for integrasjon og
etablering av bomiljøer som er stabile over tid.
Variasjonen bør etableres innad i nabolagene
og ikke mellom nabolag, slik at det ikke utvikler
seg ulike homogene områder som gir opphav
til uheldige «oss og dem» holdninger. Mindre
bygg/områder kan eventuelt forbeholdes
grupper med spesielle behov, seniorleiligheter,
omsorgsboliger, barnefamilier, etc., men disse
bør ikke dominere opplevelsen og bruk av
omkringliggende områder.

D
Signalbygg
Enkeltbygg kan utformes med form og
arkitektonisk uttrykk som i høyere grad er
ikonisk og fremstår som referansepunkter
for det kommende byområde i sin helhet.
Eksempler på funksjoner som kan utvikles
innenfor en slik strategi er offentlige
bygninger eller større næringsbygg hvor
merkevarebygging gjennom arkitektur også
må tilgodeses. Slike bygg vil bidra til bedre
lesbarhet og forståelse av omgivelsene, og vil
kunne lette orientering og gjenkjennelse.
Føringer i områdeplanen
Sikring av arkitektonisk kvalitet, krav til
trinnvis utbygging, variasjon i byggehøyder,
differensiering av boligstørrelser, sikring av
en andel store boliger (for barnefamilier)
lokaliseres med bakkekontakt. Sikring av
fasadeuttrykk, fasadeaktivitet, inngangspartier,
kobling til gate/plasser, fasadelengder.

Fellesarealer under tak
I planlegging legges det stor vekt på å sikre
felles
uteoppholdsarealer.
Begrunnelsen
er at dette er arenaer for spontane møter,
fellesaktiviteter og muligheter for å etablere
og vedlikeholde kontakter og nettverk.
Man kan også bedre mulighetene for sosial
integrasjon gjennom å tilrettelegge for
arealer med fellesfunksjoner innendørs. Det
kan være mindre forsamlingslokaler internt
i boligområdene, som kan brukes til møter,
kurs, lek, aktiviteter og feiringer. Slike rom
gir arenaer for aktiviteter med et omfang og
deltagelse utover det som lar seg gjennomføre
i de enkelte boenheter, det være seg alt fra
seniortreff til barnebursdager der alle kan
bli inkludert. Andre fellesskapsfunksjoner
kan være verksted, hobbyrom, drivhus, eller
lignende.

Fellesarenaer kan også utvikles i større
format sentralt i området for å betjene hele
Nærsenteret. Slike arealer er gjerne koblet
gjerne til kulturinstitusjoner eller skole- og
idrettsformål som lerbrukslokaler, og har en
noe annen funksjon der aktivitetene gjerne er
rettet mot bestemte grupper eller spesi ikke
formål.
Føringer i områdeplanen
I planen gjøres tiltak som sikrer at
boligområdene sin sosiale funksjonalitet
ivaretas. Det åpnes for høyere utnyttingsgrad
dersom det legges til rette for fellesarealer
innomhus. Fellesarealene de ineres tydelig
i bestemmelsene og det legges vekt på
leksibilitet og lerbruk. Alternativt stilles
det konkrete krav til at en prosentdel av
innomhusarealer skal avsettes til, og gis en
funksjonell utforming som, fellesarealer.

A
B
C
D

Bygninger og områder hvor signalbygninger vurderes å være relevant
A. eventuelt hotell
B. barneskole
C. signalbygg (næringsklynge)
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D. idrettshall

Referanser, felleshus oppført i forbindelse
med boligutstillingen Vallastaden
Linköping, Sverige

Eksempel-studie mulighet for lokalisering av felleshus
i boligområde mot Skitnedalsviken
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Forhold mellom bygning og offentlige
arealer
Overgangen mellom bygninger og tilstøtende
offentlige-, halvoffentlige eller private
uterom er viktig for å sikre at det samlede
bygningsmiljø fremstår som trygt og attraktivt
å oppholde og bevege seg i. I områdeplanen for
Midtmarka og Rotemyra er det foretatt studier
av hvordan utforming av bygningsfasadenes
overgang til tilstøtende uterom kan utformes
med henblikk på å legge til rette for etablering
av en bymessig bebyggelse. Det anbefales
tre ulike fasadeprinsipper, som re lekterer
funksjonene som etableres på bakkeplan og
hvordan disse kan kommunisere og bidra til
kvalitet i tilstøtende uterom:

privat hage. For mennesker som beveger seg
langs en bygning er kantsonen i øyehøyde.
Hva man ser påvirker gå-opplevelsen, følelse
av trygghet, og trivsel. I en by der man ønsker
å invitere folk til å bevege seg til fots eller på
sykkel, er det viktig at kantsonen er bevisst
utformet. Kantsone mot offentlige områder
skal utformes for å gi forbipasserende følelsen
av en offentlighet som ikke er påtrengende
inn mot den private sfæren til beboere/
brukere. Belysning og dekker på fortau og
gater, eventuelt beplantning og gatemøblering,
brukes for å tydeliggjøre dette.
A - Aktive prinsipp for aktive fasader, typisk handel
og offentlige bygg.

A
Aktive fasader
Aktive fasader er åpne og henvender seg til det
brede publikum med opplevelsesrike fasader
og hyppige og direkte publikumsinnganger:
typisk butikker, kafeer og liknende funksjoner.
B
Utadvendte fasader
Utadvendte fasader er transparente og åpne
og har inngang direkte fra gateplan. Disse
kan ha samme funksjoner som aktive fasader,
men det tillates funksjoner som ikke har
samme aktivitetsnivå, såfremt de fremdeles er
åpne for publikum, eksempelvis: hotellfoaje,
servicekontorer, barnehage, skole, kantiner
eller fellesfunksjoner for beboere.

B - Prinsipp for utadvendte fasader, typisk næring og
servisefunksjoner.
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Føringer i områdeplanen
Sikring av arkitektonisk kvalitet. Sikring av
skille mellom offentlig og private sfærer.
Sikring av at fasader henvender seg mot
gaten, differensiering i ulike områder. Krav
til visualiseringer i detaljplaner. Krav til
belysning, fortausbredder, gatemøblering, etc.
Funksjonsblanding
Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra
legger til rette for etablering av bolig- og
næringsbebyggelse i tillegg til et offentlig
servicetilbud. Planlegging for et sammensatt
program er viktig med tanke på planens
ambisjon om å etablere et mangfoldig
bysamfunn. Oppmerksomhet rundt samspillet
mellom de enkelte formålene og hvordan de
sammen kan bidra til å styrke opplevelsen,
attraktiviteten og kvaliteten i bymiljøet er et
sentralt suksesskriterium.

C
Boligfasader
Boligfasadene kan være mer skjermet.
Inngangspartier skal være i visuelt kontakt
med gaten, men kan være noe hevet opp, eller
tilbaketrukket. Vinduer kan skjermes mot
innsyn, men skal henvende seg mot gaten
og bidra til at gater og plasser føles trygge
og ivaretatte. Spesielt kjøkkenvinduer skal
etterstrebes vendt mot gaten og offentlige
arealer.
D
Kantsoner
Bygningens kantsone de ineres av bygningens
møte med bakken. Kantsonen kan være både
offentlig og privat, og den kan vende ut mot
bred eller smal gate, vann, offentlig park eller

I en by vil det være behov for ulike funksjoner
på bakkeplan og det vil ikke være marked for
butikker, kafeer eller andre offentlige program
i alle gater. Da er det viktig med retningslinjer
for utforming av overgangssonen, også der
det er boliger eller andre ikke utadrettede
funksjoner på bakkeplan. Kantsonen de ineres
i ulik bredde, og med ulike buffere, avhengig
av hva den henvender seg mot, og hvilken
funksjon som be inner seg i første etasje.

C og D boligbebyggelse med kantsoner mot offentlige
arealer.

elementer for å oppnå en tilstrekkelig
grad av åpenhet og mangfold til å bryte
med den ekskluderende effekten av rene
boligområder. Funksjonsblanding kan ved
riktig sammensetting være med på å sikre liv
i gatene gjennom en større del av dagen. Det
gir også et større grunnlag for etablering av
eksempelvis kafeer, frisør, apotek og lignende,
ved at denne typen av handel og tjenesteyting
kan få et bredere kundegrunnlag gjennom at
både beboere og arbeidstakere kan benytte
seg av dem. Sammen med en differensiert
boligstruktur, er dette et helt sentralt grep for
å gi rammer for et sosialt liv med bymessige
kvaliteter knyttet til mangfold, integrasjon,
opplevelser og kontaktpunkter.
Funksjonsblanding er behandlet under tema
2 «areal og transport 10-minuttersbyen»,
og det vises til dette kapittel for nærmere
redegjørelse.
Føringer i områdeplanen
Ivaretatt under tema 1 «areal og transport
10-minuttersbyen» Det kan ellers være verd å
vurdere om det bør stilles krav til at deler av
næringsarealet på bakkeplan skal ha en maksstørrelsesbegrensning. Eks. «minimum 10 %
prosent av næringsarealet på bakkeplan skal
fordeles på separerte enheter med et samlet
areal mindre enn 100 m2», eller liknende. Dette
for å gi grunnlag for mindre kafeer, verksteder,
gallerier, småbutikker, e.l. Dette er dyre lokaler
for utbygger i og med at de er vanskelig å få
leid ut, det betyr gjerne at leieprisen må senkes
og at mer alternative virksomheter dermed
kan leie seg inn, eventuelt virksomheter som
trenger oppstartsarealer. Dette kan være med
på å gi liv i områdene og muligheter for folk
som vil starte noe i nærområdet.

Funksjonsblanding er viktig for å sikre
et offentlig preg på deler av området.
Næring og offentlige formål er nødvendige
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Offentlige institusjoner/ kulturinstitusjoner
Offentlige institusjoner eller kulturinstitusjoner
har en sentral rolle i å skape en bymessig
bebyggelsesstruktur og referansepunkter
i stedsutviklingen. Sosialt har de også en
viktig funksjon som integrasjonsfaktor i
området. Slike institusjoner er arenaer hvor
det genereres aktiviteter der mange ulike
mennesker kan møtes. Institusjonene vil, ved
siden av de sentrale plassene og byrommene,
være de fremste møtepunktet for planområdet
som helhet. Slik sett er de viktig for utvikling
av det større fellesskapet. Det er derfor viktig
at institusjonene utvikles og dimensjoneres
også med dette formålet for øye. Offentlige
institusjoner vil eksempelvis være skolen,
lerbrukshall eller annen idrettsarena,
bydelshus, eller liknende.

Føringer i områdeplanen
Vedlagt
denne
områdeplan
innes
illustrasjonsplan og illustrasjoner som
beskriver de muligheter som ligger innenfor
viste utbyggingsprinsipper. Det vises til dette
materialet for nærmere redegjørelse av
anbefalte løsninger. Offentlige institusjoner
er lokalisert til sentrale områder innen
planområdet der de danner grunnlag for
etablering av bebyggelsesmessige tyngdepunkt
og er lett tilgjengelige for lest mulig.

5.3
Lokalitet, arkitektur og sosial
bærekraft – ubebyggede områder/
fellesområder
Felles utearealer
Felles
uteoppholdsarealer
er
en
samlebetegnelse på alt areal utendørs innen
områdeplanen planlagt og/eller tilrettelagt for
felles bruk og som ikke er avsatt til bygge- eller
samferdselsformål. Dette gjelder lekeplasser,
naturområder, parker og annen grønnstruktur,
naturområder og gatetun. Felles for disse
områdene er at de danner arenaer for
utendørsaktivitet og møteplasser for å utvikle
og vedlikeholde uformelle sosiale relasjoner.
Større, nye utbyggingsområder uten sosial
kobling til etablerte nabolag, kan gi utfordringer
med integrasjon, tilhørighet og fellesskap i
etableringsfasen. Ikke alle grupper vil oppleve
dette som en vesentlig utfordring, spesielt
gjelder dette for beboere som av ulike grunner
selv de inerer sin beboerstatus i området som
midlertidig. For grupper som er mer prisgitt de
umiddelbare omgivelsene, som barn, ungdom
og eldre, vil manglende integrasjon derimot
ofte oppleves mer negativt. Oppvekstsvilkår
for barn og unge kan bli spesielt utfordret av
manglende fellesskap og tilhørighet.
Uttrykket
«barn
og
unge»
gjelder
aldersgruppen 0-18 år (umyndige). Innenfor
denne gruppen vil behov og forutsetninger
variere sterkt. Mindre barn er regnet for å
ha en aktivitetsradius på 50 – 300 meter
rundt hjemmet, mens ungdom generelt blir
regnet for å ha en aktivitetsradius opp mot
én kilometer. Type aktiviteter med tilhørende
behov for ulike arealkvaliteter varierer òg i
stor grad innad for denne gruppen.

Sjøsportssenter

Barneskole

Flerbrukshall

Barnehage

Sentral og identitesbyggende institusjoner i planområdet. Stiplet linje indikerer inϔluensområder.
Der inϔluensområder krysser forventes mulighet for sambruk mellom institusjoner.
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•

Utforming og størrelse som gjør dem
egnet til bruk for lere grupper.

•

Tilrettelegging for aktiviteter egnet til
å integrere på tvers av sosiale skiller og
generasjoner.

•

Gode lokalklimatiske forhold og kvalitet
på materialer slik at opphold kan strekke
seg over tid.

•

Utforming som stimulerer til aktivitet,
men også roligere områder for hvile og
samtaler.

•

Utvikling med tanke på god sosial
kontroll, men slik at et offentlig preg
opprettholdes.

•

Der uteoppholdsarealer tilrettelegges på
lokk, bør dette dimensjoneres for min. 80
cm løsmasser egnet for å etablere fullskala
vegetasjon.

Ikke alle disse målsetningene kan oppnås for
alle felles uteområder, men det bør etterstrebes
der arealene og omstendigheter muliggjør
dette.
Det innes også mer private, eventuelt også
inngjerdete, områder som stimulerer til
fellesskap. Eksempler på dette kan være
parsellhager, eller lignende arealer for felles
aktivitet utendørs eller i drivhus. Incentiver
til å bygge inn slike kvaliteter gis ved at
parsellhager gis uttelling inn mot utregning av
blågrønn arealfaktor. I tillegg gis full uttelling
knyttet til krav om fellesarealer, uavhengig av
eierform så lenge de er åpne for medlemskap/
andelshavere i et fellesskap.

Utforming og tilrettelegging av områdene
er i all vesentlighet beskrevet under
10-minuttersbyen over. Områdene har en
helt sentral funksjon i det sosiale samspillet
og fellesskapet innen planområdet. For dette
formålet er det sentralt at de får en utforming
som støtter den sosiale aktiviteten:
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Fellesområder, møteplasser m.m. bør sikres
ferdigstilt i forkant av at tilhørende boligmasse
blir tatt i bruk. Sosial infrastruktur og handelsog tjenestetilbud i området bør styres mot en
tidlig ferdigstillelse som ledd i å gi identitet
til området og stimulere til interaksjon.
Generelt er det viktig å ta ekstra hensyn til
sosiale forhold i de tidlige utbyggingstrinnene.
Dersom man ikke allerede i den tidlige fasen
klarer å skape gode rammer for fellesskap og
samhold, kan uheldige strukturer sette seg
som vil være tyngre å reparere i ettertid.

Føringer i områdeplanen
Rekkefølgebestemmelser på ferdigstillelse
av fellesarealer. Krav til miljøkvaliteter,
tilrettelegging møblering, belysning, etc.
Størrelseskrav. Krav til dimensjonering
av lokk dersom uteoppholdsarealer skal
opparbeides på dette. Utforme grønnblå
over latefaktor på en måte som gir uttelling
for fellesskapsgenererende kvaliteter så som
parsellhager, m.m.

Det sentrale grøntområde skal både hensynta en funksjon som tilkomstvei til Håøya og utvikles med
tanke på å ivareta rollen sentralt offentlig uteområde for lokalmiljøet og styrke lokal tilhørighet.
Områdeplanen legger til rette for en utvikling av området gjennom tilrettelegging for ulike aktiviteter.
Det legges vekt på attraktivitet for et bredt spenn av brukergrupper.
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Offentlig byrom
For de offentlige byrommene gjelder
generelt de samme forhold som for felles
uteoppholdsarealer. Det handler først og
fremst om å skape gode rammer for sosialt liv,
stimulere til kontakt og utvikling av fellesskap.
De offentlige byrommene bør utformes med
tanke på at en størst mulig del av befolkningen
skal oppfatte dem som tilgjengelige, attraktive
og trygge. Dette er plassene for spontane
møter så vel som organiserte aktiviteter.
Her bør det være anledning til å senke
tempoet og oppholde seg over tid. Deler av
offentlig byrom kan skjermes mot regn med
eksempelvis takoverbygg, men på en måte
som fremdeles gir uttrykk av å være utendørs
og tilgjengelig for alle. Opparbeidingen av
områdene må skje tidlig nok til at de kan
virke integrerende i en tidlig fase. Utforming
og møblering bør bidra til å gi rammer for et
mangfold på tvers av generasjoner og sosiale
grupper. For de større byrommene bør det
legges inn muligheter for en leksibel bruk, slik
at de kan benyttes til feiringer, festivaler og
arrangementer som varierer gjennom året –
eksempelvis 17.maifeiring, St. Hans, konserter
og kulturarrangement.

Lekeplasser
Sentrale lekefelt, bal-løkker og
kvartalslekeplasser /nabolagsparker
Kvartalslekeplassene skal ligge som mindre,
grønne lunger med aktiviteter i kort avstand
til boligene, og kan gjerne kobles sammen med
sandlekeplasser. Det er egne krav til størrelse på
kvartalslekeplasser, men med noe tilleggsareal
med gode oppholdssoner kan de også fungere
som
nabolagsparker/lokalparker/torg
i
boligområdene. For den nye skolen kan det
vurderes sambruk mellom skolegård og evt.
nærliggende kvartalslekeplass og ballfelt.
Sentrale lekefelt og balløkker kan legges i
friområdet. Kvartalslekeplasser skal plasseres
innenfor byggeområdene, men gjerne inntil
friområdet, eller med gode forbindelser til
friområdet. Disse er regulert i plankart. Sentrale
lekefelt kan utformes som naturlekeplasser
og det stilles i denne sammenheng krav til at
det aktuelle friområde tilrettelegges for lek
og opphold. Installasjon av lekeapparater skal
begrenses i naturlekeplasser. Ball-løkker skal
tilrettelegges for ulike typer ballspill.
Et sentralt lekefelt er et aktivitetsområde med
høy kvalitet, gjerne med en type aktivitet/
større samling av aktiviteter som ikke innes
i andre områder i nærheten. Disse kan med
fordel etableres ved bydels/nabolagspark.
Sentrale lekefelt erstatter ikke krav om
balløkke og kvartalslekeplass i boligområdene.
Sentrale lekefelt lokaliseres langs overordnet
grønnstruktur, ved skoler eller idrettsanlegg.
Lekefeltet skal ha sentral plassering i forhold
til området det skal betjene og ha tra ikksikker
adkomst.
Føringer i områdeplanen
Krav til utforming og størrelser for lekearealer
beskrevet i områdeplanen skal sikres i
detaljplaner. Beskrivelser og eksempelsamling
i kvalitetsplan er retningsgivende for utforming
av lekearealer.

Lekeplasser utformet i samspill med
nærmiljø og omkringleggende natur.
Alle referanser utformet av Annabau
landscape architecture.
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Områdeplanen legger opp til en utbygging
av et omfang som det trolig vil ta mange 10år å realisere fullt i. Det betyr at den samlete
anleggstiden kan komme til å strekke seg over
en lang tidsperiode. For å redusere negative
virkninger av dette er utviklingen styrt mot
en skrittvis utbygging av felt som ligger med
en viss buffer mellom seg. Dette er et sentralt
grep for å sikre at boområdene tidligst mulig
han oppleves som ferdige og at man slipper
både helseplager, farer og andre ulemper
forbundet med å bo tet på anleggsområder.
Dersom det i løpet av anleggsperioden
likevel blir liggende større arealer planert
men ubebygget, bør disse benyttes som
midlertidige byrom/fellesarealer. Med små,
midlertidige grep kan disse arealene gå fra å
være sår i landskapet til å tilføre store verdier.
Her vises det til rapporten «Temporære byrom
– og midlertidighet som strategi i planlegging»

fra 2011 utført for Miljøverndepartementets
program Framtidens byer. Tiltak kan avhenge
av hvor lenge området forutsettes å ligge brakk,
og kan omfatte alt fra balløkker, sprøyting av
isbane ved frost om vinteren, midlertidige torg
og parker, midlertidige parsellhager, etc.

Midlertidig bygrom, Urban sjøfront, Stavanger

Midlertidig container-butikker, Ørestaden,
København

Føringer i områdeplanen
Rekkefølgebestemmelser på utvikling av byrom
og av de ulike felt. Krav til kvaliteter, møblering,
belysning, etc. Sikre integrasjon met tilliggende
bygningsmasse. Størrelseskrav. Krav til å
etablere midlertidige byrom på områder som
av ulike grunner blir liggende ubenyttet over
tid (fungerer også som et incentiv for utbygger
om å bygge kontinuerlig/ikke legge områder
brakk i deler av anleggsperioden).
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Kriminalitetsforebygging
Kriminalitetsforebygging bør være en
naturlig del av planarbeidet og sees i et
folkehelseperspektiv. Kriminalitetsforebygging
er også et pålagt krav i plan- og bygningsloven.
Det er et viktig element for å sikre sosial
bærekraft, både fordi kriminalitet i seg selv er
uønsket, men også fordi kriminalitet skaper
utrygghet og hindrer integrasjon i områder. I
trygge områder vil sosial diversitet oppleves
positivt og bidra til mangfold og bymessige
kvaliteter. I utrygge områder vil sosial diversitet
fort oppleves som en desintegrerende faktor
og som å styrke motsetningsforhold og å bygge
opp under utrygghet i en negativ spiral.

Blindgater bør unngås, eller de bør lages så
korte at det er mulig å ha god oversikt over
dem fra øvrig gatenettet.

Høy bruksintensitet gjennom hele dagen
er trygghetsskapende. Arealer som er
inkluderende og tilrettelagt for bruk av
lere aldersgrupper, oppleves ofte som
tryggere.
Kriminalitetsforebygging
bør
integreres i løsningene slik at en unngår
korrektive virkemidler i form av eksempelvis
lombelysning, overvåkningskameraer og
vektertjeneste. Spesiell oppmerksomhet bør
knyttes til utforming av parkeringsanlegg og
andre fellesarealer med lav bruksintensitet og
som er delvis skjermet for innsyn.

Møte-/lekeplasser samt gangakser bør legges
sentralt I områdene og med høy grad av
synlighet fra omkringliggende bebyggelse.
Det må sikres god belysning her, så vel som på
gang- og sykkelveier. Generelt bør en søke å
unngå skjermete restarealer og mørke kroker.

Ubrukte rand- og buffersoner mellom ulike
formål bør unngås. En måte å unngå dem på
er ved blandete formål og funksjonsdeling
som gjør slike områder over lødig. Er det
likevel behov for overgangs-/buffersoner bør
de enten gis et formål som sikrer bruk, eller
holdes åpne og belyste. Skal de tilplantes bør
det enten være tett vegetasjon som fungerer
som gjerder eller åpen vegetasjon i form
av trær med grener over sikthøyde som gir
åpenhet og oversikt.

Føringer i områdeplanen
Bestemmelser
om
belysning,
sikret
funksjonsdeling, tetthet og bebyggelse som
henvender seg mot offentlige områder,
oversiktlig gatestruktur.

Kriminalitetsforebygging kan gjøres ved
noen enkle grep i planleggingen. Primært
handler det om å skape positiv sosial kontroll
gjennom synlighet og aktivitet. For å få dette
til er virkemidlene basert på å oppnå tetthet,
funksjonsblanding, et integrert gatenett,
belysning, siktlinjer og synlighet.
Det bør planlegges for lerfunksjonelle
offentlige uterom der mange brukergrupper
og alderssegment kan bruke ulike deler av
det samme uterommet. Blandet formål i
bebyggelsen sikrer bruk og aktivitet i størst
mulig del av døgnet. Dette hindrer områder
som blir liggende øde etter stengetid for
næringsområder, eller på dagtid i boligområder.
Videre bør det sørges for best mulig integrasjon
i det interne gatenettet med få og oversiktlige
koblinger til nettverket av samleveier.
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Belysning av sentrale gang- og sykkelveier er ett
av ϔlere kriminalitetsforebyggende tiltak.

Landskapstilpasning
Sosialt vurderes landskapet i form av
opplevelsesverdi og -rikdom. Landskapet
er viktig i lere former. Det er en kilde til
historiefortellinger og tradisjoner, det er en
kilde til rekreasjon, lek og opplevelser, og det
er en kilde til kunnskap om de økosystemene
som omgir oss. Landskapet kan også ha en
produksjonsrolle, for de bynære områdene
er dette gjerne begrenset til småskala
produksjon av frukt og grønt. Å ivareta alle
disse funksjonene stiller særlige krav til
arealdisponering og landskapstilpasning av
bygninger og anlegg innenfor planområdet.
Midtmarka
representerer
et
viktig
gjennomfartsområde
for
beboere
og
besøkende som skal til Håøyna. I denne
sammenheng vil opplevelsen av planområdet
fra et turgåer-/rekreasjonsperspektiv være
viktig. Forholdet mellom bebygde områder
og tilstøtende naturområder er sentralt med
tanke på hvordan man opplever og verdsetter
turmulighetene. Fokus på landskapstilpasning
har som målsetning å sikre at turmulighetene
gjennom Midtmarka fortsatt oppleves som
attraktive.
God landskapstilpasning forutsetter at
bebyggelsen tilpasses i et lokalt perspektiv
og i et områdeperspektiv. Mens overgangen
mellom enkeltbygg og tilstøtende landskap vil
være viktig i et lokalt perspektiv, vil det i høyere
grad være jernvirkningen av utbyggingen i sin
helhet som er viktig for hvordan utbyggingen
oppleves som «sted».
A
Lokale forhold
Tilpassing av bebyggelse til tilstøtende
landskap på bygningsnivå/ bygningsgruppenivå er blant annet beskrevet i kap. 6.2
hvor krav til fasadeutforming, kantsoner,
materialbruk og byggeskikk er behandlet. I
tillegg til disse utformingsprinsipper skal også
forhold knyttet til massebalanse vektlegges.
Større landskapsinngrep skal unngås og det
skal søkes god kontakt mellom bygninger,
infrastruktur og tilgrensende landskap. I
denne sammenheng vil det være viktig å

velge bygningstypologier som hensynstar
den lokale landskapssituasjon. Følgende
prinsipptegninger illustrerer hvordan ulike
terrengforhold kan bebygges samtidig som
eksisterende landskap i størst mulig omfang
bibeholdes. Bruk av stedegen vegetasjon innen
de ulike byggeområdene kan fungere som et
virkemiddel for å skape særpreg, variasjon og
lesbarhet.
B
Områdeforhold
Prosjektets jernvirkning vil være viktig
suksesskriterium for hvordan området
oppleves i sin helhet og «markedsføres»
som turdestinasjon. Det bør legges opp til
buffersoner mellom bebygde områder og
områder hvor det planlegges turveier eller hvor
det er etablerte stier gjennom naturområder.
Byggehøyder skal tilpasses for ikke å gi uheldig
jernvirkninger. Vegetasjon langs turveger
og stier bør tilpasses slik at den skjermer
mot silhuettvirkning av bygninger. Bruk av
stedegne arter i grønnstrukturen bidrar til
en bedre integrering av byggeområdene og
omkringliggende natur. Dette vil i større grad
bidra til å gi en mer lytende overgang mellom
områdene.
Føringer i områdeplanen
Må håndteres i detaljreguleringsfasen
( jernvirkning) og som byggesak (materialitet,
fasadeutforming, massebalanse). Lokalisering
av turveger tilpasses nødvendig behov
for bufferområder og legger i naturlige
drag i terrenget for å minske nødvendige
terrenginngrep, tilrettelegge for alle og oppnå
gode og trygge veger. Belysning skal vurderes
i forhold til behov for oversikt og trygghet.
Minimum en sløyfe på 5 km turveg skal ha
belysning som gjør den egnet for bruk også på
vinterstid.
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A

Landskapstilpasning på bygnings- og bygningsgruppe-nivå.

Tett bymessig bebyggelse plassers på
lanskapshyller og bebyggelsen skaper
sammenheng mellom ulike nivåer.
B

Bebyggelse kan terrasseres slik at behovet for
landskapsinngrep reduseres.

Punkthus plasseres på naturlige ϔlater i landskap
og felles utområder utformes som terrasserte
hage- og plass anlegg.

Sammenhengende bebyggelse terrasseres slik at
god landskapstilpassing oppnås.

Fjernvirkning, - landskapstilpasning på områdenivå
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Turstier og attraksjoner
Et sentralt suksesskriterium for områdeplanen
for Midtmarka og Rotemyra vil være å utvikle
og bedre tilgjengeligheten til friluftslivet på
Flatøy og Håøya. For beboerne i området er
et tilgjengelig nær-turområde et attraktivt
element ved det å bo i området.
Attraktive turområder er viktig i et
folkehelseperspektiv. Lett tilgang på gode
områder for turer, trening og naturopplevelser
er sentralt for å stimulere til aktivitet i
hverdagen. Kvalitet på, og mangfold av,
turveier og stier er viktig (jf. under). Vel
så viktig er det at områdene oppleves som
tilstrekkelig skjermet fra bebyggelse og tyngre
tekniske inngrep, samt at det legges vekt på
å ivareta attraksjoner og naturlige målpunkt.
Naturopplevelser, lys, frisk luft og sosiale
aktiviteter er alle positive elementer knyttet til
tilgang på turområder.
Turstianlegg skal ha 3 primærformål:
•

Sikre gode turmulighetet gjennom
planområdet og videre mot Håøyna.

•

Fungere som snarvei for gående og
syklende hjemmehørende på Rotemyrane
eller Midtmarka.

•

Skape sammenheng mellom
planområdets sentrale attraksjoner,
herunder både naturgitte kvaliteter
og kulturformidlende anlegg avdekket
gjennom områdeplanleggingen.

Til dels kan det være kon likter mellom
formålene. En tilreisende turgåer vil gjerne
ønske å være skjermet fra bebyggelse og
sosial kontroll, ha en viss grad av anonymitet
og å kunne starte «turopplevelsen» så raskt
som mulig etter parkeringsplass/busstopp.
Som snarvei for beboere, og spesielt for barn
og unge, kan det være en fordel med god
integrasjon i boligområdene og en grad av
sosial kontroll. I noen grad kan eventuell slik
lokalisering kompenseres for ved at turveier
utformes med god oversikt. Tilgang på

skjermete områder er viktig også for barn og
unge, men det må legges vekt på at korteste
rute til skole blir tra ikksikker og at den går
gjennom et område med aktivitet på dagtid.
Skoleveien er en utsatt strekning for barn
som ikke er tilstrekkelig integrert i det sosiale
miljøet. En trygg skolevei uten uoversiktlige,
mørke eller folketomme områder er et viktig
virkemiddel mot utrygghet og mobbing.
I områdeplanen og illustrasjonsmateriale er
det vist hvordan et turstianlegg kan lokaliseres
innenfor planområdet. Turstier kan utformes
med ulike kvalitetskrav. I områdeplanen er det
foreslått turveger med følgende klasser:
A.
Gang- og sykkelvei til sjøsportssenter
Gang- og sykkelforbindelse fra felles
parkeringsanlegg til sjøsportssenter skal
utformes innenfor krav til universell utforming.
Det vises håndbok V129 Universell utforming
av veger og gater fra Statens vegvesen, for
nærmere beskrivelse av utformingsprinsipper
og kvalitetskrav. Gangveien skal ha belysning.

for utvikling av planområdet: anleggene skal
både ivareta en rekreativ funksjon med gode
gangforbindelser mot Håøyna, men også
fungere som snarvei for gående og syklende
mellom
ulike
byggeområder
innenfor
planområdet. Infrastrukturen skal ivareta
lokale og regionale behov for å bevege seg
til fots og på sykkel gjennom planområdet
Primære gang- og sykkelforbindelser tilknyttes
supersykkelvei langs dagens E39 og skaper
forbindelse fra denne til sentrale funksjoner
innenfor planområdet så som skole, større
arbeidsplasser, og sentrale fritidstilbud.
Samtidig må infrastrukturen være del av
planområdets rekreative arealer og tilby
gode opplevelser for turgåere som ønsker å
benytte infrastrukturen som tursti gjennom
planområdet til Håøyna. Gang og sykkelveiene
skal ha belysning. Der de fungerer som raskeste
vei mellom boliger og naturlige målpunkt for
barn og unge, så som skole, fritidsaktiviteter
og idrettstilbud, skal det legges særlig vekt

på å sikre trygge og oversiktlige forbindelser.
Primære gang og sykkelforbindelser gjennom
planområdet er i områdeplanen vist på
prinsippnivå.
D.
Sekundære turveier
Gang- og sykkelveier markert som sekundære
har primært en lokal funksjon i forhold til
bevegelse lokalt innenfor planområdet. Sikring
av trygge og tidseffektive gang- og sykkelveier
mellom daglige gjøremål, offentlige møteplasser
og fritidstilbud vil være en viktig forutsetning
for å oppnå målsetningen om en sosial og
økologisk
bærekraftig
områdeutvikling.
Sekundære gang- og sykkelforbindelser kan
punktvis utformes som kjørbare gangveier
hvor tra ikkavvikling gjennomføres på de
myke tra ikanters premisser. På samme måte
som ved primære gang- og sykkelveier skal det
tas spesielle hensyn der traséene kan utgjøre
snarveier for barn og unge.

B.
Kyststien
Områdeplanen anbefaler etablering av en
«kyststi», som skal skape en ny rekreativ
gangforbindelse mot Håøyna. Kyststien
etableres langs sjøfronten mot Flatøyosen og
kan uformes i direkte forbindelse med sjøen
(som bryggeanlegg) eller i umiddelbar nærhet
til sjøen (som stianlegg). Kyststien vil være en
forlengelse av gang- og sykkelforbindelsen til
sjøsportssenteret og bør i størst mulig omfang
utføres innenfor prinsippene om universell
utforming. Kyststien vil passere lere av
planområdets kulturminner (jf. avsnitt om
kulturminner) og utforming av stien med fokus
på formidling av lokalhistorie vil være viktig.
I forbindelse med kyststien bør det anlegges
stoppmuligheter, eksempelvis ved etablering
av iskeplass og sittemuligheter i forlengelse
av stianlegget.
C.
Primære turveier (snarveien)
Gang- og sykkelforbindelser markert som
primære anlegg har en tydelig dobbefunksjon

A gang og sykkelforbindelse til sjøsportssenteret

D sekundære gangforbindleser

B kyststien

Supersykkelvei - tilkomst

C primær turvei (snarveien)

Utsiktspunkter i Midtmarka
Illustrasjon lokalisering av turstier innenfor planområdet
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KYSTSTI UTFORMET SOM BRYGGE
med oppholdssoner

KYSTSTI MELLOM
BYGNINGSMILJØ OG SJØEN

KYSTSTI UTKRAGET
OVER SJØ

BRO

STI PÅ BAKKEN

Lunsj plattform

Flyter over vann

Strandpromenade

Sitteplasser utstyr

Skarpe svinger

Trapp

Urban brygge

Flytende bane

Bro

Vinklet ϔlate

MELLOM BYGNINGER
( sjøsportssenter )

Forskjellige forhold møttes langs kyststien.
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Planlegging av sekundære gang- og
sykkelforbindelser forutsetter en detaljert
kjennskap til organisering av de enkelte
boligområder og tilstøtende funksjoner.
Endelig utvikling av infrastrukturen må derfor
gjennomføres i detaljreguleringsfasen.
For de av traséene som vil bli naturlige
utfartsårer for tilreisende som ønsker å gå
til Håøyna bør det legges særlig vekt på gode
buffersoner mellom bebyggelsen og turveien
der det er rom for dette. Buffersonene bør
være av en tilstrekkelig størrelse til at turveien
oppleves som attraktiv. Beplantning med
stedegen vegetasjon skal gi en god overgang
mot naturområdene.
Føringer i områdeplanen
Gang- og sykkel, beplantning, krav til belysning
og dekke, krav til UU der dette er på sin plass,
spesielle krav til skoleveier – unngå mørke og
uoversiktlige partier.
Kulturminner
Kulturminner er med på å etablere kunnskap
om historie og kontakt med lokale tradisjoner.
De kan representere attraksjoner, være
historieformidlende, og gi en identitet og
opplevd kontinuitet til området. Kulturminner
er en ikke-fornybar ressurs som bør ivaretas
som del av en ansvarlig og tradisjonsbevisst
arealbruk.
Som del av områdeplanen for Midtmarka
og
Rotemyrane
er
det
gjort
en
konsekvensutredning for kulturminner. Det er
avdekket ni automatiske fredede arkeologiske
kulturminner i den sør-vestlige og nordlige
delen av planområdet. Alle funn er fra
steinalderen, henholdsvis funn fra bosetninger
og løsørefunn.

•

Stemme sentralt i Midtmarka

•

Mekanisk verksted på Håøyna (ruin)

Kulturminner er viktige med tanke på
formidling av lokalhistorie og kunnskap
om tidligere bruk av planområdet. For
dette formålet anbefaler planen å etablere
en kultursti som tilgjengeliggjør og kobler
anleggene sammen. Kyststi beskrevet over
er i områdeplanen utformet med hensikt
om å ivareta rollen som bindeledd mellom
kulturhistoriske objekter i planområdet. I
tilknytning til kyststien kan det etableres
skiltning og informasjonstavler som forteller
om historien til de objekter stien passerer.
Annen informasjonsstrategi kan også benyttes
herunder eventuelle apps eller tilsvarende.
Føringer i områdeplanen
Områdeplanen beskriver hensynssoner rundt
arkeologiske funnsteder. Hensynssonene skal
videreføres i detaljplaner. Kulturformidlende
anlegg innenfor planområdet skal i størst
mulig grad bevares og hensynstas ved videre
planlegging og utbygging. For å sikre at
den kulturformidlende verdien i anleggene
synliggjøres
beskriver
områdeplanen
strategier for informasjonsformidling i
forbindelse med utforming av kyststien.
Områdeplanen stiller krav til formidling
av informasjon tilknyttet kulturhistoriske
objekter, men valg av informasjonsstrategi bør
avklares i en senere detaljfase.

I tillegg er det registrert lere nyere anlegg som
har kulturformidlende verdi. Følgende anlegg
vurderes å inneha slike kvaliteter:
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•

Naustbygg mot Flatøyosen

•

Steingarder på Rotemyrane og Midtmarka
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Planlegging av sekundære gang- og
sykkelforbindelser forutsetter en detaljert
kjennskap til organisering av de enkelte
boligområder og tilstøtende funksjoner.
Endelig utvikling av infrastrukturen må derfor
gjennomføres i detaljreguleringsfasen.
1

1

2

2

eldre naust/ båthus (1)

R
R

mekanisk verksted, ruin (2)
stemme (3)
område med steingarder
eldre naust/ båthus (2)

R

område med steingarder

R
R
R

R
R

For de av traséene som vil bli naturlige
utfartsårer for tilreisende som ønsker å gå
til Håøyna bør det legges særlig vekt på gode
buffersoner mellom bebyggelsen og turveien
der det er rom for dette. Buffersonene bør
være av en tilstrekkelig størrelse til at turveien
oppleves som attraktiv. Beplantning med
stedegen vegetasjon skal gi en god overgang
mot naturområdene.
Føringer i områdeplanen
Gang- og sykkel, beplantning, krav til belysning
og dekke, krav til UU der dette er på sin plass,
spesielle krav til skoleveier – unngå mørke og
uoversiktlige partier.
Kulturminner
Kulturminner er med på å etablere kunnskap
om historie og kontakt med lokale tradisjoner.
De kan representere attraksjoner, være
historieformidlende, og gi en identitet og
opplevd kontinuitet til området. Kulturminner
er en ikke-fornybar ressurs som bør ivaretas
som del av en ansvarlig og tradisjonsbevisst
arealbruk.
Som del av områdeplanen for Midtmarka
og
Rotemyrane
er
det
gjort
en
konsekvensutredning for kulturminner. Det er
avdekket ni automatiske fredede arkeologiske
kulturminner i den sør-vestlige og nordlige
delen av planområdet. Alle funn er fra
steinalderen, henholdsvis funn fra bosetninger
og løsørefunn.

R

I tillegg er det registrert lere nyere anlegg som
har kulturformidlende verdi. Følgende anlegg
vurderes å inneha slike kvaliteter:

Illustrasjon kulturminner innenfor planområdet.
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•

Naustbygg mot Flatøyosen

•

Steingarder på Rotemyrane og Midtmarka

•

Stemme sentralt i Midtmarka

•

Mekanisk verksted på Håøyna (ruin)

Kulturminner er viktige med tanke på
formidling av lokalhistorie og kunnskap
om tidligere bruk av planområdet. For
dette formålet anbefaler planen å etablere
en kultursti som tilgjengeliggjør og kobler
anleggene sammen. Kyststi beskrevet over
er i områdeplanen utformet med hensikt
om å ivareta rollen som bindeledd mellom
kulturhistoriske objekter i planområdet. I
tilknytning til kyststien kan det etableres
skiltning og informasjonstavler som forteller
om historien til de objekter stien passerer.
Annen informasjonsstrategi kan også benyttes
herunder eventuelle apps eller tilsvarende.
Føringer i områdeplanen
Områdeplanen beskriver hensynssoner rundt
arkeologiske funnsteder. Hensynssonene skal
videreføres i detaljplaner. Kulturformidlende
anlegg innenfor planområdet skal i størst
mulig grad bevares og hensynstas ved videre
planlegging og utbygging. For å sikre at
den kulturformidlende verdien i anleggene
synliggjøres
beskriver
områdeplanen
strategier for informasjonsformidling i
forbindelse med utforming av kyststien.
Områdeplanen stiller krav til formidling
av informasjon tilknyttet kulturhistoriske
objekter, men valg av informasjonsstrategi bør
avklares i en senere detaljfase.
Etablering av lokal infrastruktur
Lokal infrastruktur er helt sentralt for
hvordan området vil fungere. Infrastruktur
i form av gater og gangtraséer har en viktig
funksjon i å knytte områder, aktiviteter og
funksjoner sammen. En tjenlig infrastruktur er
nødvendig for å generere den aktivitet og det
liv man ønsker å oppnå i bydelen. Samtidig er
infrastrukturen en del av det sosiale rommet.
Tilrettelegging for gange har sosiale så vel som
helse og miljømessige gevinster. Kontakt er
lettere å oppnå mellom folk som går, enn folk
som sykler eller kjører.
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6
Tilrettelegging for gange dreier seg ikke bare
om korte avstander, det handler også om
at gangtraséen skal oppleves som rask og
attraktiv. Her handler det om å unngå mange
og store retningsendringer i traséen, spesielt
handler det om å unngå at man periodevis
må bevege seg i retninger som avviker for
mye fra en rettlinjet bevegelse mot målpunkt.
Attraktivitet handler om at det er liv og ting å
oppleve på strekningen, at den er tilstrekkelig
lyssatt, skjermet fra støy, ryddet for snø/strødd
og med tilstrekkelige bredder.
Gater og traséer representerer arenaer for
møter og sosial kontakt. Shared-space i
form av gatetun eller liknende er like viktig
som møtepunkter som mer tilrettelagte
møteplasser. Gaten utenfor er den nærmeste
arenaen for kontakt og kommunikasjon
med naboer. Tra ikk og fartsregulering er
sentrale virkemidler for å inngi gaten med
slike kvaliteter. Trange gater gjør at kjørende
og syklende må dempe fart og ta mer hensyn
til hverandre. Parkeringsanlegg er viktig for å
trekke biler vekk fra gatene, men må utformes
med omtanke på ikke å skape utrygge og
uoversiktlige arealer.
Temaet er mer utførlig behandlet under
kapitlet Areal og transport - 10-minuttersbyen
Føringer i områdeplanen
Som under kapitlet Areal og transport 10-minuttersbyen
Forvaltning, drift og vedlikehold av
friområder
Over er det skissert kvaliteter som skal sikres
ved opparbeidelse av området i henhold til
planen. Vel så viktig som å etablere disse
kvalitetene, er det å ivareta dem og sørge for
at de opprettholdes. Vedlikehold er avhengig
av eierskap, både juridisk eierskap og opplevd
eierskapsfølelse. Offentlige områder vil det
være i første rekke kommunen sitt ansvar og
drifte og vedlikeholde, mens private arealer
må eier ta seg av. Den største utfordringen er
gjerne knyttet fellesarealer. Der det opprettes
sameier og borettslag, er ansvaret ofte
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klargjort, mens områder som skal være felles
for private enheter uten noen overgripende
felles struktur er ofte mer utfordrende å
organisere.
Størrelsen på fellesarealer, hvor mange enheter
som naturlig sogner til dem og hvordan
bygningene henvender seg til fellesområdene,
er avgjørende for følelse av eierskap og ansvar.
Er det for store områder, kan oppgaven
opplever som for belastende. Er det for mange
enheter som deler på området, kan ansvaret
pulveriseres. Er det liten kontakt mellom
bygg og fellesarealer utendørs forvitrer
eierskapsfølelsen. Det bør følgelig etterstrebes
en gjennomtenkt og tjenlig struktur på
områdene i tråd med dette. I hovedsak må
dette sikres i detaljreguleringsplanene.
Plan- og bygningsloven gir begrenset
muligheter til å sikre forvaltning, drift og
vedlikehold i planarbeid. Avgrensningen
er retningslinjer for særlige drifts- og
skjøtselstiltak innenfor grønnstruktur, LNFområder eller sjø, vassdrag og strandsone.
Retningslinjer bør omfatte skogbruk i LNFområdene med siktemål om å hindre latehogst
eller annen jerning av vegetasjon som demper
uheldig jernvirkning eller som fungerer som
buffer mellom bebyggelse og rekreasjonsbruk
av natur. Vegetasjon langs skoleveier,
snarveier, etc. bør skjøtsles for å unngå mørke
og uoversiktlige områder. Kulturminner
bør skjøtsles i tråd med retningslinjer fra
antikvariske myndigheter, både for å unngå
skader ved overgroing og for å bidra til å gjøre
dem leselig som kultur og historieformidlende
element.

Relevante kilder i forbindelse med detaljplanlegging og
prosjektering

Dokumenter:
• Kommuneplanens arealdel for Meland 2015-2026
• Planprogram Midtmarka og Rotemyra, Flatøy i Meland kommune (02.03 2015)
• Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra, Flatøy i Meland kommune
• Meland kommune Klima- og energiplan (2010)
Relevante veiledere og standarter:
• NS 3700, Norsk standart for passivhus
• NS 3701, Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger
• Klimatrappen (Bjørn Berge, Gaia Lista, 2010)
• Integrert energidesign IED - kan lastes ned på Grønn Byggallianse (kanskje for gammel)
• Blågrønn faktor, veileder byggesak, 28.01 2014, kan lases ned fra Fremtidens byer
Eksterne linker:
• www.enova.no
• www.futurebuilt.no
• www.husbanken.no
• www.sintef.no
• www.byggalliansen.no
• www.treteknisk.no
• www.trefokus.no

7

Vedlegg l kvalitetsplan

Håndtering av kvalitetsmål i detaljplan-, prosjekterings- og drifts-faser

Føringer i områdeplanen
Retningslinjer for skjøtsel av kulturminner,
naturområder i skog og snarveier brukt som
skolevei. Generelle tiltak for å sikre en god
sammensetning av boliger, bygg, fellesarealer
og offentlige områder med sikte på å etablere
eierskap og ansvarsfølelse.
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