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1 INNLEDNING 

Planprogrammet legger til rette for utarbeiding av planforslag for framtidig byutvikling på 
Nygårdstangen, i sentrum, Bergen kommune. Planområdet er svært sentralt plassert og omfatter 
dagens Bygarasje, og Trekanttomten på Nygårdstangen (jf. figur 16). 
 
Hovedformålet med planen er å videreutvikle transformasjonsområdet på Nygård til et levende og 
bærekraftig byområde med god sosial infrastruktur som utvider sentrum sørover mot Store 
Lungegårdsvann. Det tilrettelegges for etablering av boliger, hotell, kontor, nærings- og servicearealer, 
samt kollektivterminal. I tillegg legges det opp til etablering av en byarena for internasjonale 
arrangement for idrett, konsert og kongress/konferanser. 
 
Forslagsstiller er Nygårdstangen Utvikling AS. Grunneiere er hovedsakelig Bergen kommune, 
Vestlandet fylkeskommune og Bergen Storsenter (jf. figur 15). Opus er plankonsulent, og har 
utarbeidet planprogrammet, inkludert illustrasjonsmaterialet for aktuelle utredningsalternativ. 
 
Planområdet omfatter om lag 65,8 daa, og omfattes av vedtatt områdeplan for Nygårdstangen, 
reguleringsendring vedtatt 25.10.2017 (planID 15540200). Hovedformålet med reguleringsplanen er å 
legge til rette for en byutvikling av Nygårdstangen samt etablere byarena av internasjonalt format. 
 
24.06.2020 fattet Bergen bystyre vedtak (se kapittel 3) om forpliktelse av salg av eiendom, dersom det 
viser seg at etablering av en privatfinansiert byarena er mulig på Nygårdstangen. Vedtaket tallfester 
også antall plasser i byarena og tall på boliger, som ønskes innarbeidet i planen, og går dermed utover 
rammene av vedtatt områderegulering. Vedtaket om etablering av byarena for internasjonale 
arrangementer i Bergen, er i tråd med Byrådets politiske plattform. 03.02.2020 ble det avholdt møte 
om konsept med BKMB, referanse 2017/11736-38. 
 
Planarbeidet gjennomføres som en privat reguleringsplanprosess, men med tettere dialog og 
samhandling enn en ordinær planprosess tilsier. Det er opprettet et kontaktutvalg bestående av Byråd 
for klima, miljø og byutvikling, kommunaldirektør for byrådsavdeling klima, miljø og byutvikling, 
direktør for Plan- og bygningsetaten, byarkitekten og 4 representanter fra forslagstiller. Gruppen skal 
møtes to ganger i året, og hensikten med møtene er:  

1. Gjensidig oppdatering av status på viktige forhold i planarbeidet eller annen informasjon som 
har relevans for planarbeidet 

2. Diskusjon av særskilte utfordringer i planarbeidet 
 
Planen faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (av 21.06.17), og skal ha planprogram. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, samt planprosessen med frister og 
deltakere. Det skal videre gjøres rede for opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
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2 SAMMENDRAG 

24.06.2020 (sak 218/20) fattet Bergen bystyre vedtak om forpliktelse av salg av eiendom til etablering 
av en privatfinansiert byarena på Nygårdstangen. I dette vedtaket ligger også en bestilling om å 
realisere visjonene om å etablere byarena på Nygårdstangen. Det skal legges opp til et høyt antall 
boliger, og minimum 800 boliger av ulike størrelser og typer skal vurderes, med særskilt vekt på 
familieboliger. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for denne utviklingen gjennom en 
detaljplan for det aktuelle området på Nygårdstangen.  
 
Planområdet omfatter deler av områdeplan for Nygårdstangen (arealplan-ID 15540200). Det er gjort 
avgrensinger av planområdet mot tilgrensende planer i dialog med offentlige myndigheter. 
Planforslaget utfordrer gjeldende områdeplan gjennom formålet byarena, samt volum og høyder 
knyttet til antall boliger det tilrettelegges for. Planarbeidet er derfor vurdert til å være 
konsekvensutredningspliktig. 
 
Det er gjort en rekke analyser i forkant av valg av alternativ, med særlig fokus på å avklare plassering 
av byarena. På bakgrunn av disse er det kommet frem til at beste plassering av byarena er i felt C 
«trekanttomten» eller felt B Bygarasjen. 0-alternativet (referansealternativet) er gjeldende situasjon 
som omfatter bygarasjen med kollektivterminal og trekanttomten. Det skal utredes tre ulike 
utbyggingsalternativ, utover 0-alternativet. Alternativene tar utgangspunkt i gjeldende 
områderegulering og politisk vedtak, og er som følger:  
 

• Alternativ 1: Tar utgangspunkt i gjeldende områderegulerings formål, byggehøyder og 
fotavtrykk. Eksisterende bygarasje rives. 

• Alternativ 2: Eksisterende bygarasje rives. Byarena etableres i felt C, og nye sentrumsformål 
etableres i felt A, og B med minimum 800 boliger. 

• Alternativ 3: Eksisterende bygarasje rives. Byarena etableres i felt B, og nye sentrumsformål 
etableres i felt A og C med minimum 800 boliger. 

 
På bakgrunn av gjennomgang av tema utredet i KU for gjeldende områderegulering, samt supplering 
av nye tema, foreslår vi at følgende tema utredes i form av KU i denne planen:  

• Trafikk og mobilitet  
• Byform, kvalitet og funksjoner 
• Kulturmiljø 
• Forurensing 
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3 MÅL OG RAMMER 

3.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en fremtidsrettet og bærekraftig urban 
transformasjon av Nygårdstangen. Det er en målsetting å utvikle planområdet til et byområde som 
åpner for å bygge boliger, etablere servicetilbud, herunder barnehage, forretninger, kontor, hotell, 
samt videreutvikle Bygarasjen og kollektivterminal. Til byområdet vil høre offentlige plasser, gang- og 
sykkelveier og kjøreveier. All parkering skal legges under bakken i parkeringsanlegg. I henhold til vedtak 
218/20, punkt 3 forutsetter Bystyret at området utvikles med et høyt antall boliger, og minimum 800 
boliger i ulike størrelser og typer skal vurderes.  

Videre skal det etableres en byarena/kamparena for internasjonale arrangementer for idrett, konsert, 
og kongress/konferanser. Målet med arenaen er å styrke Bergen som en helårig internasjonal 
destinasjon. Gjennom sambruk med øvrig eksisterende byvev skal Bergen byarena være et 
foregangsprosjekt for bærekraftig stedsutvikling med høy arkitektonisk kvalitet.  

Transformasjonen av planområdet er del av ønsket forlengelse av dagens bysentrum og 
byromstruktur, kulturakse, grøntdrag og historiske akse sydover til sjøfronten og byens store lunge, 
Store Lungegårdsvann. Det skal legges opp til at terminalområdet i øst på et senere tidspunkt kan 
videreføre ønsket transformasjon. 

Kollektivterminalen i planområdet er byens nav for kollektivtransport. Arealeffektivisering av 
eksisterende kollektivterminal skal sees i lys av det overordnede ønsket om reduksjon av 
personbilbehov (fortettingspolitikk) i sammenheng med forventet folkevekst og fortetting av Bergen 
sentrum. Gående og syklende skal ha hovedprioritet, og det skal være aktive fasader mot viktige byrom 
på bakkeplan. Det skal etableres gode og sammenhengende forbindelseslinjer, og byrom av god 
kvalitet.  

Første mulighetsstudie for lokalisering av byarena ble gjort i 2015. Flere lokaliseringer har vært vurdert, 
før valget til slutt stod mellom Nygårdstangen og Kokstad (saksnr. 50/19). 
 
I 2018 ble det gjennomført arkitektkonkurranse med tre inviterte arkitekt-team. Det ble basert på 
dette utarbeidet mulighetsstudie av 3XN i samarbeid med Lendager group. I denne studien var 
premissene byarena, 300 boliger og politihus. Det var lagt til grunn at halve Bygarasjen kunne rives. I 
juni 2019 ble det avklart at politihus ikke skulle etableres på «trekanttomten», og at hele bygarasjen 
kunne rives.  
 
24.06.2020 fattet Bergen bystyre vedtak om forpliktelse av salg av eiendom til etablering av en 
privatfinansiert byarena på Nygårdstangen. Vedtaket er gjengitt i boks under. 
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Vedtaket om etablering av byarena for internasjonale arrangementer i Bergen, er i tråd med Byrådets 
politiske plattform. 03.02.2020 ble det avholdt møte om konsept med BKMB, referanse 2017/11736-
38.  
 
 
3.2 BEGRUNNELSE FOR UTREDNINGSPLIKT 

Planområdet ligger på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Planområdet er avsatt til sentrumsformål, 
BY1, i KPA 2018. Området ligger innenfor følgende hensynssoner i KPA 2018: 

• Gul støysone H220_10, Helikopterstøy Nygårdstangen 

• Gul sone, H390_2, luftkvalitet 

• H570_7, historisk sentrum 

• H410, konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum 

KPA 2018 gjelder foran områderegulering for Nygårdstangen (planID 15540200) i bestemmelser 
knyttet til byggegrenser langs sjø og vassdrag, handel og støy. 

I områdeplan for Nygårdstangen er område avsatt til sentrumsformål/kollektivknutepunkt/ 
godslager/parkering, samt gangvegareal og areal til kollektivholdeplass og trasé. 

Planforslaget legger opp til sentrumsformål med bolig, handel, tjenesteyting mv, men også en byarena 
for idretts- og kulturformål.  

I forbindelse med utarbeiding av gjeldende områdeplan ble viktige temaer som bystruktur, landskap, 
samferdsel, luftforurensning, støy, vannkvalitet og grunnforhold, energi, risiko og overvåkning og 
områdets funksjoner gjennomgått i en omfattende konsekvensutredning.  

 

218/20 Byarena på Nygårdstangen. Forpliktelse til salg av eiendom. 

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 24.06.2020 sak 218/20 og fattet følgende vedtak: 

1. Dersom det viser seg at en privatfinansiert byarena er realiserbar på de omtalte 
eiendommene på Nygårdstangen, er kommunen positiv til å avhende nødvendig eiendom 
til utviklerne, i tråd med premissene i denne saken. 

2. Bystyret forutsetter at byrådet og utviklerne aktivt medvirker til at byarenaen får en 
størrelse som kan oppfylle visjonene og føringene fra tidligere vedtak om å være en 
storstue for større idrettsarrangementer, konserter og konferanser, noe som anslagsvis vil 
kreve plass til minst 8.000 sittende publikummere og 10.000-12.000 stående. 

3. Bystyret forutsetter at byrådet og utviklerne legger opp til et høyt antall boliger i 
reguleringsarbeidet og at minimum 800 nye boliger i ulike størrelser og typer blir vurdert, 
herunder med særskilt vekt på familieboliger. 

4. Endelig sak om gjennomføring av salg forelegges bystyret når det er tilstrekkelig klarlagt at 
prosjektet kan realiseres i tråd med føringene i denne saken og tidligere bystyrevedtak om 
etablering av byarena i Bergen 

5. Bystyret er opptatt av å få realisert en byarena snarest mulig, og legger til grunn at 
planbehandling kan foretas innen utgangen av inneværende bystyreperiode. Bystyret ber 
derfor om at det videre planarbeidet, herunder regulering, gis høy prioritet. 
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§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
Denne paragrafen omhandler planer som alltid skal behandles etter forskriften, og gjelder følgende: 

a) Kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-
1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter 
rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltak er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 
 
Vurdering av §6: 
I vedlegg I pkt 24 heter det at «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2» er omfattet av 
konsekvensutredningsplikten.   
 
Bruksareal for Byarena i seg selv vil langt overstige 15 000 m2. Reguleringsplanen avviker videre fra 
områdereguleringen for Nygårdstangen blant annet når det gjelder formål da byarena for idretts- og 
kulturformål faller utenfor sentrumsformål. Selv om KU for områdeplanen har tatt for seg en 
bebyggelse i stor skala, legger den opp til en kvartalstruktur med åpne byrom og har ikke tatt konkret 
stilling til tiltaket det nå ønskes å regulere. Formålet byarena vil potensielt gi andre utslag for mobilitet 
i planområdet enn det eksisterende KU har tatt høyde for. Unntaket fra KU plikten i § 6 b) kommer ikke 
til anvendelse. 
 
Planen vurderes på denne bakgrunn konsekvensutredningspliktig etter § 6.   
 
 
§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
Paragrafen gjelder planer og tiltak som etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke 
ha melding, og omhandler følgende planer og tiltak: 

a) Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 
b) Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 

som vedtas av et departement. 
 
Vurdering av § 7: 
Reguleringsplanen behandles etter plan- og bygningsloven, og er dermed ikke 
konsekvensutredningspliktig etter § 7. 
 
§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 
Paragrafen gjelder planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 
men ikke ha planprogram eller melding: 

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 
denne tidligere planen 

b) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 
 
Vurdering av § 8: 
Vedlegg II  

- pkt 10 b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og 
parkeringsanlegg. 
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Ordlyden vil i stor grad sammenfalle med innholdet i vedlegg I pkt 24 som er gjennomgått over. 
Vedlegg II pkt 11 j) er vedlegg II sitt svar på mindre tiltak, og denne viser igjen til pkt 10 b). 
 

- Pkt 10 f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og 
flomsikring. 

 
Konsekvenser og avbøtende tiltak ved gjenåpning av kanal mellom Lille - og Store Lungegårdsvann er 
gjennomgått i KU for områdeplanen. Nærmere vurderinger kan gjøres i form av andre rapporter og 
utredninger. 
 
Planen vurderes som konsekvensutredningspliktig etter kap 8 i forskriften, men utredningstemaene 
omfattes av plikten i § 6 og/eller er utredet i tidligere KU. 

 

Etter en gjennomgang av forskrift om konsekvensutredninger, vurderes planforslaget å være 
konsekvensutredningspliktig, jf. § 6 og § 8 i forskriften. 

 
 
3.3 OVERORDNEDE FØRINGER 
Her gjennomgås Styrende arealpolitikk på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 
 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging har som mål at 
planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og 
transportmønster skal samordnes for å oppnå redusert transportbehov og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med 
mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i 
sammenheng med behovet for infrastruktur. 
 
3.3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 
 

• Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 
• Regional transportplan for Hordaland 2018-2029 
• Regional plan for folkehelse 2014-2026 – Flere gode leveår for alle 
• Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015-2026 
• Klimaplan Hordaland 2014-2030 
• Regional plan for kultur- kultur for alle 2019-2027 
• Regionalt utviklingsprogram  
• Fylkesdelplan for kulturminner, 1999-2010  

 
3.3.2 TEMAPLANER/STRATEGIER 

• Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028  
• Arkitektur + Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen (2019) 
• Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 2012-2020 
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• Kommunedelplan for overvann 2019-2029 
• Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019-2021 
• Kulturminnestrategi for Bergen – Identitet med særpreg (2019) 

 

3.4 GJELDENDE PLANSITUASJON OG RELEVANTE TEMAPLANER/UTREDNINGER 
Grønn strategi. Klima og handlingsplan for Bergen (2016). Grønn byutvikling er nøkkelen til en 
bærekraftig by. Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og 
tilpasning til klimaendringer. Grønn strategi er en plan for byen som viser hvordan byen kan bli fossilfri 
innen 2030.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS 2030) ble vedtatt i bystyret i juni 2015, og visjonen for 
Bergens fremtid er at det skal være en aktiv og attraktiv by. Kommunedelplanen skal svare på hvordan 
kommunen skal møte de viktigste samfunnsutfordringene fremover mot 2030. Under 
satsningsområde «Grønn» er et av punktene at ved å bygge en mer kompakt by og investere i kollektive 
transporttilbud kan byen vokse, samtidig som utslippene reduseres. Gåbyen Bergen vektlegges.   
 
I Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018) ligger planområdet innenfor sentrumsområde BY1. 
Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre kommunedelplaner ved motstrid. Bestemmelser som 
gjelder foran eldre reguleringsplaner: § 6.1 og 6.2 Byggegrenser langs sjø og vassdrag, § 21 Handel og 
§ 22 støy. 
 
Reguleringsplaner med bestemmelser eller formål knyttet til bevaring kulturminner/kulturmiljø og 
blågrønn struktur gjelder foran kommuneplanens arealdel, avgrenset til det aktuelle formålet. 

 
Figur 1. Utsnitt fra KPA 2018. Forslag til planområde omtrentlig vist med rødt. Kilde: Bergenskart, 22.02.21  
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Området ligger innenfor følgende hensynssoner i KPA 2018: 
• Gul støysone Helikopterstøy Nygårdstangen H220_10 og H220_3 veistøy 

Planområdet ligger delvis innenfor hensynssone H220_10 Helikopterstøy og H220_3 veistøy. I gul 
støysone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes i byggeområder, dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold (§ 22). 
 

• Rød sone veistøy H210_3 
I rød støysone tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Bruksendring av eksisterende bygning til 
støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i antall boenheter tillates heller ikke. Ved 
regulering av tiltak større enn 15 boenheter i byfortettingssone BY kan elementer fra §22.3 
(spesielt for tiltak i støybelastet sentrumskjerne S) vurderes for deler av tiltaket/området, dersom 
det kan bidra til en bedre total-løsning. 
 

• Gul sone luftkvalitet H390_2 
Planområdet ligger delvis innenfor hensynssone H390_2 luftforurensning gul sone. I gul sone skal 
alle tiltak planlegges slik at luftkvaliteten inne og ute blir tilfredsstillende (§ 23). 
 

• Rød sone luftkvalitet H390_1 
Sørlige del av planområdet ligger innenfor hensynssone H390_1 luftkvalitet rød sone. I rød sone er 
det ikke lov å etablere skole, barnehage eller helseinstitusjoner (§ 23).  
 

• Kulturmiljø – historisk sentrum H570_7 
Hele planområdet ligger innenfor hensynssone H 570_7 kulturmiljø, historisk sentrum, der 
kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. Det skal tas spesielle hensyn til de 
karakteristiske trekkene ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap i samråd med 
Byantikvaren. Vedlegg Utfyllende informasjon til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø skal 
være veiledende (§ 35). Planområdet ligger ved hovedinnfartsområde og vil ha stor innvirkning på 
Bergens identitet. Høyder, volum, materialitet, skala etc. vil være viktige tema for ivaretagelse av 
kulturminner. Kulturminnestrategi og Riksantikvaren sin bystrategi vil ligge til grunn som førende 
dokument. 
 
Hensynsone «kulturaksen» (H570_2), som inngår i båndleggingssone H730, passerer nord for 
planområdet. Bestemmelsesområde #4 Bergen sentrum sammenfaller med båndleggingssone og 
hensynssone kulturaksen i nord. 
 

• H320_3 Faresone flomfare fra reguleringsplan 
Sørlige del av planområdet ligger i hensynssone H320_3 flomsone. Innen hensynssonen skal nye 
tiltak oppføres og plasseres med nødvendig sikkerhet mot flom (§ 33). NVE retningslinje nr. 2-2011 
Flaum og skredfare i arealplaner, eller etterfølgende revisjoner, skal legges til grunn for 
dokumentasjon av skredsikkerhet. 

 
• H410, konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum 

Hele planområdet ligger innenfor hensynssone H410_1, konsesjonsområde for fjernvarme 
Flesland-Sentrum. Innenfor konsesjonsområdet er det tilknytningsplikt for nybygg, 
hovedombygging og feltutbygging med samlet areal på over 500 m2 BRA. Tilknytningsplikten 
gjelder også for areal under 500m2 BRA dersom arealet er en del av et fremtidig større 
utbyggingsprosjekt. Det kan gis unntak fra tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg dersom utbygger 
kan dokumentere at byggverket har energiløsninger som er bedre ut fra et miljømessig, 
energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. Det skal i hver sak tas stilling til om tappevann 
likevel skal oppvarmes ved fjernvarme. 
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For byfortettingssonen (BY1) gjelder ellers disse utvalgte bestemmelsene (hentet fra §14.3.1, §17, 
§26.1) 

• Områdene skal utvikles med høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg.  
• Nye byggeprosjekter skal beskrive hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter det tilfører 

omgivelsene og tilstøtende byrom.  
• Nettverket av byrom og grønnstrukturer skal være variert og sammenhengende, og utformes 

med vegetasjon og vann som grunnlag for rekreasjon og aktivitet.  
• Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og finmasket byroms- og gangnett med 

maks 70 meter mellom gangårer. Parkering skal skje i felles anlegg. 
• Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på variasjon 

i boligtilbudet.  
• Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal 
• Det skal etableres eller oppgraderes minimum 15 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Av dette 

minimum 10 m2 på bakkeplan i By1. Uteoppholdsareal på bakkeplan kan ligge i offentlig park, 
plass eller gatetun. 

• Parkering for bolig per 100 m2 BRA maksimum 1. 
 
I Temakart sammenhengende blågrønne strukturer er det vist elver og bekker som går i rør under 
bakken, med et fremtidig potensial for gjenåpning av vassdrag.  

 
Figur 2. Utsnitt fra Temakart sammenhengende blågrønne strukturer. Planområdet omtrentlig markert med 
rødt. 
 
Prinsippsak om bergensk byskikk og byggehøyder 
Bystyret vedtok 25. januar 2017 prinsippsak om byskikk og byggehøyder. Bærekraftig utvikling skal 
vektlegges, og den menneskelige skala skal legges til grunn for all planlegging i Bergen. 
Sammenhengende blågrønne strukturer skal sikres, og holde byens allmenninger, byrom og offentlig 
tilgang til sjøfronten som overordnet prinsipp for bystrukturen. Høyhus skal tillates i områder for 
transformasjon og byomforming, men det skal stilles høye krav til arkitektur. Det skal utarbeides 
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plankart med hensynssoner rundt historiske områder, med tilhørende tydelige bestemmelser for 
byggehøyder i disse områdene. 
 
Kommunedelplan 
Planområdet inngår i Kommunedelplan Bergenhus, KDP Sentrum, som tredde i kraft 10.12.2001. 

 
Figur 3. Utsnitt fra KDP Sentrum 
 
Kulturminnegrunnlag for KDP Store Lungegårdsvann 
Planområdet inngår i Kulturminnegrunnlag for KDP Store Lungegårdsvann. 

 
Figur 4. Utsnitt fra Kulturminnegrunnlag KDP Store Lungegårdsvann 
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3.5 REGULERINGSPLANER 

 
Figur 5. Forslag til planavgrensing med eksisterende og pågående reguleringsplaner. Kilde: Opus 
 
3.5.1 PLANOMRÅDET 
Planområdet er i sin helhet regulert i Bergenhus, gnr. 164, bnr. 166 Nygårdstangen, planID 15540200, 
reguleringsendring fra 2017. Med unntak av torg i øst regulert i reguleringsplan Nonneseterkvartalet, 
kontor, høyhus og torg planID 8730100, samt reguleringsplan for bybane fra sentrum til Fyllingsdalen, 
delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, planID 64040000.  
 
Områdeplan Nygårdstangen planID 15540200 
I områdeplan for Nygårdstangen er nordre deler av planområdet regulert til kombinert formål 
sentrumsformål/kollektivknutepunkt (o_BAA3 og o_BAA4), samt gangvegareal og areal til 
kollektivhodeplass og trasé. Søndre deler er regulert til sentrumsformål (o_BS2a, o_BS2b, o_BS2c og 
BS2d, samt BS1a og o_BS1b, og offentlig torg). Det er regulert friluftsområde i sjø og vassdrag gjennom 
planområdet.  
 
Felt BS2c er i realisering etter gjeldende områdeplan. Her skal nytt bygg for BIR oppføres.  
 
I områdereguleringen er det krav om utarbeiding av helhetlig parkeringsplan som skal baseres på 
parkeringsbestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Det er krav om detaljregulering for området 
som i dag er Bygarasjen.  
 
Gjennomgang av konsekvensutredninger i områdeplanen er gjort i kapittel 7.3.1. 

Planid 4800400 
Planid 8730100 

Planid 64040000 

Planid 
64820000 

Planid 
15540200 
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Figur 6. Utsnitt fra områdeplan Nygårdstangen planID 15540200, vertikalnivå 2 på bakken. 
 
 
 

Vertikalnivå 2, på bakken 
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Figur 7. Utsnitt fra områdeplan Nygårdstangen planID 15540200, vertikalnivå 1 under bakken og vertikalnivå 3 
over bakken (viadukt E39). 
 
Hovedintensjonen for området er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene på følgende måte:  

• Reguleringsplaner skal tilrettelegge for en sammenhengende utvidelse av sentrumskjernen.  
• Attraktive byromsforløp og plasser skal samle flerfunksjonell bybebyggelse og profilere byens 

ambisjoner om miljø og kvalitet.    
• Områdets sentrale funksjon som kommunikasjonsknutepunkt skal utvikles og integreres i en 

bystruktur som viderefører målestokken i det historiske bylandskapet. 
• Utviklingen skal forsterke områdets landskapsforankring gjennom reetablering av et åpent 

vassdrag og flomvei, der klimatilpasning sikrer en robust funksjonsdyktighet.  

Vertikalnivå 1, under bakken 

Vertikalnivå 3, over bakken 
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• Bydelens opplevelsespotensial skal utvikles med nye byrom, åpen overvannshåndtering og 
attraktive oppholdskvaliteter ut mot Store Lungegårdsvann.  

• Planen skal sikre at alle tiltak, også mindre og kortsiktige, kan utformes som bidrag til den 
langsiktige transformasjonen til en bykjerne med menneskelig skala.    

• Pågående overordnede vurderinger av Bymiljøtunell kan medføre endringer i 
kjøremønsteret.  

 
Kvalitet 
Det er et særlig fokus på kvalitet på tiltak og bebyggelse innenfor reguleringsplanområdet. Gangareal 
skal gis en urban utforming og utføres i varige materialer med høy kvalitet. 
 
Utnyttelse: 

• Maksimal tomteutnyttelse er BYA=100 %.    
• Ved behov for fastlegging av forholdsmessig andel av infrastrukturkostnader, kan det 

anslagsvis nyttes BRA=41.600 m² for BAA3 og BRA=56.800 m² for BAA4, uten at dette gir 
mulighet til å overskride maksimale byggehøyder. 

• For formålet BS1a-b kan det ved fastsetting av infrastrukturkostnader benyttes BRA = 25 
600m2. 

• For formålet BS2a-da-b kan det ved fastsetting av infrastrukturkostnader benyttes BRA = 52 
8000m2. 

• Maksimal byggehøyde på arealformålene innenfor planområdet varierer fra kote +34 til kote 
+41.  

 
Bestemmelser for arealformålene: 

• Etablering av et godt kollektivknutepunkt skal ha første prioritet i utforming av områdene. 
• Detaljreguleringsplan skal vise en komplett terminalløsning for buss, inkludert areal for 

korttidsparkering for buss, fasiliteter for både sjåfører og reisende.  
• Knutepunktet skal ha en attraktiv, oversiktlig, funksjonell og bymessig løsning med 

dimensjonering og kvalitet som skal være godkjent av ansvarlig fagmyndighet for 
kollektivtrafikken og kommunens planmyndighet.  Byggeområdene inngår sammen med 
tilstøtende fortau i bestemmelsesområde #5 som definerer krav om detaljreguleringsplan. 

• Kvartalene skal ha publikumsorientert virksomhet på gateplan.  Det må etableres anlegg for 
felles varedistribusjon til nabobebyggelsen fra varemottaket i underetasjen. 

• Rammesøknaden skal vise helhetlig løsning for BAA1, BAA3, BAA4 og BS3 samt 
kjøreadkomsten til underetasjen. 

• Områdets avgrensning og størrelse kan justeres mot SGG2, dersom dette gir et bedre 
byromsforløp og retning, og byromsbredden beholdes på 20 meter. Tilsvarende skal det 
vurderes om en deling av kvartalet BAA4 med etablering av en ny byromsforbindelse, vil gi 
en bedre bystruktur og et bedre bymiljø. 

 
Ny helikopterlandingsplass er regulert inn helt sør ved Store Lungegårdsvann. Tiltaksområde for ny 
plan ligger utenfor sikringssone innflygningskorridor helikopter.  
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Figur 8. Regulert helikopterlandingsplass og sikringssone i områderegulering for Nygårdstangen (PlanID 
15540200). Kilde: arealplaner.no  
 
Nonneseterkvartalet, kontor, høyhus og torg, planID 8730100 
Planområdet inkluderer torg (T1) mellom Bygarasjen og Fylkesbygget regulert i plan for 
Nonnesterkvartalet planID 8730100, ikraftsatt 2006. 

 
Figur 9. Utsnitt fra planID 8730100 Nonneseterkvartalet, kontor, høyhus og torg. 
 

Planområdet 

Helikopter-
landingsplass 
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Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, planID 64040000 
Planområdet overlapper med reguleringsplan for bybanen sentrum-Fyllingsdalen (2017) i øst, på 
veistrekning Lungegårdskaien langs Bygarasjen. Foreslått plangrense overlapper ikke med bybanetrasé 
og holdeplasser, men grenser til. Formål BA bebyggelse og anlegg gjelder sør i planområdet, felt C i 
reguleringsforslag. Formål BA er midlertidig og eldre regulering skal gjelde fra 1 år etter at bybanen er 
satt i drift. 

 
Figur 10. Utsnitt plankart bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, planID 
64040000. Kilde: arealplaner.no 
 
 
3.5.2 TILGRENSENDE PLANER 
 
Bergen Storsenter planID 4800400 
Nordre del av planområdet grenser til Bergen Storsenter, regulert i planID 4800400, Nygårdstangen, 
veg/trafikk arealdisposisjonsplan fra 1995. Bystasjonen er regulert til offentlig forretning.  



21 
 

 
Figur 11. Utsnitt fra PlanID 4800400, Nygårdstangen, veg/trafikk arealdisposisjonsplan.  
 
Godsterminal Nygårdstangen, planID 64820000 
Planen grenser i øst mot reguleringsplan for Godsterminal på Nygårdstangen (planID 64820000, 
vedtatt 21.06.2017). Planens formål er å sikre tilstrekkelig godsterminalkapasitet for Bane Nor på 
Nygårdstangen frem til et nytt logistikk-knutepunkt er etablert utenfor Bergen sentrum. 

 
Figur 12. Utsnitt fra PlanID 64820000, Godsterminal Nygårdstangen. 
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4 ORGANISERING, MEDVIRKNING OG INFORMASJON 

4.1 ORGANISERING 
Reguleringsplanen utarbeides som en privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredninger, i 
henhold til Bergen kommunes kravspesifikasjon for planforslag. Prosessen vil følge prosess for planer, 
som illustrert i figur under. 
 

 
Figur 13. Oversikt over planprosessen. Kilde: Bergen.kommune.no 
 
Det er opprettet kontaktutvalg for prosjektet, som består av politiske representanter, samt 
representanter fra den planfaglige administrasjonen i kommunen, i tillegg til forslagstiller. 
 
Det skal opprettes et delprosjekt knyttet til kollektivterminalen. Prosjektdeltakere skal omfatte Skyss 
og fylkeskommunen, og skal knytte til seg relevant kompetanse for å utrede og avklare behovene til 
kollektivterminalen. 
 

4.2 INFORMASJON OG MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN  
I henhold til Plan- og bygningsloven § 5 skal det alltid legges til rette for mulighet til medvirkning i 
forbindelse med regulering av nye tiltak, gjennom høring og offentlig ettersyn. Alle innkomne innspill 
vil bli tatt med videre i prosessen. Naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser vil bli 
varslet ved oppstart og offentlig ettersyn, i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. Oppstart av 
planarbeid offentliggjøres gjennom annonsering i dagspresse og brev til grunneiere og berørte parter, 
samt på Opus sin hjemmeside. Planprogrammet skal i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn 
gjøres tilgjengelig for allmennheten på nettsidene til Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. 
 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens minstekrav vil 
vurderes fortløpende. Det planlegges for en bred medvirkning med aktuelle brukergrupper, 
organisasjoner og idrettslag til byarenaformålet. Det vil bli iverksatt egne tiltak for å sikre medvirkning 
og tilrettelegging for spesielle grupper som feks. barn, unge og personer med nedsatt bevegelsesevne. 
Ut over dette vil planprosessen foregå i tett dialog med aktuelle kommunale etater, samt kommunens 
administrative og politiske ledelse.  
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4.3 VIDERE PLANPROSESS 
Planprogrammet legges på høring samtidig som det varsles oppstart, for så å gjennomgå både 
administrativ og politisk behandling før det fastsettes i Byrådet. 
 
Planforslag med konsekvensutredning utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Komplett 
planforslag med konsekvensutredning skal så sendes til kommunen for 1. gangs behandling. Deretter 
skal det legges ut på offentlig ettersyn. Innkomne merknader skal vurderes og evt. innsigelser løses. 
Planforslaget justeres og evt. nye utredninger gjøres, før forslaget kan sendes til 2. gangs behandling. 
Vedtak av planforslaget med konsekvensutredning gjøres av bystyret. 
 
Planen utarbeides på bakgrunn av politisk vedtak, det er ønsket gjennom bystyret å få realisert en 
byarena snarest mulig. Det legges til grunn at planbehandlingen kan foretas innen utgangen av 
inneværende bystyreperiode. På denne bakgrunn er det ønskelig med tettere dialog og samhandling 
enn i en ordinær planprosess, gjennom et kontaktutvalg med deltagere både kommunalt, politisk og 
forslagstiller.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet 3. september 2020. Fagetaten pekte på at byarena 
utfordrer sentrumsformål med funksjonsblanding i områdereguleringen. Fagetaten vurderer at arena 
i seg selv ikke er i strid med formålet, men bygningsvolumet vil fortrenge muligheten for andre formål 
på eiendommen. Fagetaten kunne anbefale oppstart av planarbeid med følgende føringer for 
planarbeidet: 

• Bystyrets ulike vedtak må følges opp 
• Planforslaget er KU-pliktig (med planprogram) 
• Enkle ideskisser etc. og kommentarer til tidligere utredninger må leveres til et arbeidsmøte i 

forkant av varsel om oppstart, gjerne sammen med utkast til planprogram 
• Intensjonene i områdeplanen må ivaretas spesielt i forhold til gangakser og byrom 
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5 PLANOMRÅDET 

5.1 PLANAVGRENSNING OG INFLUENSOMRÅDE 
Planområdet er satt på bakgrunn av eiendomsgrenser, infrastruktursystem og områderegulering for 
Nygårdstangen (planID 15540200). I områdereguleringen er det krav om detaljplan for hele området, 
som omfatter BAA3-4, STS, SGG5, SKV4 og SKV5. I nord grenser planen mot Bystasjonen og inkluderer 
veiareal Fjøsangerveien i vest og Østre Strømkaien i øst, samt torg mellom Bygarasjen og Statens hus. 
I sør følger plangrensen sentrumsformål i områderegulering og grenser mot ADO arena og Bergen 
brannstasjon. Planområdet omfatter om lag 65,8 daa. Influensområdet vil variere avhengig av KU-tema 
og defineres i den enkelte utredning. 

  
Figur 14. Oversikt Forslag til planavgrensning. Kilde: Opus 
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5.2 EIERFORHOLD 
Grunneiere er hovedsakelig Bergen kommune, Vestlandet fylkeskommune og Bergen Storsenter. 

 
Figur 15. Eierforhold i planområdet. Kilde Opus 
 

5.3 DAGENS SITUASJON  
Planområdet strekker seg fra Bergen Storsenter i nord til Lungegårdskaien i sør. Det omfatter 
Bygarasjen og Trekanttomten på Nygårdstangen. 
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Bygarasjen inneholder 2205 parkeringsplasser, og kollektivterminal for buss, samt bybanestoppet 
«Bystasjonen». Den søndre delen av planområdet «trekanttomten» er i dag i bruk som 
oppstillingsplass for større kjøretøy samt riggområde for bybaneutbygging.  
 
Området på Nygårdstangen er i en transformasjonsfase og domineres av høyhusakse bestående av 
Ørnen hotell, Aasegården og Fylkeshuset i Vestre Strømkai, og Media City i vest, og godsterminalen i 
øst. Jamfør kart 4 i vedlagt stedsanalyse består planområdet, og nærområdet hovedsakelig av ulike 
typer næring og utdanning, mens boligområdene preger Nygårdshøyden i vest og fjellsiden i øst. 
Planområdet ligger mellom lille Lungegårdsvann i nord og store Lungegårdsvann i sør.  
 
Trafikken fra alle innfartsårer møtes i «spagettikrysset» like sør for planområdet, og E39 
Fjøsangervegen langs områdets vestlige side, er hovedinnfart til sentrum. 
 
Hele området ligger på fylling (ca. 2-3 moh.), og må utredes med tanke på grunnforhold og forurensing 
i forbindelse med tiltak. I områdeplan for Nygårdstangen er det gjort en rekke kartlegginger og 
konsekvensutredninger av området. Det må i detaljplaner avklares videre undersøkelser. 
 
Solforholdene i området er gode stort sett hele året. Vinterhalvåret danner imidlertid Løvstakken 
skygge utover ettermiddag. Fremherskende vindretning er fra sør-sørøst. 
 

 
Figur 16. Planområdets plassering i Bergen sentrum. Plangrense omtrentlig markert med oransje polygon. 
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Figur 17. Planområdet omtrentlig markert med oransje polygon.  

Figur 18. Dronebilde av området sett fra sør. 

Planområdet ligger i Bergen sentrum der en finner de fleste tjenestetilbud og sosial infrastruktur innen 
rimelig gangavstand. Området ligger i opptaksområde til Møhlenpris barneskole (700 m unna) og 
Rothaugen ungdomsskole (2 km unna). I tillegg ligger Saint Paul barne- og ungdomsskole ca. 500 meter 
i luftlinje fra senter planområde. Nærmeste videregående skole er Amalie Skram, som planområdet 
grenser til i sør. Det er flere barnehager i nærheten, de nærmeste er Marken barnehage og 
Nygårdsparken barnehage, begge ca. 600 meter unna senter planområde.  

Kartet under er hentet fra innledende stedsanalyse og viser kommunikasjon og målpunkt rundt 
planområdet. 
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Figur 19. Analysekart for kommunikasjon og målpunkt (gammel plangrense). Kilde: Opus, Stedsanalyse 19.08.20  
 
Eventuelle utfordringer 
I innledende stedsanalyse er det områdets tilgrensende sterkt trafikkerte veger i vest og 
godsterminal i øst som utgjør områdets største utfordringer.   

 
Figur 20. Analysekart for bo- og miljøutfordringer (gammel plangrense). Kilde: Opus, Stedsanalyse 19.08.20 
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6 REGULERINGSPLANEN 

6.1 TILTAKET 
Hovedformålet med planen er å videreutvikle transformasjonsområdet på Nygård til et levende og 
bærekraftig byområde med god sosial infrastruktur som utvider sentrum sørover mot Store 
Lungegårdsvann. Det tilrettelegges for etablering av boliger, hotell, kontor, nærings- og servicearealer, 
samt kollektivterminal. I tillegg legges det opp til etablering av en byarena for internasjonale 
arrangement for idrett, konsert og kongress/konferanser. 

Planområdet ligger tett opptil flere kulturmiljø som det er knyttet verneinteresser til. Planen berører 
ikke direkte kulturminnene, men de inngår i influensområdet. Planen kartlegger mulige påvirkninger 
og tilpasser seg disse. 

Tiltaket er vurdert til å være konsekvensutredningspliktig basert på at innledende analyser av 
planlagt formål viser at en vil utfordre områdeplanen for Nygårdstangen på følgende måte: 
• Bolig: 

o Omfang av bolig kan utfordre byggehøyder i vedtatt plan og KPA 2018 
o Behov for sosial infrastruktur – skole og barnehager 

• Byarena 
o Utfordrer formålskategorien «sentrumsformål», som utgjør grunnlag for 

konsekvensutredning i gjeldende områdeplan.  
o Plassering i sør vil medføre relokalisering/omstrukturering av regulert torg og kanal i 

vedtatt områdeplan 
 
Videreføring av kollektivterminal er et premiss for utviklingen av byarena nettopp her. 
Kollektivterminalen er viktig både i lokal, regional og nasjonal sammenheng. Hvor detaljert en skal gå 
inn i dette som del av planarbeidet må avklares med planetaten, og i dialog med fylkekommunen og 
Skyss. Det er foreslått å opprette et eget delprosjekt knyttet til disse avklaringene.  
 

6.2 PROBLEMSTILLINGER SOM BEHANDLES I KONSEKVENSUTREDNINGEN 
Utredninger som behandles i konsekvensutredningene er begrenset til utredninger som får ulike utslag 
i de ulike utredningsalternativene (jf kapittel 7.3), og dermed er hensiktsmessig å utrede gjennom KU-
metodikken. Det er gjort vurderinger opp mot de utredingene som er gjennomført i gjeldende 
områdeplan, og videre hva som er viktig å utrede for de ulike alternativene. 
 
I denne konteksten har en gått gjennom en rekke aktuelle utredningstema for planområdet og gjort 
vurderinger opp mot utredninger i områdeplanens konsekvensutredninger, og hvilke tema det er mest 
hensiktsmessig å utrede løsrevet fra KU-metodikken. Dette er noen tema som det er vesentlig å utrede, 
men må gjøres slik at utredningen er hensiktsmessig. De viktigste tema er kort oppsummert og 
konkludert i under: 
 

• Parkering 
Parkeringstemaet er bredt og berører flere offentlige instanser, og debatter. Parkering som del av 
konsekvensutredningen er derfor begrenset til kartlegging av dagens situasjon, og vurderinger av 
behov knyttet til de ulike alternativer og varianter av behov. Disse vurderingene vil inngå i KU tema 
Trafikk og mobilitet. 
 
Utredningsbehovet knyttet til parkering, må også ses i et større perspektiv. Utredningsbehovene er 
knyttet til vurderinger av parkeringsdekning i eksisterende bygarasje, fremtidig kapasitet i 
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parkeringshus og hvordan dette vil påvirke trafikkflyt i byen. Konsekvenser av endringer må vurderes 
både for bydelen og byen. Det pågår utredninger i offentlig regi knyttet til den overordnede 
parkeringssituasjonen i byen, og det er også knyttet politisk interesse til temaet blant annet i et 
klimaperspektiv. Basert på dette er det mest hensiktsmessig å utrede denne delen av 
parkeringstemaet løsrevet fra KU-metodikken. Det stilles derfor krav om en egen parkeringsutredning 
(parkeringsplan) som del av detaljplanen.  
 

• Kollektiv 
Dagens kollektivterminal skal videreføres. Alternativ 1-3 påvirker ikke utfallet av dette. Fremtidig 
situasjon for kollektivterminal må avklares og planlegges i samarbeid med Fylkeskommunen og Skyss, 
og det er ikke hensiktsmessig å ta dette tema inn i KU metodikk. KU Trafikk og mobilitet vil vurdere 
tema knyttet til kollektivtilgjengelighet og ytterpunktkapasitet ifb. arrangement i byarena. 
 

• Grunnforhold 
Alternativ 1, 2 og 3 forutsetter etablering av parkering i flere etasjer under bakken i samme omfang. 
Forundersøkelser viser at dette er gjennomførbart. Alternativene vil ikke gi ulike konsekvenser og det 
er ikke hensiktsmessig å konsekvensutrede temaet. Det vil bli utredet i det omfang som er nødvendig 
for å avklare foreslått tiltak i detaljplan. Tema inngår også i ROS- analyse som vil følge detaljplanen. 
 

6.3 PROBLEMSTILLINGER SOM BEHANDLES I DETALJPLAN 
Det skal utarbeides detaljplan for planområdet. Utredningstema er definert i Bergen kommunes maler 
for plandokumenter. Problemstillinger som særlig skal utredes som del av detaljplanen er: 

• Parkering  
Det skal som del av planarbeidet utarbeides en helhetlig parkeringsplan for bydelen og 
aktuelle naboområder som dimensjonerer behov for parkering. Parkeringsplanen skal sees i 
sammenheng med KU- utredninger samt andre pågående utredninger for parkeringsdekning i 
Bergen i offentlig regi. Utredningen skal som et minimum inneholde: 

o Vurdering av reduksjon av parkeringsplasser i Bygarasjen i samsvar med byrådets 
forutsetning, og konsekvenser av dette må vurderes 

o Konsekvensene for bydelen 
o Konsekvenser for byen 
o Anbefalt parkeringssituasjon for Nygårdstangen 

• Kollektiv 
• Grunnforhold 
• Behov for sosial infrastruktur  
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7 KONSEKVENSUTREDNING 

Dette kapittelet omhandler hvilke tema som skal inngå i konsekvensutredningen (KU), samt plan for 
innhenting av fagkunnskap. Iht. pbl § 14.1 og forskrift om KU § 1, er formålet med KU: 
 

«å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under for-
beredelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke 
vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres» 

 
KU forskriften slår videre fast at innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant 
grunnlag for vedtak. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Dersom det 
mangler informasjon om viktige forhold, skal denne skaffes til veie. Funn fra utredningen skal tas inn i 
planbeskrivelsen og hensyntas i utforming av planen, gjennom plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Denne planen om framtidig byutvikling med byarena på Nygårdstangen, omfattes av KU forskriftens 
§ 6 og § 8, jf. redegjørelse i avsnitt 3.2. 
 

7.1 ALTERNATIV  
KU i reguleringsplanprosess er en metodikk som tar utgangspunkt i å vurdere mulige og sannsynlige 
konsekvenser for nærmere spesifiserte fagtema, gjennom å vurdere ulike scenario, såkalte alternativ. 
 
For dette planforslaget legges det opp til tre ulike utbyggingsalternativ, utover 0-alternativet. 
Alternativene tar utgangspunkt i gjeldende områderegulering og politisk vedtak.  

• Alternativ 1: Tar utgangspunkt i gjeldende områderegulerings formål, byggehøyder og 
fotavtrykk. Eksisterende bygarasje rives. 

• Alternativ 2: Eksisterende bygarasje rives. Byarena etableres i felt C, og nye sentrumsformål 
etableres i felt A og B med minimum 800 boliger. 

• Alternativ 3: Eksisterende bygarasje rives. Byarena etableres i felt B, og nye sentrumsformål 
etableres i felt A og C med minimum 800 boliger. 

 
Alternativene bygger på hverandre, slik det fremgår av følgende illustrasjoner. Prinsippet er det samme 
i alternativene 1, 2 og 3, med unntak av byarena og noe ulikt omfang ift. byggehøyder og fotavtrykk. 
Alternativ 2 og 3 har likt omfang, men ulik plassering av byarena og utfordrer vedtatt plan på formål, 
byggehøyder og fotavtrykk. Utnyttelsen i de forskjellige alternativene er ikke så ulike. Utnyttelse i 
alternativ 1 er i henhold til gjeldende områdeplan (planID 15540200), og baserer seg på BYA og 
kotehøyde. I alternativene 2 og 3 er det funksjonene som planlegges som setter begrensninger for 
utnytting. 
 
Felt A, B og C er definert ut fra felter i områdereguleringen. I nord er plangrensen utvidet mot øst for 
å inkludere aktuelle veiareal samt byrom utenfor Statens Hus. I vest er plangrensen utvidet for å 
inkludere aktuelle veiareal knyttet til fremtidig parkeringsanlegg.    
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Figur 21. Illustrasjon som viser inndeling av felt A, B og C i forhold til gjeldende områderegulering. 
 
Bybanetrasé Sentrum-Flesland krysser gjennom planområdet i felt A, med holdeplass Bystasjonen. 
Trasé og holdeplass er fastlåst, setter premiss for videre utbygging og skal videreføres i 
detaljregulering. 
 
7.1.1 Bakgrunn for valg alternativ 
Det er en forutsetning for byarena at den får en størrelse og form som kan oppfylle visjoner og føringer 
fra tidligere vedtak, om å være en storstue for større idrettsarrangement, konserter og konferanser. 
Arenaen skal ha en standard og størrelse som muliggjør internasjonale arrangementer. Funksjonen vil 
kreve plass til minst 8000 sittende publikummere og ca. 12000 totalt med stående.  

Plassering av byarena er utfordrende på grunn av volum og fotavtrykk som kreves for å romme ønsket 
antall publikummere og funksjoner. ABO gjorde i 2018 analyser på nødvendig størrelse på en byarena 
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for å oppnå målene som er satt. I henhold til ABO sine analyser (ByArena i Bergen - tilleggsutredning 
03.08.2018) vil en byarena ha behov for en BYA på 9500m2. Se illustrasjoner fra analysen under: 

 
Figur 22. Størrelse kamparena. Kilde: ABO Bergen ByArena – tilleggsutredning 03.08.2018 
 

 
Figur 23. Ulike scenario arrangement. Kilde: ABO Bergen ByArena – tilleggsutredning 03.08.2018 
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Figur 24. Publikumskapasitet ulike scenario. Kilde: ABO Bergen ByArena – tilleggsutredning 03.08.2018 
 
Forutsettingene for plassering av en byarena har endret seg underveis i prosessen. I 2015 ble det gjort 
en utredning som konkluderte med plassering av en byarena på trekanttomten på Nygårdstangen 
(Opus 2015). Det ble i etterkant gjort vedtak om plassering av ny politistasjon på trekanttomten, som 
da gjorde den uegnet for en arena grunnet størrelse. Det ble derfor sett på alternative plasseringer, og 
Bygarasjen ble vurdert i mulighetsstudie ved 3XN (2018) og ABO (2018). Dette mulighetsstudiet fordret 
at halve bygarasjen skulle rives. 
 
I etterkant er det vedtatt ny plassering av politihus, dermed utgår politihus på Nygård og frigjør plass 
til en arena. Det er videre enighet om at hele Bygarasjen rives og premissene er til stede for en 
vurdering av plassering av en byarena i felt B- Bygarasjen og felt C- trekanttomten. 
 
Basert på denne historikken, og analyser av størrelse på en byarena, er det i innledende fase av 
planarbeidet vurdert forskjellige plasseringer av byarena. Plassering er vurdert ut fra kriterier som 
tomtens egnethet (størrelse, infrastruktur, miljø/grunnforhold, form/volum) og 
byutvikling/nærområde (interessekonflikter og synergieffekter).  Planarbeidet bygger videre på 
tidligere utredninger. 
 
Tilgjengelig tomteareal i felt A er 6290m2, og i felt B 8565, mens det i felt C er 9905m2 tilgjengelig 
tomt. Tilgjengelige tomter er definert i gjeldende områdeplan og avgrenset av tilgrensende 
infrastruktur som ligger fast.  
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Figur 25. Analyser plassering av byarena  
 
Det er gjort analyser på hvor byarena kan plasseres, og basert på tilgjengelig tomtestørrelse fremstår 
plassering på tomt B og tomt «C»/Trekanttomten og som mulige alternativ stor nok til å romme en 
byarena. Tomt A utgår grunnet for lite areal som ikke muliggjør en arena.  

 

Byarena i felt B: 
Størrelsen på felt B muliggjør å planlegge en byarena med mindre fleksibilitet, tilpasset til tomtens 
egenskaper, eksemplifisert i figuren under: 

 
Figur 26 Prinsippanalyser av byarena i felt B . Kilde: Opus  
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Felt B tilsvarer BAA4 i gjeldende områdeplan og er på 8.565 m2. Ny byarena vil ha et fotavtrykk på 
9.500 m2. Størrelsen på tomten gir mindre rom for en fleksibel arena med nok bredde til god 
publikumsfordeling. En arena tilpasset tomtens form tilsier en langsmal arena med mye 
publikumsareal på kortsidene. For å få til en god form må arena gå ut over felt BAA4 som 
områdeplanen tilsier at det skal bygges på.  
 
Byarena i felt B opptar områdene nærmest byen (nord) som vil ha de beste forutsetningene for gode 
bokvaliteter for boligene, basert på eksempelvis trafikk og støy. Nye boliger vil måtte etableres i felt A 
og C lengst sør mot viadukt/trafikknutepunkt. 
 
Konsept for byarena er at bygningskroppen skal løftes opp fra bakkenivå for å frigjøre plass på gateplan 
(se prinsipp i illustrasjon under). En elevert arena i felt B skaper mulighet for kollektivterminal på 
bakkeplan under arena.  
 

 
Figur 27 Prinsipp for byarena og byrom i felt B. Kilde Opus 
 
Byarena i felt B kan skape utfordringer knyttet til andre nødvendige programfunksjoner på tomten som 
parkering og kollektivterminal på gateplan. Plasseringen vil heller ikke gi mulighet for trinnvis 
utbygging av felt B, da Bygarasjen og terminal må vekk samtidig. 
 
Byarena i felt C: 
Størrelsen på felt C muliggjør å planlegge en byarena med noe fleksibilitet, og tilpasning til tomtens 
egenskaper, eksemplifisert i figuren under: 

 
Figur 28 Prinsippanalyse av byarena i felt C. Kilde: Opus  
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Felt C er på 9.905 m2 som gir rom for en byarena med fotavtrykk på ca. 9.500 m2 BYA. Størrelsen på 
tomten gir rom for en fleksibel arena med nok bredde til god publikumsfordeling i arena.  
 
Byarena plassert lengst sør i planområdet frigjør områdene nærmest sentrum (nord) som vil ha de 
beste forutsetningene for gode bokvaliteter basert på eksempelvis trafikk og støy, til bolig og 
tilhørende sentrumsfunskjoner. Plassering av en byarena i felt C muliggjør trinnvis utbygging av felt B. 
 
Konsept for byarena er at bygningskroppen skal løftes opp fra bakkenivå for å frigjøre plass på gateplan 
(se prinsipp i illustrasjon under). En elevert arena i felt C skaper mulighet for et overdekket byrom og 
vrimleareal på bakkeplan. Slik kan byrom/plass regulert i områdeplan opprettholdes.  
 

 
Figur 29 Prinsipp for byarena og byrom i felt C. Kilde Opus 

 
 
Basert på disse faktorene, fysiske begrensninger i felt og på bakgrunn av tidligere mulighetsstudier 
(Opus 2015, ABO 2018, 3XN 2018), vil utredningene forholde seg til byarena lokalisert i felt B (alternativ 
3) og C (alternativ 2).  

 
7.1.2 O-Alternativet 
0-alternativet representerer en sannsynlig utvikling, uten realisering av foreslåtte tiltak i dette 
planforslaget. Jf. §20 i KU-forskriften, skal KU skildre nåværende tilstand og gi oversikt over hvordan 
en ser for seg en utvikling dersom planen ikke settes i verk. Dette vil i praksis også ofte omfatte allerede 
vedtatte planer, som utgjør en sannsynlig utvikling. I denne konsekvensutredningen, er imidlertid 
vedtatt plan definert som alternativ 1. Mens 0-alternativet er definert som en videreføring av 
eksisterende situasjon, noe som innebærer at drift av parkeringshus og kollektivterminal 
opprettholdes lik dagens situasjon. Varelevering skjer på bakkeplan på baksiden av Bergen storsenter 
og parkering skjer i parkeringshus over bakkeplan. Kollektivterminal er lokalisert på bakkeplan i felt A 
og B. Felt C er ubebygd areal. 
 
En kort oppsummering gir følgende overslag for antatt arealbruk: 
 

• 62.000 m2 BRA parkeringshus  
• 38.000 m2 BRA kollektivterminal (utregnet med tenkte plan per 3 m) 

 
Alternativ 0 utgjør et referansegrunnlag, som øvrige alternativ veies mot. 
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Figur 30. Alternativ 0: som ved dagens situasjon. Kilde: Opus 

 
Figur 31. Alternativ 0: Snitt dagens situasjon. Kilde Opus 
 
7.1.3 Alternativ 1   
Alternativ 1 er det minst omfattende av de tre utbyggingsalternativene, og representerer en utbygging 
i samsvar med vedtatt områderegulering (planID 15540200). For alternativ 1 legges det opp til samme 
planavgrensning og de samme funksjonene som i 0-alternativet, men med økt utnyttelsesgrad og 
byggehøyder. Basert på maksimal utnyttelsesgrad i områdeplan omfatter alternativ 1, 221.600m2 BRA. 
 
Alternativ 1 innebærer fortsatt drift av kollektivterminal og parkeringsdrift, men Bygarasjen rives. 
Nevnte funksjoner skal videre kombineres med sentrumsformål bolig, 
forretning/service/barnehage/kontor, lokalisert i felt A og B. I felt C etableres sentrumsformål, 
eksklusiv bolig. Parkering etableres sammenhengende i tre etasjer under felt A, B og bybanetrasé, med 
nedkjøring i felt B, i samsvar med områderegulering. Varelevering etableres i første etasje under 
bakkeplan. Bolig skal plasseres i felt A og B, lengst vekk fra eksisterende viadukt og støy fra framtidig 
helikopterlandingsplass. BRA bolig er beregnet til ca. 77.500 m2 basert på BRA i felt BAA3 og BAA4 i 
vedtatt områderegulering. Det legges opp til aktive fasader og publikumsorienterte virksomheter på 
bakkeplan.  
 
I områdeplanen er det regulert med BYA = 100% og byggehøyder fra kote +34 til +41. I alternativ 1 er 
regulert utnyttelse i områderegulering omregnet til BRA, basert på et volumkonsept med bystruktur 
som vist i figur under.  
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Omregnet til BRA gir følgende overslag for mulig arealbruk: 

• Totalt BRA 221.600 m2 
• 78.400 m2 Sentrumsformål, primært bolig + barnehage 
• 86 200 m2 Sentrumsformål (Hotell/overnatting, forretning, tjenesteyting, kontor) 
• 37.000 m2 parkering bil og sykkel 
• 20.000 m2 kollektivterminal (utregnet med tenkte plan per 3 m) 

 
Figur 32. Alternativ 1: Utnytting basert på gjeldende områdeplan (planID 15540200). Kilde: Opus  

 
Figur 33. Alternativ 1: Prinsippsnitt med utgangspunkt i gjeldende områdeplan. Kilde: Opus 
 
7.1.4 Alternativ 2, (størst omfang)  
Alternativ 2 er et av utbyggingsalternativene som har størst omfang. Som alternativ 1 omfatter 
alternativet sentrumsformål, men boligandelen som utredes skal være minst 800 boliger i tillegg til 
byarena. Dette medfører et økt volum på ca. 7.000 m2 BRA i forhold til alternativ 1 og gjeldende 
områdeplan. Alternativet er basert på den politiske bestillingen til prosjektet og utfordrer 
områdeplanen på byggehøyder. Byarena skal være av internasjonal standard, og være stor nok til 8.000 
sittende og 12.000 stående publikummere. Alternativ 2 omfatter totalt BRA 228.700 m2. Der etasjer 
avviker fra standard beregnes BRA fra tenkte plan. Eksempel byarena BRA målbare plan 19 400 m2, 
BRA tenkte plan 72 300 m2.  
 
For alternativ 2 forutsettes det at Bygarasjen rives, og parkeringsanlegg etableres under bakkenivå. 
Kollektivterminal og parkeringsfunksjon skal videreføres, men lokalisering kan endres. Ny byarena 
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plasseres i felt C. Kollektivterminal plasseres på bakkeplan i felt A og B. Sentrumsformål inkludert 
boligandel på minimum 800 enheter plasseres i felt A og B, lengst vekk fra eksisterende viadukt og støy 
fra framtidig helikopterlandingsplass. Det legges opp til aktive fasader og publikumsorienterte 
virksomheter på bakkeplan. Åpner for nytt gateløp sør i felt B. Varelevering vil foregå i bygg felt A fra 
nytt gateløp mellom eksisterende Bystasjon og ny bebyggelse.  
 
Omregnet til BRA gir detaljregulering mulighet for følgende overslag for antatt arealbruk: 

• Total BRA 228.700 m2 
• 62.100 m2 BRA Sentrumsformål - bolig (800 boliger/barnehage) 
• 36.800 m2 BRA Andre sentrumsformål (Hotell/overnatting, forretning, tjenesteyting, kontor)  
• 72.300 m2 BRA Byarena 
• 37.500 m2 BRA parkering bil og sykkel 
• 20.000 m2 BRA kollektivterminal (utregnet med tenkte plan per 3 m) 

 
De fleste overordnede grep, knyttet til adkomst, veitraseer, VA- rammeplan, mm. holdes innenfor 
rammer av vedtatt områdeplan, også i foreliggende plansak, og dermed som en del av grunnlaget for 
alternativ 2. 

 
Figur 34. Alternativ 2: med byarena i felt C og sentrumsformål inkl. bolig i felt A og B. Kilde: Opus. 

 
Figur 35. Alternativ 2: Prinsippsnitt med byarena i felt C. Kilde: Opus  
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7.1.5 Alternativ 3 (størst omfang)  
Alternativ 3 er lik alternativ 2 i omfang, men med byarena plassert i felt B. Det betyr at sentrumsformål 
inkl. bolig blir plassert i felt A og C nærmest viadukt.  
 
For alternativ 3 forutsettes det at Bygarasjen rives, og parkeringsanlegg etableres under bakkenivå. 
Kollektivterminal og parkeringsfunksjon skal videreføres, men lokalisering kan endres. Ny byarena 
plasseres i felt B. Kollektivterminal plasseres på bakkeplan i felt A og B. Sentrumsformål inkludert 
boligandel på minimum 800 enheter plasseres i felt A og C nærme eksisterende trafikknutepunkt og 
viadukt. Det legges opp til aktive fasader og publikumsorienterte virksomheter på bakkeplan. 
Varelevering vil foregå i bygg felt A fra nytt gateløp mellom Bystasjonen og felt A.  
 
En kort oppsummering gir følgende overslag for antatt arealbruk: 

• Total BRA 228.700 m2 
• 62.100 m2 BRA Sentrumsformål - bolig (800 boliger/barnehage) 
• 36.800 m2 BRA Sentrumsformål (Hotell/overnatting, forretning, tjenesteyting, kontor)  
• 72.300 m2 BRA Byarena 
• 37.500 m2 BRA parkering bil og sykkel 
• 20.000 m2 BRA kollektivterminal (utregnet med tenkte plan per 3 m) 

 

 
Figur 36. Alternativ 3 med byarena i felt B og sentrumsformål inkl. bolig i felt A og C. Kilde: Opus.  

 



42 
 

 
Figur 37. Alternativ 3: Prinsippsnitt med byarena i felt B. Kilde: Opus  
 
De fleste overordnede grep, knyttet til adkomst, veitraseer, VA- rammeplan, mm. holdes innenfor 
rammer av vedtatt områdeplan, også i foreliggende plansak, og dermed som en del av grunnlaget for 
alternativ 3. 
 

7.2 METODE 
Metodikk for KU er basert på en rekke veiledere. I forbindelse med konsekvensutredning skal metodikk 
fra Miljødirektoratet sin veileder for KU for klima og miljø (2021) følges der det er hensiktsmessig. 
Håndbok V712 (Statens Vegvesen 2018) er sentral for mange aktuelle KU tema. Denne bør følges i den 
grad det er hensiktsmessig. I tillegg finnes det en rekke fagspesifikke veiledere. Sentrale veiledere for 
ulike utredningstema spesifiseres i avsnitt 7.3.2. 
 
Sentrale begrep i KU metodikk er planområdet, dvs. areal innenfor plangrensen, og influensområdet, 
dvs. områder som vil kunne bli påvirket av framtidig tiltak innen planområdet. Influensområdet vil 
variere avhengig av tema og defineres i den enkelte utredning. Felles for all KU metodikk er 
vurderingen av ulike alternativs mulige konsekvenser mot 0-alternativet, både med tanke på selve 
planområdet og relevante influensområder. For å redusere eller forebygge negative konsekvenser av 
tiltaket, skal avbøtende eller skadereduserende tiltak drøftes for de ulike fagtema. For enkelte tema 
kan det være aktuelt å gå særskilt inn på ev. utfordringer knyttet til bygg- og anleggsperioden, særlig 
dersom det er snakk om en etappevis utbygging med flere byggetrinn. For enkelte tema kan det være 
aktuelt med miljøoppfølgingsprogram. 
 
Konklusjoner og framkommet kunnskap tas inn i planbeskrivelse, og skal hensyntas ved utforming av 
plangrep gjennom plankart og reguleringsbestemmelser. 
 

7.3 TEMA FOR KONSEKVENSUTREDNING 
Det er allerede gjennomført vurderinger av en rekke tema, knyttet til KU i gjeldende områdeplan. Mens 
situasjon og/eller rammebetingelse for enkelte tema vil være relativt stabil over tid – kan den endres 
for andre. Utredningsprogram for ny planprosess tar utgangspunkt i KU tema fra gjeldende plan. Det 
vurderes i hvilken grad det er nødvendig å utrede disse tema på nytt, i lys av ny situasjon med byarena 
(jf. alternativ 2 og 3), eller nye rammebetingelser. Videre vurderes det om det er behov for å utrede 
andre tema, for å framskaffe relevant grunnlag for vedtak av planforslag.  
 
Det foreslås å gjennomføre KU for fire dels omfattende tema, hhv. Trafikk og mobilitet, byform, kvalitet 
og funksjoner, kulturmiljø og forurensing. For disse anses de ulike alternativene å kunne gi ulik 
påvirkning og konsekvenser for utredningstema. F.eks. vil tilstedeværelse og plassering av byarena 
påvirke byrom og funksjoner, og mønster knyttet til mobilitet.  Øvrige tema vil ikke på samme måte 
kunne gi ulike utslag ved ulike alternativ. Dette fordi alternativ 2 og 3, med byarena, holder seg 
innenfor overordnede rammer i vedtatt plan når det gjelder vegsystem, vann, - avløp- og 
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overvannshåndtering, mm. Tema vil behørig drøftes i plandokumenter som eksempelvis 
planbeskrivelse, VA-rammeplan, og ROS-analyse. 
 
Jamfør kapittel 6.2 er det gjort særlig vurderinger av tema parkering, kollektiv og grunnforhold, hvor 
det er konkludert med at variasjonen mellom alternativene ikke vil påvirke konklusjoner i vesentlig 
grad. Utredninger av nevnte tema vil bli mer fornuftig hvis de er løsrevet fra ku-metodikken og kan 
spisses inn mot aktuelle problemstillinger knyttet til planen. 
 
 
7.3.1 Utredninger i gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan (planID 15540200 reguleringsendring) for området ble vedtatt av Bystyret 
25.10.17. Planen innehar en konsekvensutredning der elleve tema ble belyst. Disse utgjør viktig 
kunnskapsbase for det utredningsarbeidet som skal gjøres i planarbeidet som nå starter. 
 

KU TEMA I GJELDENDE PLAN VURDERING KU TEMA NY REGULERINGSPLAN 
• Landskap (inkl. havstigning og vassdrag) 

Etablering av åpent vassdrag for overvann- 
og flomhåndtering 

 

• Landskap er tilstrekkelig utredet i gjeldende 
plan, og utgår som utredningstema 

• Etablering av åpent vassdrag endres ikke 
med nytt planforslag, og anses som 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom VA-ramme-
plan, fremfor ny KU. 

• Landskap utredes ikke som egen KU, men 
elementer som byform og byggehøyder 
inngår i KU Byform, kvalitet og funksjoner 

• Bystruktur (inkl. vann i byrommene) 
Byggehøyder, vann i byrommene, siktlinjer, 
signalbyrom, gode sammenhenger i 
byrommene, fotgjengerfremkommelighet 
på gateplan  

 

• Bystruktur vurderes som relevant 
utredningstema, i sammenheng med 
konsekvenser for byrom som følge av 
byarena, nærvirkninger av nytt signalbygg, 
høyere byggehøyder, fremkommelighet og 
gode sammenhenger for myk mobilitet.  

• Vann i byrommene ivaretas i VA-rammeplan 
framfor KU, da det ikke legges opp til 
vesentlige endringer.  

• Bystruktur utredes ikke som egen KU, men 
element inngår i KU Byform, kvalitet og 
funksjoner, samt Trafikk og mobilitet. 

• Funksjoner 
Etablering av brannstasjon, helikopterbase, 
videregående, vannland, kollektivterminal 
etc. og hvordan de må forholde seg til 
byrommet samt eksisterende og nye 
kommunikasjonskonstruksjoner.  

 

• Funksjoner vurderes som relevant 
utredningstema. Byarena representerer en 
ny funksjon, og bildet for de eksiterende og 
vedtatte funksjonene endres.  

• Tema utredes ikke som egen KU, men inngår 
i KU Byform, kvalitet og funksjoner 

• Kommunikasjon 
Parkering, 
trafikksystemet/uttrykning/kollektiv, 
gang/sykkel,  

 

• Kommunikasjon vurderes som relevant 
utredningstema. Planlagt funksjon byarena 
tilfører nye aspekter for gange, sykkel, 
kollektiv, mm. 

• Tema utredes i KU Trafikk og mobilitet  
• Luft • Luft vurderes som relevant utredningstema, 

men da med vekt på vind ift. volumer og 
byggehøyde (lokalklima).  
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Luftforurensningssituasjonen i området, 
utsatte steder langs Fjøsangerveien og 
Brannstasjonen.  

 

• Situasjon knyttet til forurensing langs vei, og 
bygninger som skjermer, endres ikke i særlig 
grad som følge av å legge til byarena og flere 
boliger. 

• Tema utredes ikke som egen KU, men 
lokalklima inngår i KU Byform, kvalitet og 
funksjoner 

• Luftforurensing vil inngå i ROS analyse for 
detaljplanen 

• Støy 
Helikopterstøy. Støynivå fasader over og 
inntil viadukt vil ha verdier på over 73 dB. 
Foreslår støyskjerming på nordside av 
viadukt. Balansert ventilasjon i all 
bebyggelse og skjermingstiltak for bolig. 

 

• Støy vurderes som relevant utredningstema. 
• Økt antall boliger gjør det vesentlig å 

vurdere boliger og plassering ift. ytre 
påvirkningsfaktorer som støy trafikk, 
bybane, helikopter, godsterminal og 
utrykning. 

• Byarena tilfører ny støykilde som må utredes 
ift. situasjon under/etter ulike arrangement. 

• Støy i bygge- og anleggsperioden må utredes 
• Klimagassutslipp og klimagassberegning  
• Tema utredes i KU Forurensing 

• Vannkvalitet og grunnforhold 
Åpning av kanal og mer aktiv bruk av 
overvann. Tilrettelegging for god 
vannkvalitet for nærkontakt mellom folk og 
overvann. Fokus på vannkvalitet i 
Smålungeren og overflateforurensing.  

 

• Tema vannkvalitet og grunnforhold vurderes 
å ikke få nye/endrede konsekvenser som 
følge av ev. etablering av byarena, høyere 
boligandel, mm, men må utredes i 
forbindelse med etablering av parkering 
under bakkeplan. 

• Vannrelaterte tema behandles i VA-
rammeplan og ev. ROS analyse. 

• Grunnforhold utredes gjennom plansak og 
omtales i ROS analyse  

• Energi 
Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for ny 
bebyggelse. Ledningsnett må legges om ift 
dagens situasjon. Krav om energiplan ifb 
byggesaksbehandling og energibesparende 
tiltak i bygg. 

 

• Tema energi, ift. tilknytningsplikt fjernvarme 
og omlegging av ledningsnett, vurderes å 
ikke få nye/endrede konsekvenser som følge 
av ev. etablering av byarena, høyere 
boligandel, mm. 

• Tema energi omtales i planbeskrivelsen 

• Risiko og overvåkning 
ROS-analysen vurderte seks hendelser. 
Stormflo og setninger i byggegrunnen 
vurderes som sannsynlige/meget sannsynlig 
og med stor/middels stor konsekvens for 
materielle verdier, liten risiko for liv og 
helse.  

• Risikovurdering av de seks hendelsene 
vurderes som ikke relevant for ny KU, da ev. 
byarena og flere boliger ikke har særskilt 
effekt på disse tema 

• Tema risiko vurderes i ROS analyse. 

 
7.3.2 Konsekvensutredninger i detaljplan 
Ny situasjon med byarena av internasjonalt format og høyere antall boliger, samt høyere utnyttelse og 
byggehøyder, tilfører ny situasjon for flere fagtema, som dermed bør inngå i ny KU.  
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På bakgrunn av gjennomgang av tema utredet i KU for gjeldende områderegulering, samt supplering 
av nye tema, foreslår vi at følgende tema utredes i form av KU i denne planen:  
• Trafikk og mobilitet  
• Byform, kvalitet og funksjoner 
• Kulturmiljø 
• Forurensing 

 
Konsekvenser og avbøtende tiltak beskrives for hvert enkelt utredningstema, ved alternativ 1, 2 og 3 
opp mot 0-alternativet, (dvs. dagens situasjon). Tema skal vurderes i samsvar med aktuelle veiledere 
på ulike områder. 
 

Trafikk og mobilitet 

Mobilitet innebærer bevegelse eller forflytting av varer, tjenester og mennesker, og er altså 
beslektet med begrep som trafikk og kommunikasjon. Planområdet ligger meget sentralt til, i 
umiddelbar tilgjengelighet til bybane, tog og buss. I utredning av trafikk og mobilitet i denne planen 
skal gange, sykkel, kollektiv og biltrafikk sees i relasjon til bolig, næring, byarena mm. 

Utredningsbehov Metode Kilder 

Vurdere mulige konsekvenser for trafikk og 
mobilitet: 
• Kartlegge sentrale 

målpunkt/funksjoner, som 
utgangspunkt for øvrige kategorier 

• Gange, sykkel, mikromobilitet 
• Akser, skolevei 
•  universell utforming 

• Kollektiv 
• Gunstig plassering ift. byarena 
• Tilgjengelighet/tilbud 
• Ytterpunktkapasitet 

v/arrangement 
• Biltrafikk 

• Vurdere trafikkmengde for 
ulike formål på overordnet nivå 
mot kommunens strategier 

• Transportmiddelfordeling 
• Forventet transportmiddel-

fordeling  
• Trafikksikkerhet 

• Fokus myke trafikanter, trygg 
skolevei, ev. 
sambrukskonflikter 

• I forkant og etterkant av store 
arrangement 

• Parkering 
• Kartlegge dagens 

parkeringssituasjon 

• Kartlegge dagens 
situasjon, og 
vurdere utbyggings- 
alternativ knyttet til 
nevnte kategorier 

• Gjennomgang av 
relevante databaser 
og tilgjengelig 
litteratur 

• Befaring  

• Veileder for 
konsekvensutrednin
ger for klima og 
miljø 
(miljødirektoratet 
2021) 

• håndbok V712 
(SVV2018) 

 

 

• Tilgjengelige planer, 
statistikk og 
rapporter 

• Bærekraftig 
mobilitetsplanlegging 
(SVV rapport nr. 293, 
2018) 

• Nasjonal 
vegdatabank (SVV) 

• Gjeldende 
områderegulering  

• Rapport fra 
forprosjekt for 
utvikling av 
terminalområdet v/ 
SVV, BK, HFK mm. 

• Kommunale 
strategier (grønn 
strategi, strategi for 
gange, strategi for 
sykkel) 

• Reisevaneunder-
søkelser (RVU) for 
transportmiddel 
fordeling 
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• Vurdere parkeringsbehov for 
bil, sykkel og 
kollektivknutepunkt med ulike 
tall innenfor 
parkeringsintervallen i 
KPA2018 

• Vurdere i hvilken grad kan 
deleordninger erstatte krav til 
parkering 

 
 

Byform, kvalitet og funksjoner 

Byform brukes som arkitektonisk samlebetegnelse for å karakterisere bystrukturs og 
bystrukturselementers fysiske form. I utredning av byform, er det alternativene sett i forhold til 
byrom og naboer, nærvirkning og fjernvirkning som bør drøftes. Flere sentrale ståsteder, f.eks. 
offentlige rom, vurderes mtp. hvordan eksiterende og nye strukturer påvirker opplevelse av stedet. 
  
Ved realisering av planen vil høyder og fotavtrykk endre byformen i planområdet, som kan påvirke 
bevegelse av luftmasser/lokalklima, og sol-/skyggeforhold. I denne sammenheng er det 
alternativene sett i forhold til lokalklima, volumer og byggehøyde, samt sol/skyggeforhold, som bør 
drøftes. Influensområde er det området utenfor planområdet som kan påvirkes direkte eller 
indirekte av utformingen av tiltaket. 
 
Planområdets plassering i sentrumskjernen gjør at det i et byutviklingsperspektiv er av stor 
betydning hvilke formål og funksjoner det tilrettelegges for.  Funksjonsblanding er viktig for å 
skape byliv og aktivisere byrommet. I denne sammenheng er det alternativene sett i forhold til 
sammensetning og lokalisering av funksjoner, som bør drøftes.   
  
Utredningsbehov Metode Kilder 

Byform 

Alternativenes mulige visuelle påvirkning 
av omgivelsene.  

• Nærvirkning/ byform 
• Perspektiv fra utvalgte ståsted, 

offentlige byrom 
• Påvirkning nære naboer 

(byggehøyder, signalbygg) 

• Fjernvirkning/ byform 
• Perspektiv fra utvalgte ståsted, 

offentlige byrom 

• Kartlegge dagens 
situasjon, og 
vurdere alternativ 
knyttet til nevnte 
kategorier 

• Håndbok V712 
(SVV2018) 

• Befaring 

• Visuelle vurderinger  

• Spacemaker 

• Veileder for 
konsekvensutrednin
ger for klima og 
miljø 

• Tilgjengelige planer, 
rapporter og 
databaser 

• Arkitektoniske 
utredninger  

• Gjeldende 
områderegulering og 
naboplaner 

• Arkitektur og     
byformingsstrategi 
for Bergen A+ (2019), 
 

 

Funksjoner 

• Vurdere hvilke konsekvenser 
sammensetningen av funksjoner i de 
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ulike alternativene får for byliv og 
byutviklingen av Nygårdstangen 

• Vurdere om lokalisering av ulike 
funksjoner får konsekvenser for 
sentrale byrom  

(miljødirektoratet 
2021) 

Lokalklima 
Hvordan kan bygningsmassen i de ulike 
alternativene påvirke bevegelse av 
luftmasser/ lokalklima og sol- /skygge 
virkninger, herunder konsekvenser for 
sentrale byrom 
• Vind og volum 

• Vind og byggehøyde 

• Sol og skygge 

• Retningslinje for 
behandling av 
luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-
1520) 

• Spacemaker 

 

• Tilgjengelige planer, 
rapporter og 
databaser 

• Overordnet ROS 
Bergen 

• KPA 2018 

 

 
 

Kulturmiljø 

Med Stortingsmelding (15.06.2020) ble «kulturmiljø» innført som en samlebetegnelse for 
«kulturminner, kulturmiljøer og landskap», noe som understreker verdien av helhet og 
sammenheng i forvaltningen av kulturminner. Nordlige deler av planområder overlapper med 
middelalderbyen, og huser Nonneseter kloster og bygg som hovedbiblioteket. Selv om ev. 
realisering av tiltak, ikke vil ha direkte påvirkning på kulturmiljø i eller nært planområdet, kan det 
påvirke indirekte. Ved realisering av planen vil høyder og fotavtrykk endre byformen i planområdet. 
Influensområde er kulturmiljø utenfor planområdet som kan påvirkes indirekte av utformingen av 
tiltaket.  

Utredningsbehov Metode Kilder 

• Vurdere mulige påvirkning gitt av 
utbyggingsalternativene  

• Kulturmiljø 

• Historiske 
kommunikasjonslinjer 
 (Kulturakse) 

 

• Konsekvensutrednin
g etter håndbok 
V712 (SVV2018) 

• Veileder for 
konsekvensutrednin
ger for klima og 
miljø 
(miljødirektoratet 
2021) 

• Befaring 

• Visuelle analyse 

• Veileder 
kulturminner, 
kulturmiljøer og 
landskap. 
Planlegging etter 

• Tilgjengelige planer, 
veiledere, rapporter 
og databaser 

• Arkitektoniske 
utredninger 

• Gjeldende 
områderegulering og 
naboplaner 

• Kulturminnestrategi  
for Bergen Identitet 
med særpreg (2019) 
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plan- og 
bygningsloven 
(Riksantikvaren 
2019) 

• Veileder 
kulturminnedokume
ntasjon Bergen 
kommune (2015) 

 
 

Forurensing 

Støy kan negativt påvirke trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd og bidra til 
stressrelatert sykdom. Vegtrafikk er den støykilden som plager flest. Planområdet ligger tett på E39 
og hovedinnfartsåre til Bergen sentrum fra sør, med togstasjon og godsterminal, samt planlagt 
helikopterlandingsplass. Nytt formål byarena kan bidra til å endre støybildet. Bolig representerer 
såkalt støyfølsom bebyggelse, og støyforhold må undersøkes, mtp. tiltak. 

Klimagassberegning  
Endret arealbruk kan gi økte klimagassutslipp. Byggesektoren står for en høy andel klimagassutslipp, 
og klimagassberegning kan være et verktøy for å redusere utslippene gjennom kartlegging og 
vurdering. 
  
Utredningsbehov Metode Kilder 

• Vurdere støypåvirkning på boliger 
• Ytre påvirkningsfaktorer: 

trafikkstøy, tog/godsterminal, 
bybane, helikopter/uttrykning  

• Byarena som støykilde 
• Ulike typer arrangement 
• Folkemengder til/fra i 

tilknytning arrangement 
 

• Støyretningslinje T-
1442/2016 

• Spacemaker  

• Veileder for 
konsekvensutrednin
ger for klima og 
miljø 
(miljødirektoratet 
2021) 

 

 

• Tilgjengelige planer, 
rapporter og 
databaser 

• Overordnet ROS 
Bergen 

• Bergen kommunes 
støykart 

• Gjeldende 
områderegulering og 
naboplaner 

• KPA 2018 

Klimagassberegning 
• Det skal gjøres grov 

klimagassberegning for de ulike 
alternativene (grove estimat med 
nøkkeltall) 

• Veileder for 
klimagassberegning 
(Bergen kommune 
2020) 

• NS3720 

• KPA 2018 
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7.3.3 KJENTE UTFORDRINGER I ULIKE FASER 
 
Bygge- og anleggsperioden: 

• Området ligger på fylling mellom store og Lille Lungegårdsvann.  
• Det skal opprettholdes drift i kollektivterminal og bybanelinje som går gjennom Bystasjonen 
• HMS-utfordringer knyttet til alle type trafikanter ved riving og bygging 
• Anleggsstøy 

 
Etappevis gjennomføring 

• Opprettholding av drift av kollektiv inklusiv bybane 
• Riving av eksisterende bygningsmasse 

 
Avbøtende tiltak i bygge- og anleggsfase 

• Krav til planer ved byggesak 
• Kartlegging via ROS analyser 
• Dialog med alle berørte parter 
• Detaljerte planer for gjennomføring 
• Krav til miljøoppfølgingsprogram 
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