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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
1.1.1 Nøkkelopplysninger 
Detaljregulering av eiendommene med bystasjonen, Bygarasjen og Trekanttomten for 
etablering av byarena på Nygårdstangen. I tillegg til byarena legges det opp til etablering av 
800 boliger, hotell og kinosenter, kontorer og nærings- og servicearealer. Planarbeidet skal 
ivareta tre skala: en internasjonal destinasjon, byens nav som kollektivknutepunkt og et godt 
nabolag for de som bor og oppholder seg der. 
 
Forslagsstiller ser på dette som en spennende mulighet, men også en krevende oppgave. 
Plankonsulent orienterte om at tidligere illustrasjoner/konsept som er vist for byarena på 
Nygårdstangen ikke lenger er gjeldende. Det har skjedd vesentlige endringer, herunder: 
 tidligere var det en forutsetning at deler av Bygarasjen skulle bevares, nå ses det på 

muligheten for å transformere/rive hele Bygarasjen. Det legges opp til en enda større 
reduksjon i antall parkeringsplasser nå enn i tidligere konsept. 

 Det er avklart at det ikke er aktuelt å lokalisere politihus på Nygårdstangen. 
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 Kollektivknutepunkt er nå også med i prosjektet. 
 
1.1.2 PBEs vurdering av planinitiativ 
Det er utarbeidet planinitiativ og stedsanalyse. Etter byplanavdelingens vurdering er 
planinitiativet noe mangelfullt. Det er uklart hvor i planområdet ulike funksjoner og 
aktiviteter er tenkt lokalisert. Vi savner enkle ideskisser og beskrivelse av planlagt bebyggelse 
(f.eks. med tanke på riving og bevaring), samt volum og byggehøyder. Det er ikke 
sannsynliggjort at vilkårene i bystyresaken er mulig å oppfylle. Konklusjoner fra utredningene 
som allerede er gjennomført og som ligger til grunn for de politiske vedtakene, burde vært tatt 
med i planinitiativet. Det burde også ha vært gjort en innledende vurdering av arealbehov for 
de ulike foreslåtte formålene opp mot mulighetsrommet i overordnende planer. 
Anbefalingskartet i stedsanalysen er mangelfull. Byromsstruktur er ikke tilstrekkelig vist, og 
må markeres i full bredde, mens markering av «Areal avsatt til veg», og «Eksisterende 
infrastruktur som Byarena kan nye godt av» ikke er relevant å vise i anbefalingskartet som 
skal være dekkende for hele mangfoldet i bylandskapet.     
 
Vanligvis ville vi bedt om et bedre beslutningsgrunnlag for oppstartsmøtet. Et mangelfullt 
planinitiativ bidrar til at kommunens innledende vurderinger blir generelle og overordnete. 
Det kan bli nødvendig å endre/supplere tema som må utredes i planprosessen. På grunn av 
bystyrets forventninger til fremdrift i saken har Plan- og bygningsetaten likevel vurdert at det 
er riktig å avholde oppstartsmøte nå. Det er likevel viktig at nevnte punkter belyses tidlig i 
planprosessen, og at de ulike partene får ha et bedre grunnlag å uttale seg til ved oppstart. Det 
ble avtalt at det skal avholdes et arbeidsmøte i forkant av varsel om oppstart. I forkant av 
møtet (ca. 2 uker før) må det leveres enkle ideskisser etc samt vurderinger/kommentarer til 
tidligere utredninger, gjerne sammen med et utkast til planprogram. 
 
1.2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
Bergen bystyre behandlet en sak om forpliktelse om salg av eiendom 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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Vedtaket følger opp bystyresaker om konsept og lokalisering av byarena i Bergen: 
bystyrevedtak 21.06.2017, sak 185/17 og bystyrevedtak 13.03.2019, sak 50/19. 
I sistnevnte sak ba bystyret om at byrådet arbeider videre med byarenaprosjekt på Kokstad og 
på Bygarasjen/Nygårdstangen.  Forslagsstiller har avholdt møte om konsept med 
byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) 03.02.2020 (referanse 2017/11736-
38). Ulike aktører har jobbet med lokalisering av byarena i Bergen siden 2001. 
 
Planinitiativet er i samsvar med byrådets politiske plattform: «Byrådet ønsker å tilrettelegge 
for å realisere en byarena på Nygårdstangen som skal erstatte ByGarasjen. I dialog med 
initiativtakerne vil byrådet bevare mest mulig av kvalitetene i eksisterende reguleringsplan». 
 
2.0 PLANSTATUS 
2.1.1 Reguleringsplaner 
 I nord er en del av Bergen storsenter regulert i eldre reguleringsplan fra 1995: 

Bergenhus. Gnr 166 Bnr 955 mfl., Nygårdstangen veg/trafikk arealdisposisjonsplan, 
arealplan-ID 4601_4800400.  

 Resterende del er regulert i områderegulering: Bergenhus, gnr. 164, bnr. 166 
Nygårdstangen, reguleringsendring, arealplan-ID 15540200, vedtatt 25.10.2017.  
Nordre del er regulert til sentrumsformål/kollektivknutepunkt. Sørlige del er regulert til 
sentrumsformål og offentlig torg. 

 Under grunnen (vertikalnivå 1) er det regulert arealer til godslager/ sentrumsformål/ 
kollektivknutepunkt/ parkering, avløp og overvannstiltak i arealplan ID 15540200. 

 Over grunnen (vertikalnivå 3) er to broer regulert: i arealplan-ID 15540000 (helt i nord) 
og i sør i arealplan-ID 15540200.  
 

I nord grenser planområdet til pågående planarbeid:  

 Områderegulering Bergenhus. Gnr 164 og 166, Smålungeren, arealplan-ID 62250000. 

 Offentlig detaljregulering Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 1, 
Kaigaten-Sandbrogaten, arealplan-ID 65800000. 

 
2.1.2 Kommuneplan og kommunedelplan 
I kommuneplanens arealdel (KPA 2018) er planområdet innenfor byfortettingssone BY1 
(Bergen sentrum). 
Planområdet berøres av følgende soner i KPA:  
 Hensynssone kulturmiljø, historisk sentrum (H570_7) dekker hele området. 

Helt i nord inngår en mindre del i hensynssone «kulturaksen» (H570_2), som også 
inngår i båndleggingssone H730. Bestemmelsesområde # 4 – Bergen sentrum – 
sammenfaller med båndleggingssone og hensynssone kulturaksen i nord. 

 Faresone luftkvalitet rød sone (H390_1) i sør og gul sone (H390_2) i nord. 

 Faresone ras (H310_2). Sammenfaller med faresone flomsone fra reguleringsplan. 
Usikkert om denne er reell eller ligger inne ved en feiltakelse – saksbehandler sjekker 
internt. 

 Faresone flomsone fra reguleringsplan (H320_3) – sørlige del av området. 

 Helikopterstøy Nygårdstangen, gul sone – H220_10. 

 Veistøy gul sone, H220_3 og rød sone, H210_3. 

 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum, H410. 
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Området inngår i kommunedelplan Bergenhus, KDP Sentrum (i kraft fra 10.12.2001) hvor 
området er avsatt til Byromsstruktur med «Gangareal med byromsbruk» og blandet 
sentrumsformål i bebyggelsen. 
 
2.1.3 Forholdet mellom planene 
I henhold til KPA § 2: 
 Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre kommunedelplaner ved motstrid. 

 Følgende av kommuneplanens bestemmelser gjelder foran alle eldre reguleringsplaner: 
§§ 6.1 og 6.2 Byggegrenser langs sjø og vassdrag, § 21 Handel og § 22 Støy. 
I områdereguleringen er det krav om utarbeiding av helhetlig parkeringsplan som skal 
baseres på parkeringsbestemmelsene i gjeldende kommuneplan.  

 Reguleringsplaner med bestemmelser eller formål knyttet til bevaring av 
kulturminner/kulturmiljø og blågrønn struktur gjelder foran kommuneplanens arealdel, 
avgrenset til det aktuelle formålet.  

 
I områdeplanen er det krav om detaljregulering for området som i dag er Bygarasjen. 
 
3.0 PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
3.1 Forholdet til overordnede planer 
Byplanavdelingen legger til grunn at overordnete planer og føringer må følges. Det er 
relevante bestemmelser både KPA, KDP og områdereguleringen. Tidlig i planprosessen må 
det gjøres en nærmere vurdering av hvilke punkter i overordnede planer som utfordres og 
hvordan det skal håndteres i planprosessen. 
 
Byrådet har påpekt at den største utfordringen med byarena på Nygårdstangen er å finne 
løsninger på de grunnleggende utfordringene ved konseptet sett opp mot kommunens vedtatte 
byutviklingspolitikk (jf. saksfremstilling til bystyresak 218/20). En viktig rammebetingelse 
lagt til grunn av bystyret (jf. saksfremstilling sak 50/19) er at en byarena i Bergen skal bygge 
opp under den ønskede byutvikling i tillegg til å ivareta de regionale perspektiver et slikt 
anlegg bygger opp under. Byrådet er positiv til en byarena i sentrum fordi det kan bidra til å 
styrke den sentrale funksjonen Bergen sentrum har og skal ha i fremtiden, og fordi byarena 
kan gi andre positive effekter som vil styrke Bergens attraktivitet. 
 
Tilbakemelding fra bymiljøetaten: 

Bymiljøetaten er opptatt av det må tilrettelegges for byliv, og et planarbeid her må ha 
stort fokus på hvordan en ny situasjon kan bidra til å styrke sentrum. Området har store 
dimensjoner og er sentrums tyngste trafikknutepunkt. En tilrettelegging for byarena 
viderefører den store skalaen. Samtidig er det et mål å skape et levende bysentrum og et 
attraktivt boligområde. Området skal fungere og være attraktivt både til hverdags og til 
fest. Å forene disse ulike skalaene synes som en svært utfordrende oppgave, som må 
tillegges stor vekt i planarbeidet.  

 
Tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune: 

Byarena vil kunne tilføre fylkessenteret aktivitet og generer meir bruk av kulturtilbod, 
handel og spisestader. Om planen også legger til rette for desse føremåla, må det bidra 
til å stette opp under eksisterande byliv, og ikkje flytte tyngdepunktet frå Bergen 
sentrum. 
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Tilbakemelding fra Byarkitekten: 
Vi ser det som problematisk å etablere en storskala destinasjon slik materialet tidligere 
er presentert. Det handler om skala, formål, endringsmuligheter, by- og bokvaliteter og 
hvordan den generelle byen kan vokse møt sør. Vi ser derfor på dette planarbeidet som 
en svært utfordrende sak i forhold til å oppnå de intensjoner Bergen kommune har for 
byen. 
 

3.1.1 Forholdet til områderegulering 
Foreslått planområde dekker store deler av gjeldende områderegulering. Bestemmelsene til 
områdereguleringen må være sentrale i det videre reguleringsplanarbeidet. I planforslaget må 
det vises endringer og konsekvenser knyttet til dagens situasjon, samt situasjonen i gjeldende 
plan. Plan- og bygningsetaten har konkludert med at en viktig føring for planarbeidet må være 
at intensjonene i områdeplanen må ivaretas spesielt i forhold til gangakser og byrom. 
 
Det er lagt ned mye arbeid med byutvikling i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for 
Nygårdstangen. Områdereguleringen var foregangsprosjekt på å ha fokus på det som skjer 
mellom byggene, i byrommene og aktivitet på gateplan. I planen har man gått vekk fra BRA 
som kriterium for ny bebyggelse, fokus er flyttet til byrom og byliv. Planen lanserer 
betegnelsen «Signalbyrom» for å markere at det er byrommene som signaliserer 
transformasjonen til velutviklet bystruktur med høy kvalitet. For eksempel er KU-rapporten til 
områdereguleringen bygget opp som en byvandring fra Smålungeren, der det er byrommene 
som danner strukturen i rapporten. Det må være gode forbindelser til sentrum på begge sider 
av Bygarasjen. Forbindelsen inn mot nedre Nygård er viktig. Plassen sør for Bygarasjen er 
ment å være et knutepunkt. Her skal det være forbindelse mot Kalfaret via viadukten, og 
viktig forbindelse via Agnes Mowinckels gate til Fylkeshuset og Nedre Nygård. 
Områdereguleringen var også pilot når det gjelder klimatilpasning og flomsikring. Bruk av 
vann i byrommene, herunder åpning av kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann er 
viktige grep. Dette gjelder vann som element, både estetisk og som historisk 
landskapselement, i tillegg til overvannshåndtering/flom. Vannet ligger lavt, og for å skape 
mulighet til å komme ned til vannspeilet fra den åpne plassen i sør trengs det areal. Planen 
skal sikre at alle tiltak bidrar til den langsiktige transformasjonen til en bykjerne med 
menneskelig skala. 
 
Ifølge planinitiativet skal sentrale prinsipp fra områdereguleringen videreføres: attraktive 
byrom programmert for mangfold og aktivitet, sentrale tverrforbindelser, kollektivknutepunkt 
og publikumsrettet virksomhet. Ifølge planinitiativet vil planarbeidet utfordre 
områdereguleringen for Nygårdstangen på følgende punkter: 
 Bolig: 

o Omfang av bolig kan utfordre byggehøyder 
o Behov for sosial infrastruktur – skole og barnehager 

 Byarena 
o Utfordrer sentrumsformål 
o Plassering i sør vil medføre relokalisering av regulert torg og kanal 

 
I påpeker byrådet at forslaget kommer i strid med hovedgrep områderegulering for 
Nygårdstangen, blant annet ved at formålet er mer «innovervendt» og bidrar begrenset til 
ønsket økt utvikling av offentlige gaterom med mer aktivitet (jf. saksfremstilling bystyresak 
50/19). Byrådet påpeker spesielt at volumene i bygningskroppen (på over 300 meter) tydelig 
bryter med den kvartalsstruktur som ligger til grunn i gjeldende reguleringsplan. Byrådet 
skriver også at deres utgangspunkt er at den såkalte Trekanttomten, i tråd med vedtatt 
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reguleringsplan, fortsatt bør ha karakter av et stort åpnende byrom. I planarbeidet må det 
redegjøres for hvordan disse problemstillingene skal håndteres. 
 
3.2 Arealformål 
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en byarena/kamparena for 
internasjonale arrangementer for idrett, konsert, og kongress/konferanser. I tillegg legges opp 
til etablering av 800 boliger, hotell og kinosenter, kontorer og nærings- og servicearealer.  
 
I planinitiativet er det foreslått følgende hoveddisposisjon av området fra nord til sør:  
 Utvikling av Bergen storsenter  

 Hovedformål parkering under bakkeplan, kollektivterminal, næring på bakkeplan, bolig 
og kontor  

 Hovedformål byarena  

 Andre typer næring som eksempelvis kontor, hotell, og kino  
 
Bystyrevedtaket legger føringer om at formålene byarena og bolig skal vurderes i et 
planarbeid, i tillegg er andre næringsformål foreslått. I et planarbeid må det utredes og 
redegjøres for sammensetninger av de ulike formålene, plassering og volum på disse. Byplan 
ser at det er mange ulike formål og funksjoner som ønskes regulert inn i planområdet, 
forslagstiller kan komme i en situasjon hvor det blir nødvendig å prioritere. Plankonsulent 
arbeider med å belyse dette, og vil konkretisere formål/funksjoner til første arbeidsmøte. 
Noen sektorinteresser må kanskje vika for få til et godt helhetlig grep, jf. KU-rapporten til 
områdereguleringen.  

 
3.2.1 Byarena 
Bystyret forutsetter 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. I planinitiativet er det ikke gjort rede for hvor stor en slik byarena må 
være, men det er en forutsetning at arenaen har en standard og størrelse som gjør at den kan 
brukes til internasjonale arrangementer. 
 
Ifølge planinitiativet er byarena foreløpig tenkt plassert sør i området, men hele planområdet 
skal vurderes som lokasjon før endelig plassering. Plasseringen vil gi ulike utslag i forhold til 
områdereguleringen. 
 
Plassering i sør (Trekanttomten) er vurdert i mulighetsstudie fra 2017 og plassering på 
Bygarasjetomta er vurdert i mulighetsstudie (tilleggsutredning) fra 2018 (Abo). De to mulige 
plasseringene er vurdert ut fra kriterier som tomtens egnethet (størrelse, infrastruktur, 
miljø/grunnforhold, form/volum) og byutvikling/nærområde (interessekonflikter, 
synergieffekter). Planarbeidet må knyttes opp mot de tidligere utredningsarbeidene som er 
gjort.  
 
Konsekvenser og virkninger av å legge byarena i dette området må utredes i planprosessen. 
Selve bygget må vurderes, men også aktiviteten rundt byarenaen som vil kunne generere store 
folkemengder i tilstøtende byrom og økt trafikk i forbindelse med arrangementet og transport 
av publikummere. Vegvesenet påpekte at det er nødvendig å avsette areal til avvikling av 
store folkemengder som skal til og fra byarena. 
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Forslagsstiller har fokus på sambruk med eksisterende bystruktur. Det ses på mulighetene for 
å koble sammen Ado arena og byarena (kulvert), slik at Ado kan være supplement i 
forbindelse med større idrettsarrangement, men også for energiutveksling. Det ses også på 
sambruk med Media city når det gjelder infrastruktur. Det ses nærmere på muligheter for 
digitalisering som kan bidra til å nedskalere behovet for frakt av utstyr i forbindelse med 
arrangement. Det ses på muligheten for å skape et fleksibelt arenabygg som også kan brukes 
til ulike funksjoner utenom de store arrangementene. IOC og idrettsforbundene er 
samtaleparter for avklaringer rundt byarena. Bærekraftperspektivet, sambruk og vurderinger 
om hva som vil fungere i Bergen er sentralt. Å legge til rette for at mennesker skal komme ut 
fra byarena og til til byrom for deretter å spres ut i ulike rom er viktig. Energiprofil, gjenbruk 
og sirkulærøkonomi er viktige tema. 
 
Forslagsstiller har stilt spørsmål om byarena er i samsvar med sentrumsformål i overordnede 
planer. I tilleggsutredningen datert 15.08.2018 (vedlagt bystyresak 50/19) er det vurdert at 
plassering av byarena på Bygarasjetomta vil bryte med sentrumsformål i områdereguleringen. 
Det er vurdert at arenaen i seg selv ikke er i strid med formålet, men bygningsvolumet vil 
fortrenge muligheten for andre formål på eiendommen. I områdeplanen legges det opp til en 
funksjonsblanding av handel, kontor og bolig for å sikre at område blir attraktivt og med jevn 
aktivitet. Muligheten for en slik funksjonsblanding blir betydelig redusert ved at store deler av 
bygningsvolumet skal benyttes til byarena. Byplanavdelingen slutter seg til denne 
vurderingen, det blir viktig å belyse hvilke formål og funksjoner byarena eventuelt vil gå på 
bekostning av. Reguleringsformål på byarena må avklares i løpet av planprosessen. 
 
Byarena er omtalt i kommunens idrettsplan Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle 
2017 – 2027. Idrettens ønsker for byarena fremkommer her og må trekkes frem i planarbeidet. 
I saksfremstilling til bystyresak 50/19 påpeker byrådet at det synes noe uavklart om det 
foreslåtte konseptet dekker de behovene idretten har, spesielt til trening, samt aktiviteter av 
mindre omfang. Dette må belyses i planprosessen. 
 
For øvrig har vi fått tilbakemelding om at Vestland fylkeskommune er positiv til byarena i 
sentrum av Bergen og trekker fram at både i Anleggspolitikk for Vestland og Kulturplan er 
byarena nevnt som noe vi trenger.  
 
3.2.2 Bolig og bokvalitet 
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. I byrådets saksfremstilling til bystyresak 50/19 
bemerkes det at siden godsterminalen blir værende lenger på Nygårdstangen enn tidligere 
ønsket og forutsatt, bør det vurderes å øke andelen boliger på andre deler i området som er 
omfattet av vedtatt reguleringsplan. Samtidig har byrådet påpekt at innholdet av boliger kan 
være utfordrende. Forslagsstiller påpekte at familieboliger ikke har vært et særlig fokus i 
deres arbeid så langt, og det ble i tidligere konsept skissert opp mot 400 boliger. 
 
Bokvalitet og uteoppholdsarealet blir viktige tema, herunder skjerming mot støy og 
luftforurensning.  Planprosessen må gi svar på hvor mange og hvilke typer boliger som er 
mulig å få til, bokvalitet, ulike boformer og målgrupper må vurderes. Byplan legger til grunn 
at bestemmelser om bolig og bokvalitet i KPA og områdereguleringen skal følges. 
 
Tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune: 

Fylkeskommunen stiller spørsmål til om barnefamiliar vil vere riktig målgruppe, da 
dette vil krevje etablering av gode uteområde med moglegheit for aktivitet. 
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Trafikktilhøva i området kan gjere slik tilrettelegging problematisk, og etablering av 
grøntområde vil og vere arealkrevjande. Vi vurderer at studentbustader og 
arbeidsplassar er meir eigna føremål.  

 
Tilbakemelding fra Byarkitekten: 

Det må settes ekstra fokus på hvordan prosjektet ivaretar troverdige boligkvalitet i en 
storskala kollektivknutepunkt som by arenaen legger opp til at området utvikler seg til. 
Vi er oppmerksom på at Bergen sentrum trenger flere familieboliger men kan ikke se at 
dette er det ideelle sted for denne type boliger og ser det som viktig i denne prosessen å 
diskutere type boliger. 

 
Aktuelle bestemmelser fra KPA: 
 Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. 

 Boliger skal ha inngang fra gaten. 

 Minimum 10 % av boenhetene skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til 
uteareal på bakken. 

 Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  

 Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  

 Det skal legges spesiell vekt på tilrettelegging for familieboliger i byfortettingssoner 
 
Fra områderegulering: 
 Kvartalene skal inneholde boliger i minimum 20 % av totalt bruksareal, og det skal 

tilrettelegges for varierte boligstørrelser. 

 Kvartalene skal inneholde minst en barnehage. 
 
Uteoppholdsarealer 
Områdereguleringens krav til uteoppholdsareal gjelder: 
Det skal opparbeides 8 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Arealene skal ha gode solforhold og 
opparbeides med kvaliteter for opphold lek og rekreasjon for alle aldre. 4 m2 skal ha støynivå 
under Lden = 55 dB og kan ligge på tak med god direkte adkomst fra boligene, mens 4 m2 
skal opparbeides på gateplan og inngå som del av offentlige byrom åpne for allmennheten. 
Oppholdsareal på tak skal dimensjoneres med tanke på gode vilkår for frodig, urban og 
slitesterk grøntkultur. 
 
Der kvalitetskrav til uteoppholdsareal i KPA vil bidra til bedre kvalitet ønsker byplan at de 
supplerer bestemmelsene i områdereguleringen. 
 
3.2.3 Øvrige formål 
Alle formål må redegjøres for i planarbeidet. 
 
Handel: 
 KPAs bestemmelser om handel gjelder foran områderegulering. 

 Behov for handelsanalyse må vurderes, jf. Regionale føresegn for handel, nedfelt i KPA 
§ 21.3.3. Det er krav om handelsanalyse ved nytt eller samlet handel med bruksareal 
over 3000 m2. 

 For utvikling av Bergen storsenter er det aktuelt å planlegge ny varelevering og 
atkomst. Fasaden og plassen mot sør trekkes fram som et aktuelt 
transformasjonsområde. Samtidig ble det påpekt at alle fasader på kjøpesenteret er 
viktig. 
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Kollektivterminal er omtalt nærmere under punkt om samferdsel. 
 
3.3 Arkitektur og byform 
KPA, områdereguleringen og gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk Arkitektur+ skal 
være premissgiver for planlegging og den arkitektoniske utformingen, jf. KPA § 8.11. 
 
3.3.1 Byrom og bebyggelsesstruktur 
Intensjonene i områdereguleringen må ivaretas spesielt når det gjelder byrom og ganglinjer. I 
byfortettingssoner skal det være ferdelsårer utformet som gater og finmasket byroms- og 
gangnett med maksimalt 70 meter mellom gangårer, jf. KPA § 26.3.3. Sammenhengende 
blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og vassdrag skal være de 
overordnete prinsippene for bystrukturen, jf. KPA § 8.2.2.  
 
Størrelse og kvalitet på byrom vil være sentralt i planarbeidet. Det må være særlig fokus på 
byliv og livet på gateplan. Fylkeskommunen har påpekt at formålene byarena og 
kollektivterminal i utgangspunktet ikke er miljøskapende i sin karakter, med lange fasader 
eller store trafikkareal. I områdereguleringen legges det opp til at offentlige byrom på 
bakkeplan kan regnes med i uteoppholdsareal, dermed blir kvalitet på bakkeplan særlig viktig 
(spesielt med et så stort antall boliger som skal vurderes). Byplanavdelingen er enige med 
byrådet om at Trekanttomten, i tråd med vedtatt reguleringsplan, fortsatt bør ha karakter av et 
stort og åpent byrom. Dette er et signalbyrom som vil være støyskjermet. 
 
Tilbakemelding fra Bymiljøetaten: 

Uterom og forbindelser må planlegges som en helhet og gateplanet skal være det 
viktigste bevegelsesnivået for alle trafikantgrupper, spesielt gående. Vi vil påpeke at 
gater også er viktige byrom og synes Strømgaten burde ligge inne som et viktig byrom i 
analysen. På tilsvarende måte som Strømgaten er en tverrgående forbindelse på tvers av 
landskapsrommet, kan Agnes Mowinckels gate være et fremtidig viktig byrom, en 
allmenning, som en del av forbindelsen Hans Tanks gate – Agnes Mowinckels gate – 
Lungegårdskaien. Begrepet gate vs. veg bør drøftes som premissgiver for utformingen. 

 
Tilbakemelding fra Byarkitekten: 

Vi er opptatt av hvordan bebyggelsesstrukturen tilrettelegger for en finmasket og attraktiv 
gate- og byromsstruktur på gateplan. Bebyggelsesstrukturen skal sees i sammenheng med 
utvikling av tilstøtende byrom, og aktive fasader med publikumsrettete funksjoner på 
gateplan (cf punkt 05 i Arkitekturstrategi).  Lengde uavbrutt fasade på Bygarasjen og 
manglende kvaliteter for de gående på tvers av kvartalet er hovedutfordringen med 
dagens situasjon. 

 
Aktuelle bestemmelser fra KPA:  
 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.  

 Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på 
variasjon i boligtilbudet.  

                                                 
1 https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-
byformingsstrategien/arkitekturog-byformingsstratgieen-for-bergen 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien/arkitekturog-byformingsstratgieen-for-bergen
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien/arkitekturog-byformingsstratgieen-for-bergen
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 For tiltak innenfor hensynssone kulturmiljø skal det legges særlig vekt på bygningsform 
og bebyggelsesstruktur.  

 Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger skal vektlegges 
 
I områdereguleringen stilles det en rekke krav til utforming, særlig på gateplan, herunder: 
 Det skal være publikumsrettede virksomheter på gateplan.  
 Uterommene skal ha en bymessig karakter med særlig kvalitet i opplevelse og opphold 

 Byromsplanene skal programmeres for mangfoldig byliv for alle aldre. 

 Det skal beskrives hvordan utformingen bidrar til transformasjonen frem mot et 
attraktivt byområde. 

 Ved utformingen av kjøreareal og fortau skal det nyttes bymessige, integrerte og 
arealøkonomiske løsninger med høy materialkvalitet. 

 Bebyggelsen skal være sammenhengende, men med oppdeling og variasjon i målestokk 
og skala tilpasset gående og byromsopphold. 

 
3.3.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
KPA og områderegulering gjelder. Maksimal grad av utnytting og maksimale byggehøyder 
for de ulike feltene er oppgitt i områdereguleringen. 
 
KPA:  

 Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.  
 Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det 

skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i 
byggehøyder skal vektlegges. 

 Arealutnyttelse i kommuneplanens arealdel gjelder foran lavere utnyttelsesgrad i  
eldre reguleringsplan innenfor sone 1-3. Dette gjelder ikke dersom lav utnyttelse i  
reguleringsplan ivaretar allmenne verneinteresser.  

 
BAA3 og BAA4 – tilsvarende Bygarasjen i nord: 

 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. 

 Maksimal tillatt byggehøyde er 37,5 moh. for BAA3 og 41 moh. for BAA4. For trappe- 
og heisadkomster til takterrasser kan det tillates takoppbygg på henholdsvis 41 moh. og 
44,5 moh. på inntil 15 % av arealene. 

 
BS2a-d (i sør) 
 Maksimal tillatt tomteutnyttelse er BYA = 100 %. (bygget må ha tilstrekkelig klaring 

langs utrykningsvei på gateplanet). 
 Ved behov for fastlegging av forholdsmessig andel av infrastrukturkostnader kan det 

anslagsvis nyttes BRA=52.800 m², uten at dette gir mulighet til å overskride maksimale 
byggehøyder. 

 Maksimal byggehøyde for BS2a og d er 37 moh, for BS2c er den 30 moh, mens den for 
BS2b er opp til underkant av viadukten og ny gang/sykkelbro med nødvendig margin 
for sikkerhet og drift. 

 Byggehøydene er absolutte og skal ikke overskrides. 
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BS3 (bystasjonen i nord) 
 Maksimal tillatt tomteutnyttelse er BYA=100 % 
 Ved behov for fastlegging av forholdsmessig andel av infrastrukturkostnader kan det 

anslagsvis nyttes BRA=7800 m², uten at dette gir mulighet til å overskride maksimale 
byggehøyder. 

 Bygget skal tilpasses eksisterende, og maksimal bygningshøyde er 27 moh. 
 Byggehøydene er absolutte og skal ikke overskrides. 

 
3.3.3 Arkitektur, forhold til omgivelser 
Bystyret mener at en byarena må tilpasses sine omgivelser på en god måte både med hensyn 
til volum og arkitektur for øvrig (merknad til bystyrevedtak sak 50/19). Forholdet til 
omgivelsene, f.eks. nær- og fjernvirkning må dokumenteres i planarbeidet. Godt og forståelig 
materiale blir spesielt viktig. Illustrasjonsmateriale og bruk av modeller må diskuteres 
nærmere. 
 
Tilbakemelding fra Byarkitekten: 

Arkitektur skal reflekterer det enkelte byggets rolle og funksjon for byen. Byarenaen blir 
en viktig ny destinasjon for alle Bergensere, og dens lokalisering i sentrum gjør at bygget 
skal prege Bergens identitet og særpreg i all fremtid. Dette krever at bygget utvikles med 
vakker og identitetsskapende arkitektur i verdensklasse (punkt 01 og 02 Arkitektur +).  
Til tross for et komplekst kommersielt program med store krav til funksjonalitet skal det 
være byggets offentlig «storstue» karakter som skal komme til utrykk i arkitekturen. 
Samtidig skal byggets skala og høyder være tilpasset områdets skala, og integrert i 
bystrukturen, med vekt på menneskes opplevelsen fra bakkeplan (punkt 05 Arkitektur +).  

 
Det er naturlig at det avholdes arkitektkonkurranse. 
 
3.4 Samferdsel, trafikk, mobilitet 
Gåbyen Bergen, kollektivknutepunkt, parkering, atkomst og varelevering vil bli viktige tema i 
planarbeidet. Tilkomst og sammenheng til omkringliggende transportinfrastruktur må ivaretas 
i tråd med prioriteringene i mobilitetspyramiden (i kommuneplanens samfunnsdel, KPS 2015) 
og prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming. 
 
3.4.1 Gåbyen 
Gående og syklende skal ha hovedprioritet særlig på bakkeplan, og planforslaget skal bygge 
opp under målet om Gåbyen Bergen. Det skal legges særlig vekt på å etablere gode og 
oversiktlige kommunikasjonslinjer for syklende, gående og bevegelseshemmede. I 
byfortettingssoner skal det være ferdelsårer utformet som gater og finmasket byroms- og 
gangnett med maksimalt 70 meter mellom gangårer. Gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen 
legger premiss for planleggingen. Viktige målpunkt både innenfor planområdet og i 
influensområdet, definerer traseer for både gående og syklende som må ha attraktive og 
trygge løsninger. Disse gruppene er både trafikanter og aktive bylivsdeltakere. 
Trafikksikkerhet for barn må ivaretas. Dersom planforslaget innebærer etablering av 
barnehage og skole må løsninger og trafikksikkerhet utredes særlig, i tilknytning til dette. 
 
3.4.2 Kollektivknutepunkt – buss og bybane, jernbane 
Bergen busstasjon er et svært viktig kollektivknutepunkt og inkluderer både det lokale og 
regionale busstilbudet, bybanen og har kort avstand til jernbanestasjonen. Ifølge 
planinitiativet skal arealeffektivisering av eksisterende kollektivterminal sees i lys av det 
overordnede ønsket om reduksjon av personbilbehov i sammenheng med forventet folkevekst 
og fortetting av Bergen sentrum. Ifølge byrådets saksfremstilling til sak 50/19  
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Byrådet forutsetter at transport til en byarena på Nygårdstangen i hovedsak skal gjøres 
gjennom kollektiv transport (jf. saksfremstilling, bystyresak 50/19). Fylkeskommunen har 
påpekt at etablering av byarena, boliger og arbeidsplasser tilknyttet et godt kollektivtilbud vil 
være i tråd med nasjonal og regional arealpolitikk. 
 
I områdereguleringen angis at etablering av godt kollektivknutepunkt skal ha første prioritert i 
utforming av områdene, videre angis en rekke forutsetninger for utvikling av knutepunktet 
(§ 4.8.4). Busstasjonen og bybanen skal løses i en felles kollektivterminal. Fylkeskommunen 
har påpekt at byarena kombinert med høyt antall boliger og annen aktivitet er utfordrende når 
det gjelder kapasitet på buss og bybane og hvordan reisestrømmene generelt skal håndteres. 
Buss- og bybanetilbudet må opprettholdes, også i byggeperioden. Bygarasjen er et viktig 
byttepunkt mellom Bybane og regionale busslinjer, denne funksjonen må opprettholdes. 
Fylkeskommunen vil stille krav om at terminalen må være på bakkenivå og ha tilstrekkelig 
høyde. Samarbeid med f.eks. kommunen og fylkeskommunen og Skyss når det gjelder 
utforming/utvikling av kollektivknutepunktet blir viktig. 
 
3.4.3 Parkering 
Byrådet har i saksfremstilling til bystyresak 50/19 påpekt at det er en forutsetning at antallet 
parkeringsplasser i dagens Bygarasje reduseres i forbindelse med prosjektet, samt at 
muligheter til å flytte den resterende delen av Bygarasjen under bakkenivå skal vurderes.  
I henhold til områdereguleringen må det utarbeides en helhetlig parkeringsplan for bydelen og 
aktuelle naboområder som dimensjonerer behov for parkering. Planen skal baseres på 
parkeringsbestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Planen skal omfatte hele 
dekningsområdet og anvise aktuelle gater og plasser for sanering av overflateparkering samt 
gateparkering. Planen skal angi bindende gjennomføring for avvikling av eksisterende 
parkering inkludert Bygarasjen, knyttet til samtidighet med innfasing av åpning av de nye 
parkeringsanleggene. Det er ikke tillatt med bilparkering i byrommene eller uteområdene. 
Parkeringsbehov må ivaretas også i byggeperioden. Det må avklares hvor stort område 
parkeringsplanen skal dekke. Utredninger må dokumentere behov og løsninger for 
tilleggskapasitet knyttet til nye funksjoner.   
 
Et viktig virkemiddel for å nå den overordnede målsettingen om nullvekst i klimagassutslipp, 
er å redusere antall parkeringsplasser for biler. Det er ikke likegyldig hvor i sentrum denne 
reduksjonen skal foregå. Bygarasjen er vurdert som velfungerende for å avlaste 
sentrumstrafikk og gateparkering. Den har en viktig funksjon som parkering for sentrum syd, 
både for besøkende til de mange nærings- og servicefunksjonene i området, for handlende i 
sentrum og for beboere og besøkende både i sentrum og langs- og på Nygårdshøyden. En del 
nye boligprosjekter i sentrum er henvist til Bygarasjen for å få dekket parkeringsbehovet. Et 
stort, offentlig fellesanlegg som Bygarasjen gir mulighet til å betjene byen samtidig som 
negative konsekvenser av parkering og bilkjøring kan reduseres. Som et kommunalt anlegg, 
gir det også muligheter for prisincentiver. Også Statens vegvesen påpeker at det ikke er i 
Bygarasjen reduksjon av parkeringsplasser er mest hensiktsmessig. 
 
Relevante bestemmelser fra KPA: 
 Parkering for bolig er maksimum 1 plass 100 m2 BRA og 2,5 sykkelparkeringsplasser 

per 100 m2 BRA. 
 Parkering skal skje i fellesanlegg og parkeringsanlegg skal ikke ha fasade mot byrom 

eller gater. 
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3.4.4 Hovedvegsystem 
Over Trekanttomten i sør går E39 Åsaneveien i en viadukt. I områdereguleringen er 
byggegrensen mot hovedvegsystemet satt til 6 meter, som siktsone med nødvendig høyde. 
Statens vegvesen påpekte i møtet at forholdet til overordnet trafikksystem må utredes, både på 
overordnet og detaljert nivå. Vegvesenet eier arealet under viadukten. Det er behov for 
kontinuerlig tilgang til søyler og viadukt – det er samfunnskritisk at vegvesenet har tilgang 
her. Vegvesenet er tydelig på at de ikke kan akseptere at det oppføres bygg under viadukten 
og kan heller ikke godkjenne at arealet under viadukten skal regnes med i 
uteoppholdsarealkravet for boliger. Området kan benyttes til formål som kan fjernes igjen.  
Byplan påpekte at i gjeldende reguleringsplan legges det opp til ny bebyggelse både over, 
under og inntil viadukten. 
 
I mulighetsstudiene behandlet i bystyret i 2017 og 2019 er både Trekanttomten og Bygarasjen 
vurdert som dårlig når det gjelder og trafikksystem og kapasitet, på grunn av at det må 
påregnes vesentlig økt trafikkpress på vegsystemet. Denne utfordringen må svares ut i 
planarbeidet. 
 
Tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune: 

Generelt er tilkomst til området er ei stor utfordring. Dette har tidlegare vore løfta av 
fylkeskommunen i samband med områdereguleringsplan for Nygårdstangen og 
reguleringsplan for Bergen godsterminal. Fylkeskommunen varsla motsegn til 
områdereguleringsplanen grunna manglande utgreiing av «korleis trafikk- og 
terminalløysinga kan ta ei kapasitetsauke ved forventa folkevekst i regionen». I 
områdereguleringa var ikkje etablering av byarena eit tema. Formålet ny byarena stiller 
særleg krav til nærare utgreiing og løysingsforslag for både kollektivtilbodet og 
infrastruktur på Nygårdstangen. Trafikkavviklinga i Fjøsangervegen er allereie 
utfordrande, med trafikk både til godsterminalen, kollektivterminalen, parkeringshuset og 
vidare inn mot sentrum. Dette medfører problem med oppstuing av trafikk i 
Fjøsangervegen i travle periodar.   

 
3.4.5 Trafikkanalyse og mobilitetsplan 
Både bymiljøetaten og fylkeskommunen har påpekt at på grunn av områdets komplekse 
trafikkbilde og sannsynlig økt trafikk som følge av foreslåtte formål, er det spesielt viktig å 
utarbeide en trafikkanalyse for å finne gode løsninger for alle trafikantgrupper.  
 Trafikkanalyse for den nye situasjonen må inkludere andre pågående eller vedtatte 

planer. 

 Det må gjøres en grundig utredning og planlegging av ferdselsårer og kapasitet for de 
ulike trafikantgrupper. 

 Utredning må vise trafikkstrømmer og framtidig belastning for busstasjon og bybane. 
 Analyseområdet må være tilstrekkelig stort og fange opp konsekvensene for 

trafikkstrømmer og trafikant/kjøretøygrupper, og vise løsninger som er optimalisert for 
de ulike gruppene. Fylkeskommunen anbefaler at avgrensning skjer i dialog med INV – 
seksjon infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. 

 Utredningene må vise hvordan de ulike systemene fungerer for trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet for de ulike trafikantgruppene i framtidig situasjon, også ved belastning 
og aktivitetstopper. Dette gjelder også for byggeperioden. 

 Godsterminalen øst for planområdet må ha nødvendig kapasitet i tilkomst, både i 
byggeperioden og framtidig situasjon. 
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 Nygårdstangen har flere samfunnskritiske funksjoner, som brannstasjon og 
helikopterbase for luftambulansen. Løsninger for "blålysetatene" med hensyn til 
tilkomst og utrykningsveier både i plan og luftrom må utredes og dokumenteres.  

 
Fylkeskommunen anbefaler at det gjennomføres to utredninger: en for trafikkavvikling 
generelt og en med kollektivtilbud som tema. Dette for å sikre at kollektivutfordringene og 
anbefalte løsninger blir drøftet med aktuelle fagpersoner. Fylkeskommunen anbefaler at KU 
for kollektiv må både vurdere kapasitetsbehov og infrastruktur for både buss og Bybane, samt 
koblinga mot togstasjonen. 
 
Bymiljøetaten har meldt tilbake om at sentrumsgruppen i Bergensprogrammet har arbeidet 
med å vurdere tiltak for å bedre trafikkflyten inn mot sentrum fra viadukten. Her ses det på 
trafikken fra sør og vurderes om feltene bør legges om. En stor andel av trafikken fra sør går 
inn i Bygarasjen i rushtiden om morgenen. Planarbeidet må gjøre seg kjent med dette 
arbeidet.  
 
Det må også utarbeides mobilitetsplan, jf. KPA § 16.2 med retningslinjer. Mobilitetsplan må 
danne grunnlag for trafikantfordelingen med prioritering, arealbehov, gode løsninger og 
virkemidler. 
 
3.4.6 Gjennomføring, rigg og anlegg 
Gjennomføring må planlegges nøye og gjøres rede for i planprosessen. Det har kommet 
tilbakemelding om mulig behov for utvidelse av planområdet for areal til midlertidige rigg- og 
anleggsområder. Byplan kan ikke se at det er areal til rigg- og anlegg i nærheten av området, 
dette må sannsynligvis løses innenfor planområdet. Det er viktig at alle trafikantgrupper 
ivaretas i byggeperioden (gående, syklende, buss, bane, parkeringsplasser for bil). 
Bybaneavdelingen har gitt tilbakemelding om at med de løsninger som bygges nå på 
byggetrinn 4, vil det ikke være mulig å kjøre flyplasslinjen via Haukeland dersom det skulle 
være et forslag (for å ikke ha bybane gjennom Bygarasjen i en byggeperiode). 
Fylkeskommunen ser det som viktig å fokusere på byggeperioden og hvordan riggområder og 
tilkomst skal løses. 
 
3.5 Blågrønne strukturer og naturmangfold 
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen. 
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 
overvann og etablere trivelige friluftsområder. I temakartet er det vist en blågrønn forbindelse 
nordvest-sørøst gjennom planområdet, mellom Store og Lille Lungegårdsvann. 
 
Ifølge planinitiativet vil området tilføres grønne verdier gjennom nye byrom og reåpning av 
vannvei som knytter Store Lungegårdsvann til Lille Lungegårdsvann. Utstrakt bruk av grønne 
tak og overflater skal sikre; bedre overvannshåndtering, bedre luftkvalitet og styrke biologisk 
mangfold gjennom grønne flater og ny vegetasjon. Det skal etableres koblinger og styrke 
blågrønne strukturer på langs og på tvers i planområdet. 
 
Tilbakemelding fra Bymiljøetaten:  

Iht. gjeldende områderegulering, skal bruk av vann være et gjennomgående tema i 
områdeutviklingen. Det legges opp til åpning av vassdraget fra Smålungeren og 
Forskjønnelsen og åpne løsninger for overvannshåndtering. Det gjelder både rensing og 
fordrøyning. Tiltakene må utformes som urbane løsninger, der regnvannet integreres 
åpent i bygg og uterom. Åpningen av vassdraget bør både utføres som en del av 
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overvannshåndteringen, men også som en del av en blågrønn struktur i forlengelsen av 
grøntaksen fra teateret. Med kanal og trær kan Vestre Strømkaien utvikles som en aveny. 
Generelt skal åpen overvannshåndtering og vegetasjon bidra til å tilføre visuelle kvaliteter 
og fremme biologisk mangfold. 

 
Byplan påpeker før øvrig: 

 Det er registrerte bytrær helt nord. 
 Bestemmelser om trær og vegetasjon i områderegulering må legges til grunn. 

  
3.5.1 Naturmangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. I naturbase er det registrert 
en rekke fugler av nasjonal forvaltningsinteresse i og nær planområdet. 
 
3.6 Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det er etablert VA-struktur gjennom området.  Det er utarbeidet overordnet VA-rammeplan 
som del av reguleringsplanen for området, og VA-etaten forutsetter at denne legges til grunn. 
Her er hovedtrekk vist i tre plan. Ettersom det ikke ble tid til å gjennomgå hovedtrekk i VA-
rammeplan i møtet, ønsker VA-etaten et eget møte for å gå gjennom dette med forslagsstiller. 
 
Vesentlige saker er: 
 Eksisterende overvannskulvert som er ført under Bystasjonen må sikres drift frem til ny 

kanal er etablert mellom Lungegårdsvannene.  Ny kanal er regulert og må bygges i sin 
helhet før eksisterende kanal under Bystasjonen kan settes ut av drift. 

 Eksisterende avløpssystem må sikres drift frem til nytt system er etablert.  Nye 
ledningstraseer er regulert og må bygges før eksisterende system kan settes ut av drift. 

 Eksisterende vannledningssystem må sikres drift frem til nytt system er etablert.  Nye 
ledningstraseer er regulert og må bygges før eksisterende system kan settes ut av drift. 
Bruk av sprinklerpumpe direkte på ledningsnett vil ikke tillates.  

 Prinsipp for overvannshåndtering fra de enkelte byggetomter innenfor 
reguleringsplanområdet for Nygårdstangen er gitt i reguleringsplan med tilhørende VA-
rammeplan.  Overvannshåndtering må skje i tråd med VA-rammeplanen og 
Kommunedelplan overvann for Bergen. 

 Området ligger lavt og vil bli påvirket av fremtidig havnivåstigning.  

 Planer for tiltaket som har konsekvens for eller påvirker VA-systemet i noen grad inkl. 
overvannshåndtering og flom skal planlegges av tiltakshaver.  VA-etaten ber om å bli 
holdt orientert i plansaken og kan delta i møter for å sikre at engasjerte foretak får 
kunnskap om eksisterende system og kommunale planer for området. Tiltakets 
influensområde er stort hva gjelder konsekvens for VA-systemene og 
overvannshåndtering inkl. flomveier, for store deler av sentrumsområdet. 

 VA-etaten skal holdes orientert om fremdrift i prosjektet. 

 Evt. foreslåtte endringer knyttet til planlegging av midlertidige anlegg, omlegging av 
eksisterende anlegg, nye anlegg, eller konflikter skal planlegges og medtas i søknad 
som sendes VA-etaten i forkant av planbehandling iht. PBL.   

 I den grad tiltaket krever omregulering/regulering skal det utarbeides VA-rammeplan i 
tråd med gjeldende krav. Omfanget av planen skal avklares med kommunen i forkant av 
oppstart. 
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Overvann skal håndteres lokalt i henhold til Kommunedelplan for overvann2. Det må 
utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, se 
VA-etatens hjemmesider3. VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten til uttale og være 
komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold 
til kravspesifikasjonen. 
 
3.7 Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 
 
Tilbakemelding fra Byantikvaren: 

Planområdet er omfattet av hensynssone H570, det er både fredete kulturminner og 
kulturminner regulert til bevaring i umiddelbar nærhet. Tettheten av kulturminner med 
svært høye verneverdier er stor. 
 
Hvilke konsekvenser en mulig realisering av byarena får for kulturminnene må utredes i 
tett samarbeid med Byantikvaren. Planområdet ligger ved hovedinnfartsområdene, og 
vil ha stor innvirkning på Bergens identitet. Høyder, volum, materialitet, skala etc. vil 
være svært viktige tema når for ivaretakelse av kulturminneverdier i denne delen av 
Bergen. Kulturminnestrategi og Riksantikvaren sin bystrategi må ligge til grunn som 
viktige førende dokumenter. 
 

Tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune: 
Planområdet ender i Strømgaten og går delvis i ytterveggene på det freda Bergen 
bibliotek (askeladden-id 87122-1) og innefor sikringsonen til den automatisk freda 
mellomalderbygrunnen i Bergen (askeladden-id 89049-1).  
 
Det meste av Bergen sentrum er vurdert til å nasjonal interesse som kulturmiljø i 
Riksantikvaren sitt NB!-registeret. Planområdet er ikkje ein del av NB!-områda, men 
ein må likevel vurdere kva konsekvensar tiltaka får for desse kulturmiljø. Dette vil 
særleg gjelde byggehøgder og siktliner.  

 
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon i henhold til Byantikvarens veileder4. 
Byantikvaren anbefaler at det avholdes et møte med dem i forkant av utarbeidelse av 
planprogram og konsekvensutredning for å avklare metodikken når det gjelder kulturminner. 
 
Eksisterende kulturminnegrunnlag for området: 

 Planprogram Bybanen Sentrum-Åsane, Byantikvaren 2012 
 Kulturminnegrunnlag for Kommunedelplan Store Lungegårdsvann, Byantikvaren 2002 

 
3.8 Klimatilpasning, samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i henhold til 
kravspesifikasjonen. 
 

                                                 
2https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431e9810327c18a263a
1 
3 www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-
dokumentasjon-i-va-rammeplan 
4 https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere 

https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431e9810327c18a263a1
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431e9810327c18a263a1
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
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Aktuelle tema: 
 Flom 

o Hele området ligger i NVE sine kart aktsomhetsområde for flom. Behov for 
egen flomfarevurdering må avklares. Mulig det er tilstrekkelig med en 
kvalitetssikring av avbøtende tiltak mot flomfare. 

 Luftforurensning 
o Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten inne og ute blir 

tilfredsstillende.  

 Trafikksikkerhet for myke trafikanter, trafikkulykker 

 Transport av farlig gods 
 Samlokalisering med sårbare objekt 

o i form av ulike historiske bygg, men kan også være samlokalisering av 
funksjoner som f.eks. byarena, brannvesen, luftambulanse, eventuelt 
politihus 

 Terrormål 
o Nærliggende jernbanestasjon 
o Byarena? 

 Storulykker 

 Grunnforhold og forurensning i grunn 
o Hele området ligger på fylling, og må utredes i forhold til 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. 

 Støy 
o Området berøres av helikopterstøy og veistøy. Støykrav i KPA § 22 gjelder 

foran områdereguleringen, jf. KPA § 2.4.1. Støykrav må tilfredsstilles og er 
først og fremst en aktuell problemstilling for formål bolig. 

 
3.8.1 Klimatilpasning 
Bestemmelse § 1.2.1 i områderegulering må legges til grunn for planarbeidet: 
Med unntak av kanal, flomvei og fordrøyningsareal, skal uteareal i hele planområdet og første 
etasjes golvnivå i bebyggelsen ikke legges lavere enn kote +2,5 moh. 

 
3.9 Barn og unge 
Behovet for areal til barnehage, skole, idrett, barn og ungdom skal vurderes i alle plansaker. 
Behov for skole og barnehage må diskuteres nærmere. 
 
3.9.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende skolekapasitet. 
Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 
 
I områdereguleringen stilles det krav om at kvartalene skal inneholde minst en barnehage. 

 
3.9.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
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Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må gjennomføres et 
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 
3.10 Terrenginngrep og massebalanse 
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, 
fyllinger og murer. 

 
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling 
og trafikksikker transport. Avtale om levering til deponi skal dokumenteres. 

 
3.11 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. Kommunens folkehelseplan og folkehelseoversikt skal legges til grunn 
for planleggingen. Området ligger i levekårssone 19 Sentrum. 
 
Det må redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med 
omgivelsene. 
 
Områderegulering: 
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om tiltak 
og opparbeiding av byrom, uteområder, bygg og anlegg. Det skal sikres god tilgjengelighet 
for hele befolkningen, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og 
miljøhemmede. Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av 
befolkningen som mulig. 

 
3.12 Energi og klima 
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere 
energibruk og klimagassutslipp. Klimagassberegning må gjennomføres ved eventuell rivning 
av hele eller deler av byggverk og nybygg større enn 1000 m2-BRA, jf. KPA § 18.4. 
 
Områderegulering: 
Det skal tilrettelegges for bebyggelse med lavt energiforbruk, og for energiforsyning fra 
miljøvennlige energikilder. Det skal redegjøres for valg av energiløsning ved søknad om 
rammetillatelse. Ny utbygging skal tilknyttes fjernvarme. 

 
3.13 Renovasjon 
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og skal i minst mulig 
grad beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Forslag bør utarbeides i samarbeid 
med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på 
illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. 
 
For boligområder og kombinasjonsbygg skal det redegjøres for avfallshåndtering gjennom 
utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig 
dialog med BIR, og at RTP sendes til uttale hos BIR før 1. gangs behandling 
I henhold til områdereguleringen skal området tilrettelegges for bossnett. Avfallshåndtering 
skal integreres i bebyggelsen, ikke på uteareal, og anlegg for avfallshåndtering bør anlegges 
som fellesanlegg. 
 

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
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4.0 UTREDNINGER 
4.1 Konsekvensutredning (KU) 
Forslagsstiller vurdering av § 6 i KU-forskriften: 
I vedlegg I, punkt 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. BRA for byarena, og potensielt også hotell, vil overstige 15 000 
m2 og omfattes av konsekvensutredningsplikten. Reguleringsplanen vil avvike fra 
områdereguleringen blant annet når det gjelder formål, da formål 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 kvartalsstruktur med åpne byrom, og en annen 
parkeringsstrategi mv., og har ikke tatt konkret stilling til tiltakene det nå ønskes å regulere 
for. 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. 
 
Planen vurderes også som konsekvensutredningspliktig etter § 8 i forskriften, men 
utredningstemaene omfattes av plikten i § 6 og/eller er utredet i tidligere KU for 
områdereguleringen.  
 
I forbindelse med utarbeiding av gjeldende områdeplan ble viktige tema som bystruktur, 
landskap, samferdsel, luftforurensning, støy, vannkvalitet og grunnforhold, energi, risiko og 
overvåkning og områdets funksjoner gjennomgått i en omfattende konsekvensutredning.  
Forslagsstiller kommenterer at konsekvensutredning for løsningene det skal reguleres for, kan 
bygge videre på mye av den tidligere innhentede kunnskapen. 
 
Planforslaget skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 og ha planprogram. 
Alle tema må vurderes opp mot tema i konsekvensutredningen til områdereguleringen. Det 
anbefales at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring 
av planoppstart, og at et utkast til planprogram leveres til arbeidsmøte i forkant av 
kunngjøring av planoppstart.  
 
4.2 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 
Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til KPA2018 

(pdf): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341
/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

Planprogram Forslagsstiller  

Konsekvensutredning Forslagsstiller  

ROS-analyse Forslagsstiller Jf. kommunens kravspesifikasjon 

Kulturminne-
dokumentasjon 

Forslagsstiller Jf. Byantikvarens veileder: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-
i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-
kulturminnedokumentasjon 

VA-rammeplan Forslagsstiller Jf. VA-etatens veileder: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-
avlopsetaten/9082/article-111761 

Trafikkanalyse Forslagsstiller Jf. kommunens kravspesifikasjon 

Mobilitetsanalyse Forslagsstiller Jf. kommunens kravspesifikasjon og KPA 

Parkeringsutredning 
og -plan 

Forslagsstiller  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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Renovasjonsteknisk 
plan (RTP) 

Forslagsstiller Jf. BIRs veileder: 
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-
renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/ 

 
Behov for flomfarevurdering må avklares. Nye momenter kan fremkomme og medføre behov 
for ytterligere utredninger. 
 
5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
5.1 Rekkefølgekrav 
Alle rekkefølgekrav i områdereguleringen må svares ut. 
Behov for eventuelle nye rekkefølgekrav må avklares gjennom planprosessen. 
 
5.2 Utbyggingsavtaler 
Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå utbyggingsavtale 
med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 

 
6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
6.1 Planavgrensning 
Byplan anbefaler følgende: 
 Hele kjøpesenteret inkluderes i planområdet 

 I sør anbefales å ikke ta med veg foran ADO, men heller la plangrense følge 
sentrumsformål i områderegulering. 

 Vi kan ikke se at det finnes tilgjengelige arealer til rigg- og anlegg i nærhet til 
planområdet, dette må løses innenfor planområdet. 

 
Både fylkeskommunen og Byantikvaren anbefaler at eiendommene mellom Fjøsangerveien, 
Strømgaten og Kaigaten (nordøst for foreslått planområde) inkluderes i planområdet – dette 
omfatter biblioteket (vedtaksfredet), samt tårnfoten og kapell til Nonneseter kloster 
(automatisk fredet). Byplan diskuterer dette nærmere og kommer med tilbakemelding. 
 
6.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Bergenhus, gnr. 166, bnr. 955 mfl. Nygårdstangen 
 
6.3 Kartgrunnlag 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 

 
6.4 Eiendomsforhold 
Eiendomsgrensene har stort sett god kvalitet i området. 
 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 

 

https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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7.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
Ifølge planinitiativet planlegges det en bred medvirkning med aktuelle brukergrupper, 
organisasjoner og idrettslag til byarenaformålet. I tillegg skal planprosessen foregå i tett 
dialog med kommunens administrative og politiske ledelse. 
 
Området er innenfor 300 meter fra kirker og kirkegårder - fylkeskommunen, riksantikvaren og 
kirkens organer må varsler. 
 
Varslingsområdet bør være med minst 100 meters buffer fra plangrensen. 
 
Deltakerne i møtet – både Byarkitekten, Byantikvaren, VA-etaten og Statens vegvesen ønsker 
å bli aktivt involvert i planarbeidet. Forslagsstiller opplyste om at de allerede har hatt møter 
med blant annet fylkeskommunen, BKK og BIR. 
 
8.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige 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 
 

9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
9.1 Fremdrift 
Bystyret er opptatt av å få realisert en byarena snarest mulig, og legger til grunn at 
planbehandling kan foretas innen utgangen av inneværende bystyreperiode og ber derfor om 
at det videre planarbeidet, herunder regulering, gis høy prioritet. På grunn av bystyrets mål 
om planbehandling innen inneværende bystyreperiode, er det ønskelig med tettere dialog og 
samhandling enn i en ordinær planprosess. Det er ønske fra forslagsstiller om en 
organisering/prosess for arbeidet som muliggjør en tettere samhandling med kommunens 
administrative og politiske ledelse, eksempelvis ved en styringsgruppe med deltakelse fra 
både kommune og forslagsstiller. Byplan forutsetter at det nedsettes en slik styringsgruppe, og 
til ta kontakt med byrådsavdelingen om deltakelse fra politisk ledelse. 
 
Det tas utgangspunkt i standard fremdriftsplan som vist under. Forslagsstiller utarbeider et 
forslag til detaljert fremdriftsplan (med frister og ansvarsfordeling) til første arbeidsmøte. 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-
private-planforslag 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. 1 år etter Jf. gebyrregulativet 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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gangs behandling oppstartsmøtet 
1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 
Jf. pbl § 12-11 

 
9.2 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Møte med VA-etaten, jf. punkt 3.6 Forslagsstiller  

B Møte med Byantikvaren, jf. punkt 3.7 Forslagsstiller  

C Avklare omfang trafikkanalyse med Vestland 
fylkeskommune 

Forslagsstiller  

D Utarbeide bedre grunnlagsmateriale, jf. punkt 
1.1.2 

Forslagstiller  

E Avklare anbefalt planavgrensning Byplan Snarest 

F Arbeidsmøte før varsel om oppstart med mål 
om bli enige om plangrense og materiale som 
grunnlag til varslingen. 

Forslagsstiller og 
byplan 

Etter de andre 
møtene og 
avklaringer er 
gjort 

 
9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres 
og varsles. Forslaget til planprogram bør kunngjøres og varsles samtidig med kunngjøringen 
om oppstart av planarbeidet, jf. pbl § 12- 9. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med de 
øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle høringsinstanser 
skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via de to oppgitte e-
postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi saksnummer og arealplan-ID.
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag 
Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste: 
www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer 
 

Gebyr 
 
 
 
 
Eventuelt nytt 
oppstartsmøte 
 
 
 
 
Fagkyndighet 

Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ: www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-
og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-
planog-bygningsetaten 
 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 
avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes 
før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett 
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det 
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om 
plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger 
av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 110, eller e-post 
marita.solaas@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201408832. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Marita Solaas - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Opus Bergen AS, Nordre Nøstekaien 1, 5011 BERGEN 

Bergen kommune v/Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke, Byrådsavdeling Klima, 
miljø og byutvikling, Postboks 7700, 5020 Bergen 
Bergen kommune v/Etatsdirektør Mette Svanes, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 
5020 Bergen  

 
Vedlegg: 
Tilbakemelding fra Vestland fylkeskommune 
Tilbakemelding fra Byantikvaren 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/%23/SD-18-419/filer
http://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
http://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
http://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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