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Vedlegg 1: Deltakerliste 
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Vedlegg 2: 

ÅRSBERETNING FOR 2013 
  

Aktivitet 2013 
 

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 Kåre Voldsund. 

 
Styret i OfS har avholdt 8 styremøter samt årsmøte i perioden mars – 2013 til mars 
2014. 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. 

 
 
Arne Matthiessen holdt en presentasjon av det planlagte planarbeidet i forkant av 
generalforsamlingen 2013 hvor de ble informert om hvilke muligheter Plan og 
Geodata ser for området og hvordan de ønsker at beboerne skal bli involvert i 
planarbeidet. 
 



 
 

                         Områdeutvalget for Søreide 
 

Områdeutvalget for Søreide 
En interesseorganisasjon 

 for velforeninger tilknyttet 
 Søreide skolekrets 
Org.nr 990 554 153 
www.soereide.org 

 

Området som skal reguleres ble vedtatt sommeren 2013. Link med informasjon om 
vedtaket er lagt ut på OfS sin hjemmeside. 

 
 

Arne Mathiessen orienterte om status i reguleringen i OfS styremøte 22. oktober. Da 
planprogrammet ble vedtatt før sommeren i byrådet ble det også besluttet at 
konsekvenser for folkehelse og levekår skal utredes. Lite har skjedd videre og det var 
derfor besluttet at det på nåværende tidspunkt var lite hensiktsmessig med en offisiell 
”undervegsorientering”. 

 
Hovedutfordringene med planarbeidet er hva området B33 og B50 på Hope skal 
reguleres til. Utfordringene er knyttet til usikkerhet rundt: 
 Vei 
 Forsvar 
 Flystøy 

 
I dagens kommuneplan er det lagt inn flystøysoner som tar hensyn til en fremtidig 
mulig rullebane nr. 2 på Flesland. Det er likevel store usikkerheter rundt om det vil bli 
etablert en ny rullebane på Flesland og når den eventuelt vil komme. Det er flere 
debatter som for tiden pågår, bl.a. også vurderinger om helikoptertrafikken skal flyttes. 
Det er derfor mulig at det i fremtiden faktisk kan bli mindre støy fra Flesland enn det 
kommuneplanen har lagt opp til. 

 
Forsvaret vurderer også for tiden om de skal trekke seg ut av området som de har, og 
skulle det skje vil det kunne åpne seg store områder for boligbygging under 
forutsetning av at det ikke blir konflikt med flystøysonene. 

 
Grimstadveien har blitt kartlagt og det eneste som er realistisk i forhold til utbedring 
av denne er 2 smale kjørebaner + 3m bred fortau/gangveg. (Ca 10-11 m bredde totalt). 
Dette betyr at det ikke kan anlegges egen gang og sykkelvei, samt at det fortsatt vil bli 
begrensninger i forhold til hvor stor trafikk veien blir dimensjonert for. Dersom veien 
skulle bli bredere vil det føre til store inngrep i eiendommer langs veien, noe som ikke 
er ønskelig. 
Dilemmaet i planen nå er at det ikke nødvendigvis er ønskelig å benytte store beløp til 
oppgradering av eksisterende vei dersom det om noen få år skulle vise seg at rullebane 
nr. 2 blir lagt på is, forsvaret trekker seg ut fra sitt område og store nye områder blir 
åpnet for boligbygging. Skulle disse store områdene bli åpnet vil det forsvare helt ny 
adkomstvei til det nye området som videre kan utløses ned til eksisterende 
Grimstadvei rundt området Hope. 

 
Arne Mathiessen orienterte videre at det kan være en mulighet for en snarlig 
anleggelse av egen gang og sykkelvei separat fra dagens vei nede ved sjøsiden på 
Hammarsland. Det er kun snakk om et lite stykke, og denne gang og sykkelveien skal 
da finansieres av båtindustrien som har begynt å vise interesse for å flytte sin industri 
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over til Grimstadsiden. De vil imidlertid ikke bekoste oppgradering av eksisterende 
vei. OfS ga umiddelbar tilbakemelding i møtet om at det var uakseptabelt å flytte 
båtindustrien før veien ble oppgradert. 

 
OfS uttrykte i møtet at det må knyttes rekkefølgebestemmelser inn i planen og at det 
ikke kan utføres tiltak som medfører mer trafikk før veien i sin helhet er oppgradert til 
forsvarlig standard. Videre må ikke usikkerheten med flystøy og forsvaret medføre 
forsinkelser i planen. Det må sikres fortgang i planen der en legger opp til utbedring av 
veien slik som utredet. Dersom det siden skulle åpne seg opp store områder for 
boligbygging kan det utløses ny vei til disse områdene. Det kan også skje gradvis ved 
at eventuelt mindre utbygginger ikke legges for tett opptil en eventuelt ny vei til disse 
mindre områdene slik at denne nye veien gradvis kan utvides etter hvert som større 
områder åpnes for bygging. 

 
Det pågår for øvrig arkeologiske utgravinger i Hamarslandområdet som er et av 
områdene som det kan være aktuelt å bygge i. Det er ikke funnet egnede tomter for 
skole på Grimstad (også på grunn av flystøysonene), så det spørsmålet ser Plan og 
Geodata som uaktuelt. 

 
OfS konkluderte i møtet at planprogrammet må gå sin gang slik at det blir fortgang i 
utbedring av veien og anleggelse av VA. Eksisterende vei må utbedres og det må 
kartlegges hvor mye utbygging som kan tillates med en slik oppgradering. Planen fra 
kommunen sin side er å ha et konkret planforslag på bordet før sommeren 2014.  

 
Det er imidlertid viktig å merke seg at kommunen ikke har satt av midler til 
oppgradering av veien, så midlene må også bevilges før veien kan bli utbedret. 

 
Grimstadutvalget har på oppfordring fra OfS gjennomgått brev fra Plan og Geodata 
om innspill underveis i planprosessen i forhold til sjøtilknyttede spørsmål. Innspillene 
fra Grimstadutvalget ble gjennomgått i møtet og senere fremsendt til Kommunen i 
brevs form. 
 

 
19. desember avholdt OfS møte med Byråd Filip Rygg hvor OfS fokuserte på følgende 
områder; 

 
Vei og VA 
 Midler må avsettes til vei og VA.  
 Rekkefølgebestemmelser 
Med referanse til allerede innsendt brev av 27.11.2013.  

 
Fjerning av helikoptertrafikk 
OfS meddelte at OfS støtter forslag om å flytte helikoptertrafikken fra Bergen 
Lufthavn, Flesland. Etter initiativ fra kommunehelsetjenesten i Fjell og Bergen 
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Kommune, gjennomførte Avinor våren 2013 faktiske støy og vibrasjonsmålinger i 
områder rundt Bergen Lufthavn. Oppdraget ble utført av Miljøakustikk AS.  
Målingene viste at Forurensingsforskriftens krav til tiltaksplikt er tilfredstilt alle 
steder, men: 
 Prosjektet viser at det er store kunnskapsmangler med hensyn til måling og 

vurdering av lavfrekvent støy fra tunge helikoptre. Det bør derfor settes spørsmål 
med om dagens støykart for Bergen Lufthavn, reelt sett er riktige.  

 Det foreligger ingen relevante grenseverdier for lavfrekvent støy fra tunge 
helikopter verken nasjonalt eller internasjonalt. Målte lavfrekvensnivåer innendørs 
og utendørs viser høye lavfrekvensnivåer. 

 Det foreligger ingen relevante grenseverdier for vibrasjon i bygninger fra tunge 
helikoptre. Orienterende målinger, målt etter standard for landbasert vibrasjon, 
viser vibrasjonsnivåer over grenseverdier. 

 
En flytting av helikoptertrafikken vil etter alt å dømme gjøre bygging av en rullebane 
2 overflødig i overskuelig fremtid, og vil da kunne åpne opp for større utbygginger på 
Grimstad. Dette må dog ikke forsinke utbedring av eksisterende vei da denne har vært 
overbelastet i lang tid og uansett trenger å oppgraderes.  

 
Bruk av skoletomten til gamle Søreide Skole 
OfS ønsker å jobbe for at skoletomten må ikke selges. Det er behov for en 
ungdomsskole og tomten/skolen kan være egnet til dette inntil ev annen bedre 
alternativ foreligger – eksempelvis hvis arealer på Grimstad frigjøres for bygging. 
Skoletomten må uansett benyttes til sentrumsnære formål og ikke boliger eller 
industri. 
 
Se for øvrig pkt.5  Bruk av tomten for gamle Søreide Skole 
 
Følgende oppsummerer tilbakemeldingene OfS fikk fra Byråden i ovennevnte saker, 
(referat fra møtet er tilgjengelig på OfS sin hjemmeside); 

 
Budsjett for utbedring av Grimstadveien 

 
Filip Rygg kunne orientere om at det ikke var satt av midler til oppgradering av 
Grimstadveien i Bergensprogrammet. Årsaken til dette er i hovedsak at det alltid må 
foreligge en vedtatt plan før budsjett for oppgradering av vei kan settes av.  

 
Grimstadveien er en fylkeskommunal vei. Bergen kommune samarbeider med fylket 
gjennom Bergensprogrammet og vil ha fokus på å få midler avsatt til Grimstadveien 
ved neste mulighet. Det var enighet om å fokusere på å få avsatt midler til 
oppgradering av veien inn på plan og budsjett. OfS vil ha nytte av å kontakte 
Fylkeskommunen for at denne også skal fokusere på oppgradering av Grimstadveien.  
 
OfS har avtalt et møte med Fylkeskommunen 10.april 2014. 
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Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen 
 
OfS uttrykte bekymring for at det gjennom reguleringen kan bli åpnet opp for å flytte 
båtindustrien over til Hammarsland og/eller utbygginger før veien er utbedret til 
forsvarlig standard. 

 
Det var enighet om at det må knyttes inn rekkefølgebestemmelser om at veien må 
utbedres før utbygginger og tiltak som medfører økt bruk av veien kan iverksettes. 

 
Budsjett for VA 

 
OfS gjennomgikk den uakseptable VA situasjonen på Grimstad og planene og arbeidet 
som nå pågår for anleggelse av VA, ba om en avklaring på hvordan det blir sikret 
midler til VA anleggelse. 

 
Filip Rygg orienterte om at VA etaten har egne budsjetter som de får tildelt hvert år 
som også skal inkludere VA utbedringene på Grimstad. Det skal derfor ikke være noe 
hinder budsjettmessig for anleggelse av VA. 

 
Flytting av helikoptertrafikken på Flesland 

 
Filip Rygg orienterte om at Bergen kommune har hatt møter med nabokommuner som 
har bedt om det for å se på muligheter for å redusere støyen fra Flesland. Det har også 
vært avholdt møter med Avinor. Bergen kommune vil stille strengere krav til støy slik 
at støyen etter hvert vil bli redusert. 

 
Bruk av eksisterende skoletomt på Søreide 

 
Filip Rygg informerte om at det vil være vanskelig å argumentere for ungdomsskole 
på dagens skoletomt. I budsjettet for bygging av den nye barneskolen på Oddamarken 
var det også kalkulert med inntekter ved salg av dagens skoletomt. Skolen på 
Oddamarken er en ren erstatning av dagens skole, samt at den har plass til flere elever. 
Dagens skole er i tillegg i en så dårlig forfatning at den ikke kan benyttes videre. Ved 
salg av dagens skoletomt skal det sikres at bruken av tomten skal være til 
sentrumsnære formål i henhold til reguleringsplanen. 

 
 

3. Vann og avløp i Kvitura 
 

Grimstadutvalget har i løpet av perioden gjennomfør flere statusmøter med VA etaten 
for å følge opp fremføring av vann til Kvitura og planlegging for videre fremføring av 
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vann i Grimstadområdet.  Referat fra møtene er gjort tilgjengelig på OfS sin 
hjemmeside. 
 
Første møtet ble avholdt 3. april, med oppfølgingsmøte 25.juni 2013. Konklusjonene 
fra møtene var at fremføring av VA forventes ferdig fra Flesland til Kvitura første 
halvår 2014. Det foreligger ferdige tegninger som viser 2 tilkoblingspunkter. Beboerne 
mener at det bør være flere punkter, og dette er formidlet til VA-etaten. Neste fase for 
resten av Grimstad er startet og er nå i planleggingsfasen. Anleggelse av VA for 
Grimstad Vest forventes å starte høsten 2014, men vil være avhengig av koordinering i 
forhold til utbedring av vei. 

 
 

4. Skolevei til nye Søreide Skole 
 
OfS har samarbeidet med FAU i arbeidet de har med kommunen for å få til 
forbedringer med skoleveien; 

 
-Sykkelvei (ønskelig deling mellom fotgjengere og syklister) fra Grimstadvei krysset 
til Straume bro. 
–Tilrettelegging av gangsti mellom Steinsvikveien over til Noreideveien. 
 
Det er ikke fattet noen endelig avgjørelse i disse sakene. 

 
OfS har også mottatt kommentarer til høringsutkast for ny trafikksikringsplan fra 
FAU. OfS inkluderte kommentarene i et eget høringsinnspill med noen 
tilleggskommentarer knyttet til veien ut til Grimstad. 
 
 

5. Bruk av tomten for gamle Søreide Skole 
 

FAU har tatt et initiativ til å etablere en aksjonsgruppe for å sikre at skoletomten for 
gamle Søreide skole sikres til videre undervisningsformål. Styret i OfS har en 
representant i aksjonsgruppen. 
 
Aksjonsgruppen for ungdomsskole på Søreide konstituerte seg på møte i januar med 
følgende representanter: 
Tore-Andre Gram-Knudsen (leder), Torstein Skage, Erik Bjerkelund, Kari Skudal 
Kyrkjeeide, Svein Øvrebø, Malin Barth og Torstein Skage. 
 
Gruppen har utarbeidet en strategi for det videre arbeid har presentert sine argumenter 
i møte med Skolebyråd Harald Victor Hove. Skolebyråden informerte da om at dette 
ikke samsvarer med kommunens planer, men oppmuntret arbeidsgruppen til å fortsette 
arbeidet sitt med saklige argumenter. Videre har gruppen hatt møte med Stig 
Hammersland (Ap). Gruppen har også hatt sonderinger overfor tilstøtende barne- og 
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ungdomsskolers FAU og administrasjoner og har i hovedsak mottatt positive 
reaksjoner.   
Som del av gruppens argumentasjon pekes det på konsentrasjon av ungdomsskoler øst 
i bydelen og ingen mot vest.  I tillegg argumenteres det for at det eksisterer omfattende 
planer for byggeprosjekt i de kommende årene og et stort potensiale for utbygging 
som enda ikke er vedtatt.  Framskrivingene av elevtall viser at ungdomsskolene er 
fulle allerede i dag og at det ikke eksisterer planer for hvordan denne kapasitetsbristen 
skal dekkes. Det argumenteres også for at man nå har en gylden mulighet til å legge ny 
ungdomsskole der elevene er (avgangsklassen fra Søreide skole.)  Ny ungdomsskole 
vil også være motor for et godt ungdomsmiljø i lokalsamfunnet.  Til slutt ligger arealet 
for ny skole der tilgjengelig.  Tomtens plassering og størrelse i sentrum av Søreide er 
også en av få som er stor nok for en ny ungdomsskole. Gruppens arbeid vil fortsette i 
2014.  
 
Referer også til pkt.2 Grimstad, og OfS sitt initiativ ovenfor Byråd Filip Rygg i denne 
saken.   
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6. Regnskap og budsjett 
 
 
  Årsregnskap for OfS  2013  
 

31.12. 2012  Sum innskudd   Kr 20916,30 
    Sum renter   Kr       50,00 
    Til sammen   Kr  20966,30 
 

31.12. 2013  Sum innskudd   Kr 24416.30 
    Sum renter   Kr        56.00 
 

Inntekt 2013 
 

Kr 200,00  à 20 Velforeninger  Kr   4000,00 
Innbetalt kontingent (desember mnd) for 2014. 
Kr 200,00  à 8 Velforeninger  Kr   1600,00 

    Til sammen   Kr   5600,00 
 
Utlegg 2013 
Konvolutter-Frimerker    Kr      250,00 
SG Finans  Webbsiden    Kr    1512,50 
I anledning Generalforsamling 2013   Kr      385,00 

 (Engangsbeger og skillingsboller)       . 
        Til sammen   Kr          2147,50 
 

 
 
 
Inntekt       Kr    5600,00 
Utlegg       Kr    2147,50 
Sum inntekt        Kr    3452,50 
 
Sum konto  31.12.2012    Kr  20966.30 
Sum inntekt    31.12. 2013     Kr    3452,50 
Sum konto 31.12.2013     Kr  24418, 80   
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Budsjett for 2014 
 
 

Forventet inntekt 
Kr 200,00  à12 Velforeninger  Kr     2400,00 
Kr 400,00 (2 år) à 2 Velforeninger  Kr        800,00 

    Til sammen    Kr    3200,00 
 
 
Forventet utlegg 
SG Finans (OfS hjemmeside)   Kr           1700,00 
Kontorrekvisita og generalforsamling  Kr      900,00 

    Til sammen   Kr    2600,00 
 
 
 
 
 




