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SAMMENDRAG
Dette planprogrammet er for detaljregulering av Rognebyen. Planområdet er i hovedsak eiendommen
som har inneholdt Rogne Vidergående Skule siden 1983. Skolen ble bygget som en modernisering og
samlokalisering av de tre skolene Voss Husflidskule (grunnlagt 1921), Voss Husmorvikarskule (grunnlagt
1949) og Voss Hjelpepleiarskule (grunnlagt 1965). Den nye skolen ble grunnlagt under arbeidsnavnet 3H
og gitt sitt nåværende navn i 1984. I tillegg til skolene har det vært drevet internat for elever og sykehjem i
byggene. Fra gammelt av var dette eiendommen til Lassemann Vinje.

Skolen blir nå flyttet. Hordaland Fylkeskommune har solgt eiendommen for at den skal kunne omdannes
til nye formål. Ny eier har engasjert planfaglig konsulent og formgivere for å utvikle eiendommen.
Hovedformålet vil være bolig, men en skal også videreføre internatet, samt vurdere lettere næring så som
kiosk/treningssenter i deler av bygningsmassen.
Prosjektet planlegges for etappevis gjennomføring. Det har som mål å lage et prosjekt med en egen
identitet og gode boligkvaliteter. Transformasjonsprosjekter har alltid den utfordringen at en må forholde
seg til typiske bygg og strukturer fra tidligere virksomhet. Det er viktig å ta med gode strukturer, samtidig
som disse ikke blir sperrer for nye kvaliteter.
Planprosessen vil vise ulike utbyggingsalternativ.
Planfaglig konsulent er Cardo 8614 AS
www cardo8614.no
brev.cardo@gmail.com
909 45 028
Postboks 45, Birkebeinersenteret, 5831 BERGEN
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FØRSTE DEL
Planens formål, innhold og rammeverk
I denne delen definerer vi planens innhold, hvilket område den angjelder og hvilke føringer
omgivelser og planverk setter.
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BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Bakgrunn
Planområdet er i all hovedsak det området som i dag utgjør Rogne VDG skule, samt
tilstøtende veiareal.
Hensikten med planarbeidet er å endre bruken av dette området etter samfunnets behov.
Skolen skal flytte. Samtidig skal internatet driftes videre. Ny eier ser det da naturlig å
transformere dette til et boligområde. En vil utrede en kombinasjon av boliger for familier
med boliger for mindre husstander som etablerere og folk som er ferdige med fasen med
hjemmeboende barn og som vil skifte ut større familieboliger.
I oppstartsmøtet med Voss Kommune og i påfølgende kommunikasjon vektlegges det og gi
området sin egen identitet og kvalitet som et nytt godt boligområde
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan.
1.2 Formål
Det vil bli foreslått bolig som hovedformål. Elevhjem/internat vil også videreføres. Som en miljøfaktor
vurderes det å etablere noe lettere næring rettet mot omgivelsene, så som treningssenter eller
kiosk/bevertning.
1.3 Konsekvensutredning
Tiltaket regnes ikke å utløse konsekvensutredning etter «Forskrift om konsekvensutredning ‐21/6‐
2017», hjemlet i plan og bygningsloven.
Vurderingen er gjort etter vedlegg 1, plan/tiltak som alltid skal behandles etter forskriften og vedlegg 2
plan/tiltak som skal vurderes om de faller inn under forskriften.
For denne planen er det punktene 24 (næringsareal over 15.000 m2) og 25 (nye
bolig/fritidsboligområder ikke i samsvar med overordnet plan) som er aktuelle fra vedlegg 1.
Andelen mulig næringsareal er på maksimalt 1000 m2 og utløser ikke KU. Tiltenkt plan er i samsvar med
overordnet plan.
Vedlegg 2 har en ytterligere generell vurdering av næring, men næring i planen anses langt under
absoluttgrensen, og under det som var grensen for vurdering i tildigere forskrift (5000 m2).
Oppsummert vedlegg 1 og 2; Det utredes ikke formål som er listet i forskriftens paragrafer og vedlegg å
utløse konsekvensutredning. Området er listet i Kommuneplanen som fremtidig bebyggelse og anlegg.
Det blir ikke utredet tiltak som strider mot dette formålet i overordnet plan, slik at det heller ikke utløses
KU av den årsak.
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2

DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

2.1 Lokalisering
Planområdet ligger sentralt på Voss rett ved Voss Sjukehus.

figur 1 Planområdet på Rogne Voss kommune, merket med 1 .
2.2 Avgrensing
Plangrensen følger i all hovedsak eiendommens grenser med tilstøtende trafikkareal.
Avgrensing mot offentlig veg ved innkjørsel vil kunne bli justert etter dialog med Statens
vegvesen.
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Fig 2 – planområdet avgrenset med stiplet linje
2.3 Eiendomsforhold
Nedenstående tabell angir sentrale grunneiere i området
Gårds og bruksnummer

49/327
a)

Eier

Bruksområde

Voss Næringseiendom AS

Skole a)

11.331 m2.

2.4 Planområdet

Figur 3a – Skråfoto (kilde Voss Kommune) med orange pil på planområdet.
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Fig 3b – planområdet flyfoto
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Figur 3 c – planområdet ses fra innkjørsel nærmest og innover i tomten med tre parallelle bygg.
Planområdet stiger både i nordlig og nordøstlig retning. Både landskapets storform og småform
preges av disse stigningene. Bygningene har ikke silhuett mot horisont, og ei heller i særlig grad
over det lokale landskapets høyder.
Området stiger jevnt i nordlig retning, men bearbeidelsen fra skolebyggingen gjør at det i dag
fremstår med tre platå. Et langs vegen inn i området, et på byggenes nivå og et bak byggene. Det
siste går videre nordover opp en skrent. Samtidig stiger hvert platå og hele området også litt i østlig
retning.
Områdene sør for byggene er i dag dominert av tilførsels infrastrukturen, med veger og parkering.
Store deler av tomten er preget av bygningsstrukturene som i hovedsak strekker seg fra syd mot
nord. Vest for byggene er det en hage/park som strekker seg delvis rundt byggene. I
mellomrommene mellom byggene er det parkmessig opparbeidete gårdsrom. Bak byggene er det
en ubebygget skrent i nord og nordøstlig retning.
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2.5 Omkringliggende områder – sammenhenger

sykehus

Ringheimsvegen

Fig 4 – planområdet med omgivelser – planområdet ca markert m gult, blå pil lokal avkjørsel,
oransje pil hoved avkjørsel
Vest for området ligger større institusjonsbygg. Øst for tomten er det større bebyggelse i form av
kjedet boligbebyggelse og terrasse‐blokker.
I sør ligger Ringheimsvegen, som er den sentrale matevegen inn til spredenettet av veger i området.
Langs ringheimsvegen ligger det relativt tett med bebygde eneboligtomter.
Områdets karakter er typisk sentrumsnært med fellesfunksjoner som sykehus, barnehage og
undervisning, blandet med variert boligbebyggelse. Sentrumskjernen er under 400 meter unna i
luftlinje og målt langs veg er strekket ca 550 meter i reell distanse på grunn av høydeforskjellen.
2.6 Trafikk – Atkomst – Parkering
Tomten er lokalisert like ved Ringheimsvegen (315)/Sivlevegen, den sentrale matevegen og
kollektivaksen i områdene. Avkjørselen fra Ringheimsvegen er dimensjonert for avkjørsel til
boligområder, skolene og sykehuset, samt barnehage.
Lokal avkjørsel er like etter hoved avkjørselen og eksklusivt inn på skoletomten. Tomta er også helt
tett på sentralt buss stopp langs denne aksen. Nærheten til sentrum, samt den godt tilrettelagte
infrastrukturen mot skole, sykehus, kollektivknutepunkt og barnehager, gjør at området er godt
tilgjengelig for gående, syklende og kollektivreisende. Nye beboere vil ha en god infrastruktur fra
området og til alle sentrale tilbud i kommunen.

Fig 5 atkomst med piler til innganger til mulige parkeringsdekker.
Atkomsten vil bli dimensjonert i henhold til beregnet trafikkmengde. Her vil en benytte Statens
Vegvesen sin håndbok V713, med eventuelle justeringer for mindre leiligheter og eventuelt mindre
parkeringsplasser. Håndboken vil også benyttes til å beregne førsituasjonen ved skole, samt samlet
turproduksjon og dimensjonerende time for hovedavkjørsel for hele Sjukehusvegen.
PARKERING
Dagens situasjon i planområdet rommer mellom 60 og 100 parkeringsplasser. Ca 60 er organisert og delvis
merket, mens resten er uorganisert.
.

3

RAMMER – FØRINGER – PLANSTATUS

I dette kapitlet ser en på hvilke mål det offentlige har satt for utviklingen av området
3.1 Nasjonale føringer
Viktige nasjonale føringer som utbyggingen må drøftes opp mot er:





Rikspolitiske retningslinjer Barn og unges Interesse i planleggingen T‐2/08
2014 Statlig planretningslinje for samordnet areal, bolig og transportplanlegging
T 1442/2016 retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Rikspolitiske retningslinjer Universell utforming

3.2 Fylkesplan





R e g i o n a l Planstrategi Hordaland Fylke 2012‐2016
Handlingsprogram for næringsutvikling
Regionale planer for senter og struktur , tjeneste og handel ( vedtatt 10.12. 2014
Fylkesplan attraktive sentre
 Regional kulturplan Premisser ‐ Kultur
 Regional transportplan 2013‐2014
 Regional plan for folkehelse 2014‐ 2025‐ Fleire gode levekår for alle.
 Regional klimaplan 2014‐2030

3.3 Kommuneplan
 Kommuneplanens arealdel 2015‐2026(KPA)
Området er i KPA avsatt til «Framtidig bebyggelse
og anlegg»
‐

Området ligger også innenfor den byggesonen som er for nye boliger i sentrum.

Figur 8 – grense for fremtidig boligbygging – overskrift, kart og karttekst fra KPA VOSS s 21

Figur 9 – utsnitt fra kommuneplanens arealdel – planområdet er i gult område
3.4 Gjeldende reguleringsplaner


85011 Reguleringsplan Rogne

Fig 10 – gjeldende reguleringsplan – området er offentlig formål – pekt ut med peker

3. Andre planer i området

Plan ID 2014001 Lundhaugen Rogne – tilstøtende og vedtatt.
Det er startet opp ny plan – planid 2016011 Ringheimsvegen 30.

INFORMASJON OG MEDVIRKNING
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Dette kapitlet omtaler hvordan en skal sikre informasjon og medvirkning i planarbeidet.
4.1 Informasjon
Høring om planoppstart og forslag til planprogram annonseres og legges ut på Voss Kommune og
Cardo 8614 AS sine nettsteder.
Naboer og berørte parter informeres om disse gjennom brev.
Det vil bli avholdt et tidlig informasjonsmøte annonsert ved oppstart for alle berørte og interesserte.
Merknader til oppstart og bearbeidelse av disse leveres Voss Kommune sammen med planforslag.
Etter 1. gangsbehandling legger kommunen planen ut på høring.
4.2 Medvirkning
Parter som viser interesse for det etter at informasjon er gitt i henhold til 4.1 inviteres til medvirkning i
planarbeidet. Nødvendige møter vil bli holdt og merknader vil følge planarbeidet.
Oppstartsvarselet og informasjonsmøtet vil avdekke parter som søker eller det bør søkes aktiv
medvirkning for planen med. Slik medvirkning vil foregå ved dialog pr post, epost, telefon og i møter,
slik at planen søker å fange opp ulike syn og behov.
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FREMDRIFT

Fremdriftsplan følger av det nedenforstående:

Faser
Forslag planprogram
Høring planprogram

Vedtak planprogram
Utarbeide forslag
Reguleringsplan
Første gangs
behandling
Offentlig ettersyn

Info
Allmenheten
Offentlige
Høringsinstanser

Instans
Cardo samspill Voss K.
Cardo 8614

Møter
Befaringer
Innsamling av fagdata

Allmenheten
Offentlige etater

Voss Kommune
Cardo med
samarbeidende firma

1.kvartal 2018
Fra høst 2017‐
innlevering vår 2018

Voss kommune

Maks 12 uker

Voss Kommune
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Fremdrift
Høst 2017
Minimum 6 uker

Medio 2018
Minimum 6 uker

2. gangs behandling

Vedtak
Figur 11 ‐ fremdrift

Merknader
Justeringer
tilleggsutredninger
Kommunens info
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Cardo og Voss
Kommune

Høst 2018

Voss Kommunestyre

Høst 2018

ANDRE DEL
UTBYGGINGSALTERNATIVER – PROSESS ‐ UTREDNINGSTEMA
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UTBYGGINGSALTERNATIVER

En vil benytte alternativer som skal belyse utviklingsmuligheter opp mot hverandre. Det er et
anbefalt alternativ som vil bli beskrevet nøye. Dette settes opp mot andre alternativ.
6.1 Alternativer
O‐alternativet – eksisterende situasjon:
Er situasjonen slik den er i hovedsak i dag qua angår bygg. Formål endres til bolig og eventuelt noe
lettere næring så som treningssenter, kiosk og servering. Internatet reguleres til dagens bruk, samt
at en vurderer bestemmelser som kan dekke bruk om sommer og eventuelt etterbruk som
hotell/overnatting. Internatet er til høyre på bildet under.

Figur 12 – null alternativet

0 alternativet har en BYA m2 på ca 2350 m2 utenom parkering. Fremtidig bolig og internat får da
BRA ca 6300 m2 eksklusiv parkering. Medregnet et estimat for parkering er det en BRA på ca 7100‐
7500 m2. Antall studentboliger er uendret og det blir ca. 40 nye leiligheter på 80 m2.

Alternativ A, anbefalt alternativ:
Er det anbefalte alternativet der en benytter eksisterende bygninger med mulige påbygg i høyde og
evt. andre mindre påbygg, samt vurderer å bygge noen nybygg. I dette alternativet legger en opp til
bygging av parkeringshus.
I skissen som følger viser en soner for vurdering av bygg i dette alternativet:

B7

B5

B4

B6

B2
B1

B8

Figur 13 – vurderingssoner for bygg eks underjordiske parkeringsbygg i anbefalt alternativ.
B1, vestre skolebygg med vurdering av påbygg til 5‐6 etasjer.
B2, Vurderes beholdt som mellombygg eller boder eller revet
B3, Vurderes beholdt som dagens bygg eller bygget på til 3‐6 etasjer
B4, Vurderes beholdt som dagens bygg eller bygget på til 5‐6 etasjer
B5, Beholdes
B6, Studenthjem beholdes
B7, vurderes større nytt boligbygg blokk, terrasert eller rettvegg
B8, vurderes konsentrerte småhus i kjede i nedre del.
Dersom alt dette realiseres vil BYA eksklusiv parkeringshusene kunne komme opp mot 4000 m2. De
underjordiske parkeringsanleggene som ikke er under andre bygg har et maksimalt fotavtrykk på 2700
m2. Ved helt maksimal bebyggelse anser en at det kan bli ca. 18000 m2 BRA, med opptil 140 nye
leiligheter samt eksisterende studentboliger. Faktisk/estimert parkerings BRA for dette antall leiligheter
er fra 3500 m2 (1 plass pr enhet) til 5250 m2 ved 1,5 pr enhet.
Samlet maksimal BRA ved anbefalt alternativ er da fra 21500 m2 til 23500 m2, eller utnyttelsesgrad
BRA% i størrelsesorden 200 % regnet av hele eiendommen.

Alternativ B – full sanering – nye strukturer
Alternativ B kan ha mange løsninger. Til grunn for dette ligger at en river eksisterende bygningsmasse og
struktur foruten internatet som forblir i denne funksjonen i mange år fremover.
For dette alternativet vil en planlegge for samme tetthet som for alternativ A, eller en ytterligere tetthet
ved at en kan optimalisere arealet. Kvaliteter ved en slik utbygging vil være at en kan maksimere
bokvaliteter ved å planlegge for et stort indre tun, mens en mister litt av den åpenheten en får ved å
beholde mer av skoletomtens plasser og åpne gårdsrom. Disse bidrar i alternativ A til at det fremstår
mer som et område med kvaliteter som virker åpne også for allmennheten, mens et planlagt jomfruelig
tun/ flere tun ofte vil ha en mer privat karakter.

Parkering under
Beboertun oppå

Figur 14 – alternativ B nybygget boligkompleks med underjordisk parkering og beboertun i midten, NB
bygg vil ikke strekke seg ut over plangrensen som på illustrasjonen.
Alternativ

Ca. BYA m2 (eks. parkering)

0
A
B

2.350
4000
4000 +

Ca. BRA m2 (inkl. parkerin)

Ca. boenheter (eks Internat)

21.500 – 23.500
21.500 – 25.000

40
140
140 ‐ 160

ANBEFALT ALTERNATIV VURDERT MOT MÅL I KOMMUNEPLAN OG AREALSTRATEGI
En relativt tett bebyggelse med gode bokvaliteter oppfattes å være i tråd med kommuneplanens
arealdel og samfunnsdel på Voss, etter at det offentliges behov for området falt bort.

7 PROSESS – METODE – MULIGE UTREDNINGSTEMA
I det følgende beskrives utredninger og hvilke tema som sal være en del av utredningen. komme til
å inngå. Dette er en arbeidsmetode for å sikre en grundigere vurdering av den fremtidige
arealbrukens utforming.
7.1 Prosessen
Prosess blir i henhold til plan og bygningsloven og Voss kommunes maler og vedtak i sak om dette
planprogram.
7.2 Metode
Nåsituasjonen og endring som følge av valgt alternativ beskrives og vurderes for de ulike tema.
Eventuelle negative konsekvenser av planforslaget søkes oppveiet av avbøtende tiltak..
7.3 Utredningstema

Tema for utredningen – herunder tema anmodet om fra Voss Kommune i Oppstartsmøtet:
Tema
Landskap, kulturmiljø
naboer
Barn og unges
interesser
Samfunnsutvikling
Transport og trafikk

Risiko og sårbarhet

Støy og luftforurensing
Kulturminner
kulturmiljø
Anleggsperioden
Bokvalitet
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Metode/tema
Snitt, 3 D visualisering landskapsarkitektvurderinger
Tilpassing til omgivelser i arkitektur
Nær og fjernvirkning
Kartlegge dagens bruk
Lokalisering, tilrettelegging og krav fremtid
Nasjonale, regionale og lokale mål for utvikling
Av bolig og sentrum
Lokaliseringen i henhold til samordnet transport og arealpolitikk
Trafikksikkerhet og forming mot håndbøker fra Statens Vegvesen
Gangforbindelser
Sikring av myke trafikanter
Tilrettelegging for styrking av sykkel, kollektivbruk og gange.
Voss kommunes mal
Vekting av sannsynlighet mot konsekvens, avbøtende tiltak
Avklaring om det er behov for fagrapport
Kartlegging dokumentasjon og eventuelle utredninger som følger av
kartlegging og funn, herunder i Askeladden og Sefrak
Sammenstille sysselsetting. Kartlegge sjenanse for omgivelser og avbøtende
tiltak. Beregne massebalanse.
Analyse av volum og kvalitet på felles og privat uteareal.
Sol og skygge kart utearealer

Samspill med nærmiljø
Utvikling etter behov
Identitet

Finansiering av
infrastruktur
Parkering
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Vurdering av arkitektur med henblikk på bokvalitet.
Variert bomiljø – tiltak og bestemmelser som fremmer dette
Vurdering av forbindelse og hvordan skape åpenhet mellom kvaliteter
I området og omkringliggende boliger og arbeidsplasser.
Utrede og legge til rette for etappevis utbygging
Utrede behovet for at Rognebyen får eget vegnavn, en egen identitet
Utrede og legge til rette for noe næring/aktivitet med vekt på
publikumsfunksjoner som kiosk, servering, trening og aktivitet og liknende
Drøfte behovet for og eventuelt ta initiativ til utbyggingsavtale VA
Utrede løsninger for parkering, herunder tilrettelagte plasser og
sykkelparkering.
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