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Vedlegg 2: 

ÅRSBERETNING FOR 2012 

Aktivitet 2012 

1. Generelt  

Styret i OfS har bestått av; 

Steinar Holst – Styreleder, Gunnar Hamarsland – Nestleder, Hilde Brandanger Haga – 

Sekretær, Ingeleiv Monsen – Kasserer og Eirik Skarsbø – Styremedlem 

Vararepresentanter har vært Erik Bjerkelund og Jan Atle Ellingsen. 

Styret i OfS har avholdt 7 styremøter samt årsmøte i perioden mars – 2012 til mars 

2013. I tillegg har det vært avholdt møter i arbeidsutvalg og med offentlige etater. 

2. Grimstad

Grimstadutvalget ble i mai 2012 nedsatt med følgende sammensetning: 

Tor Erik Bjørvik, Ingeleiv Monsen, Gunnar Hamarsland, Gunnar Nakken, Owe 

Østrem, Kåre Voldsund og Kristian Valaker. 

Grimstadutvalget er et arbeidsutvalg som er tilsluttet Områdeutvalget for Søreide 

(OfS). Utvalget rapporterer til OfS sin styreleder Steinar Holst, og alle skriftlige 

henvendelser til kommunen skal behandles av OfS og undertegnes av OfS sin 

styreleder. 

Utvalget skal i første rekke jobbe for utbedring og sikring av veien til Grimstad samt 

fremføring av vann og avløp. Utvalget skal ta utgangspunkt i Bystyrets vedtak av 

17.10.2011 om å igangsette områderegulering for Grimstad: 

Det igangsettes områdereguleringsplan for Grimstad der følgende tema søkes belyst: 

- Trafikksikring og oppgradering av hovedveg fra Søreide til Kvitura. 

- Fremføring av vann og avløp. 

- Mulighet for å få i stand utbyggingsavtaler. 

- Boligområder, herunder omklassifisering fra hyttebebyggelse til bolig. 

- Tilgang til sjø, småbåthavner og mulige friområder. 

Styret og Grimstadutvalget har avholdt møte med Stig Hammersland (Ap) og  

og -byråd Filip Rygg (KrF)  

I styremøte 30.10. 2012 presenterte Arne Matthiessen (Bergen Kommune, Plan og 

Geodata) plan og geodata sin overordnede strategi for utvikling av Grimstad. 
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Arne Matthiessen informerte at Plan og Geodata ser på OfS som en viktig ressurs i 

planarbeidet og ønsker å bruke OfS aktivt. Det åpnes for at OfS kan utarbeide konkrete 

innspill underveis, og da særlig mht grønn struktur men også ift vei og andre detaljer 

om ønskelig. 

Arne Matthiessen stilte også i styremøte 15.01.2013 hvor Grimstadutvalget presenterte 

sine foreløpige innspill til reguleringsplan. 

Vei 
Hovedfokus er å få utbedret veien, også mulig tunnel (300-400m lang) for deler av 

veien hvor det er identifisert utfordringer med å få utvidet eksisterende vei.  

Utbedring av vei vil kreve en evaluering av forskjellige finansielle løsninger. 

Vanligvis benyttes reguleringsplaner til at de private som evt skal bygge også må 

påkoste utbedring av vei. Utfordringen med en slik ordning i dette tilfellet er at veien 

allerede er i altfor dårlig stand til å være forsvarlig for dagens trafikk til eksisterende 

industri og boliger. Det kan derfor være et alternativ at fylke og kommune må ta 

kostnadene med opprustning for å dekke eksisterende behov. Det er også mulighet for 

å tenke at fylke og kommune også tar kostnadene for å dekke fremtidige behov og 

legger inn en refusjonsordning for ny bebyggelse. Grimstadveien er i dag ikke med på 

Bergensprogrammet for utbedring og finansiering av vei. 

Kommunen jobber parallelt med båtindustrien med å få til en løsning der all 

båtindustri flyttes til Hammerslandsiden. Båtindustrien må ta kostnadene med 

opparbeidelse av tilgang til sjø i samme område, samt utbedring av veien frem til 

båtindustrien. Motivasjonen for båtindustrien skal være at de samtidig da vil få 

omgjort sine eksisterende tomter til boligbygging hvor strandlinjen skal bevares for 

allmennheten. Eksisterende tomter er på solsiden og vil derfor være av stor verdi til 

boligformål. Dersom slik flytting av industrien blir realisert, vil derfor også 

finansiering av deler av Grimstadveien kunne gå i orden. 

OfS understreket i møtet at det er særdeles viktig at utbedring av veien ikke tar for 

lang tid, og at man ikke ender opp med at kun deler av veien blir utbedret. Det er ikke 

veistrekket som båtindustrien ev skal utbedre som er det mest kritiske i dag. Det er 

også et paradoks at Kommunen har tillatt at steinen som skal kjøres vekk ifm 

skolebyggingen på Søreide nå dumpes i Festerviken på Grimstadneset. Dette fører til 

enda mer farlige trafikksituasjoner og unødig forverring av veien. 

VA 
Det er svært viktig å få utbedret VA til de husstander som i dag ikke har kommunalt 

opplegg. Arne Matthiessen opplyste om at VA etaten har igangsatt utbedring av VA 

der tilknytning gjøres som en forlengelse fra Flesland flyplass og inn til Kvitura. Det 
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nye anlegg skal betjene til og med Grimstadholmen. Det er noen uavklarte forhold 

med grunneier som må avklares før arbeidet videreføres. OfS vil kontakte VA etaten 

direkte for mer status i saken. VA vil bli anlagt uavhengig av reguleringsplanen.  

Boligområder 
Grimstadutvalget ser for seg at områdene som er avsatt til boligbygging iht 

Kommuneplanen benyttes til dette. I tillegg er det mulig å tenke seg boliger noe 

nærmere Storrinden. Dette må dog kartlegges nærmere ift hvor det er naturlig at 

grensen skal gå. Alternative veitraseer ift dagens trase blir også mer aktuell dersom 

boligområdet utvides. Utvalget har sett for seg at det kan bygges ca 700 nye boliger i 

området som skal reguleres. Dette vil da også kreve at det blir avsatt område til ny 

skole, idrettsanlegg og barnehage. 

Ny skole 
Ny skole bør etableres på en av de eksisterende tomtene til kommunen i området. Det 

er mulig å vurdere tomten som har vært en gammel bossfylling dersom fyllingen 

kjøres bort. Det er mulig at denne tomten ikke er optimal også pga flystøy, og ny 

helikopterinnflyging til Håkonsvern samt utviding av Flesland kan også gi mer støy 

enn i dag. I tillegg går det en ledning for forsyning av flybensin under deler av denne 

tomten. 

Idrett
Det bør sees inn på muligheter for å etablere 11ver bane og idrettsanlegg. Det er 

foreløpig ikke identifisert en egnet tomt for 11ver bane, men det må jobbes videre med 

dette. 7ver bane må det uansett bli plass til. Det er også områder utforbi Grimstad som 

kan vurderes parallelt for 11ver bane. 

Barnehage 
Det må avsettes område til ny barnehage. Det er mulig at ny barnehage kan anlegges 

på kommunens tomt ved sjøen i samband med at resten av dette området avsettes til 

friområde og bading. 

Friområder/tilgang til sjø/turstier 
Som en del av reguleringsplanen må det legges opp til grønt område og tursti langs 

sjøområdet helt fra Søreide og langs hele Grimstadområdet. Område for bading og 

friområde ved sjøen må avsettes. Kommunens tomt ved sjøen er naturlig for et større 

friområde med bading. 

I tillegg bør det tenkes på at alle boligområdene må ha sine grønne korridorer og stier 

for kort tilkomst til tur til både Storrinden og sjø. Det samme gjelder for de som 

kommer fra Søreide. Det er viktig å fokusere på å unngå at beboere i området på 

Grimstad og Søreide tar bilen for å gå på tur til Storrinden eller friområdene ved sjø. 

Det bør også være mulig å lage gode strukturer for gående og syklende til Kokstad og 
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Flesland flyplass via boligområdene på Hamarsland/Storrinden. Her er det «store» 

miljøgevinster å hente. 

Plan og Geodata ønsker å involvere og arrangere innspill fra barn i området til hvilke 

områder som bør benyttes til ulike formål. Det ble bl.a. henvist til Barnetråkk som en 

finner mer informasjon om på nettet. Det vil være naturlig å samarbeide med skolen i 

en slik kartlegging og samling av innspill fra barn.  

Målsettingen er at OfS og Grimstadutvalget involverer alle på Grimstad på et tidlig 

stadium etter oppstartsmelding slik at OfS kan gi et samlet innspill til kommunen der 

mest mulige brikker er på plass før Kommunen involverer konsulent for utarbeiding av 

detaljene i samarbeid med OfS. 

Oppstart av plan
Oppstart av planen er vedtatt og oppstart av planen har vært lagt ut for merknader.  

Grimstadutvalget arrangerte to møter med de ulike velforeningene fra Grimstad hvor 

oppstartsmeldingen og innspill til denne ble diskutert. Innspill har vært behandlet i 

Styret og merknader sendt inn på vegne av OFS.  

Brevet er lagt ut på hjemmesiden til OfS. 

Grimstadutvalget og OfS har til hensikt å engasjere seg i hele prosessen med ny 

områderegulering av Grimstad. 

3. Vann og avløp i Kvitura 

Grimstadutvalget har gjennomført et eget møte for behandling av VA forhold i Kvitura 

og Grimstadområdet. Innspill fra møtet er oppsummert i et brev fra OfS til VA etaten 

hvor det bes om et møte for en detaljert status og videre fremdriftsplan. 

OfS har fått bekreftet mottak av brev og avventer en møteinnkalling.  

4. Søreide detaljregulering 

Reguleringsplanen er vedtatt og OfS vil avvente videre oppfølging til 

detaljreguleringene starter. OfS får tilsendt alle detaljreguleringer innenfor 

virkeområdet. Ingen planer mottatt i perioden. 
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5. Websiden

Det er opprettet en ny webside til OfS. Den nye web adressen er: www.soereide.org

Følgende legges tilgjengelig på siden: 

 Referater 

 Oversikt over møtedatoer 

 Kontaktinformasjon 

 Oversikt over styremedlemmer 

 Linker til andre aktuelle hjemmesider 

 Oversikt over velforeninger og veilag tilknyttet OfS 

 Vedtektene og referater fra generalforsamlinger 

 Aktuelle saker og brev i den forbindelse 
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6. Regnskap og budsjett

Årsregnskap OfS 2012 

På konto 31.12. 2011        17 741,55 

Inntekter 2012 
Innbetalt kontingent 200,- fra 19 Velforeninger      3 800,- 

Innbetalt kontingent 400,- fra 3 Velforeninger      1 200,- 

Total inntekt           5 000,- 

Utlegg 2012 
Frimerker             189,- 

Webhuset (hjemmeside)           358,75 

Webhuset (hjemmeside)         1 227.50 

Total utlegg           1 775,25 

Årsoppgave Fana Sp bank 31.12.2012 
Sum innskudd        20 966,30 

Budsjett for 2013. 
Inntekter fra Velforeninger       4 400,- 

Utlegg 

Webhuset         1 500,- 

Kontorrekvisita           500,- 

Total utlegg          2 000,- 
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