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1.1 Innledning 
Reguleringsplan for Nygårdsgaten 114 ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2019. I merknadsmøte 
med planetaten ble innkomne uttaler gjennomgått og konkludert med at det er to forhold som må løses 
for å komme videre i planprosessen: 
 

1. Statens Vegvesen har innsigelse knyttet til at byggegrense langs E39 må være 6 m fra ytterkant 
veganlegg/-konstruksjon.  

2. Flere sentrale høringsinstanser, Hordaland fylkeskommune, Rådet for byforming og arkitektur, 
byantikvaren og byarkitekten er negative til den foreslåtte volumoppbyggingen. Det pekes også 
på manglende dokumentasjon/illustrasjoner av prosjektet.   

 
Statens Vegvesen sin innsigelse løses ved at byggegrensen endres på plankart, og bestemmelsene som 
tillot utkraging er tatt ut (§ 3.2.1 og § 5.1.1). 
 
Når det gjelder innspillene til volumoppbygningen til prosjektet, og manglende illustrasjoner, har det i 
etterkant av merknadsmøte 25.02.20 vært en omfattende prosess der representanter fra byarkitekten 
har deltatt på flere møter for å få råd i omarbeidelsesprosessen. Byarkitekten har vært deltakende i 
hovedutformingen av bebyggelsen (volum, høyder, plassering og formkonsept). Denne prosessen danner 
grunnlaget for de endringene som er gjort med planforslaget etter offentlig ettersyn.  
 

 
Figur 1 Illustrasjon av foreslått endret grep i planområdet (kilde: SE arkitektur) 

 Deres referanse: 201320744 
Vår referanse: 12057 
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1.2 Endringer i bebyggelse 
 
I forhold til foreslått bebyggelse i planforslaget som var til offentlig ettersyn er følgende hovedendringer 
gjort: 
 

• Utkragende bygningsdeler mot E39 er tilbaketrukket. Minste avstand til E39 er 6m (målt i 
plan). 

• Nytt formkonsept «tårn på base» som avsluttes i sør med bue.  
• Ny bebyggelse deles inn ifire felt (BS1, BS3, BS4 og BS5) som kan utvikles trinnvis. 
• Eksisterende inngangsbygg mot Nygårdsgaten, tilhørende både nr. 112 og 114, skal være revet 

før ny bebyggelse i BS3 kan tas i bruk. 
• Bygningene trappes i større grad mot sør, og avsluttes på kote +35,5 
• Det reguleres mulighet for glassoverbygget gårdsrom som binder sammen eksisterende og ny 

bebyggelse 
 

  
Figur 2 Utsnitt fra illustrasjonsplan (takplan) ved offentlig ettersyn til venstre og revidert forslag til høyre 

 

1.2.1 Form og konsept  
I det reviderte forslaget, har bygningsmassen fått en mer konsis form og oppbygning, ved å tydeliggjøre 
de formale intensjonene og formgrepene. Byggehøyden i nord beholdes, men bebyggelsen trappes mer 
ned, mot en byggehøyde i felt BS5 (sør) som er lavere enn dagens bebyggelse. Formkonseptet er 
tydeliggjort gjennom stikkordene «tårn på base». Mot sør avsluttes bygningen med rund fasade (se figur 
1). 



 
 

 
3 

 
I revidert forslag er den nye bebyggelsen delt inn i tre trinn mot to i tidligere forslag. I praksis er det 
tidligere felt BS1 som er delt inn i tre nye felt; BS1, BS3 og BS4. Dette gir mulighet for å ha en mer 
hensiktsmessig utbyggingsrekkefølge, ved en trinnvis utbygging.  
 

 
Figur 3 Oppriss alle byggetrinn, vest.  (SE arkitektur) 

 
Figur 4 Oppriss alle byggetrinn sør.  (SE arkitektur) 

 
1.2.2 Fasadeuttrykk og materialitet 
Den nye bebyggelsen skal trekke referanser til den omkringliggende historiske bebyggelsen. Særlig viktige 
bygg, som Geofysisk institutt og St. Paul vgs. (tidl. Florida sykehus), skal ses til, med tanke på fargevalg og 
materialitet. Arkitektonisk skal bygningene både fungere selvstendig, og i konteksten. Fasadeuttrykket 
kan sees som en videreføring av den historiske bebyggelsen rundt, tilpasset sin samtid. Arkitektoniske 
virkemidler, som rytme, symmetri, relieff og proporsjoner, kan brukes for å tilpasse eller bryte med 
omgivelsene. 
 
Det skal brukes materialer av gjennomgående god kvalitet. Fasaden skal i hovedsak fremstå lys, med 
pusset overflate, eller lys stein. Formkontraster i bygningene kan understrekes av farge- og 
materialkontrast.  
 
Første etasje (gateplan Nygårdsgaten) skal ha stor grad av transparens, og bestå hovedsakelig av glassfelt, 
også mot torg og viadukt. Fasade mot gate, torg og viadukt kan ikke lukkes av foliering, møblering eller 
lignende. Solavskjerming, sikkerhetsmerking og skilting, samt noe møblering som ikke hindrer inn- og 
utsyn, er tillatt. 
 
1.2.3 Byggehøyder og volum  
Den lave, horisontale basen har retning og høyde fra omkringliggende, lavere bebyggelse. Samtidig er det 
ønskelig at den høye hovedetasjen, på nivå med Nygårdsgaten, fremstår lett, og mest mulig transparent, 
slik at de langstrakte etasjene over også får en letthet. Tårnene refererer til den høyeste bebyggelsen i 
området, i høyde og proporsjoner. For å understreke de horisontale og vertikale hovedelementene i de 
forskjellige delene av bebyggelsen, bør fasadene utformes på en måte som understreker dette. Valg av 
materialer og fasadeutforming bør også gjenspeile det historiske miljøet bygningene står i.  
 
For å sikre gode, anvendelige og fleksible planløsninger for tårnene, slås disse sammen til ett større tårn, 
som i fasadene vil få en visuell deling i form av nisjer, nedtrapping og differensiert materialbruk i fasaden. 
De to delene av tårnkonstruksjonen, ligger i hvert sitt utviklingsfelt, og kan bygges ut trinnvis. Denne 
måten å løse høyhusdelen av bebyggelsen, konsentrerer den høye bebyggelsen til den nordlige delen av 
planområdet, og muliggjør derfor en vesentlig nedtrapping, slik det kommer frem som ønsket i 
merknadene.  
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Byggehøyder til offentlig etter syn var trappet fra kote +65,5 til kote +58,5.  I endret prosjekt trappes 
høydene fra nord mot sør fra kote +61,5 på BS3, til +54,5 på BS4 og til kote + 35,5 for BS5. Eksisterende 
bygning i BS5 ligger i dag på kote + 40,5. 
 
 

 
Figur 5 Fasadeoppriss vest forslag til offentlig ettersyn til venstre og revidert forslag til høyre (SE arkitektur) 

 

 
Figur 6 Snitt gjennom ny bebyggelse i planområdet (SE Arkitektur) 

 
Utnyttelse og inndeling i trinn 
I planforslaget som var på offentlig ettersyn var tillatt utnyttelse for ny bebyggelse 23916 m2. I revidert 
forslag er utnyttelsesgraden 26 150 m2 BRA. BS1 omfatter både eksisterende og ny bebyggelse, der ny 
bebyggelse utgjør 1620m2. BS5 omfatter i dag 5200m2 eksisterende bebyggelse, og det legges opp til 
mulighet for å rive eksisterende og en total BRA i feltet på 6900m2.  
 
Total ny bebyggelse utgjør derfor 24530 m2 BRA.  

65,5 

58,5 

61,5 

35,5 
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Fordelingen av utnyttelse i de fire delfeltene med ny bebyggelse over bakken er: 
 

Felt m2 BRA  
BS1 4600 Eksisterende og ny 
BS3 8350 Ny 
BS4 6300 Ny 
BS5 6900 Eksisterende/ny 

 
De ulike feltene (BS1, BS3, BS4 og BS5) representerer foreslått nybygg og noe eksisterende 
bygningsmasse: 
 
BS1: Nederste plan i BS1 omfatter eksisterende parkeringsanlegg, mens øverste plan er ny bebyggelse. 
Hele BS1 vil utgjøre en felles base for BS3 og BS4, jamfør formålssnittet under. 
 
BS3: Feltet omfatter ny bebyggelse på 8350m2 BRA.  
BS4: Feltet omfatter ny bebyggelse på 6300 m2 BRA 
BS5: Feltet omfatter det som i dag er Nygårdsgaten 114 med eksisterende bygg på ca 5200 m2 BRA. 
Reguleringsplanen legger til rette for riving av eksisterende bygningsmasse og oppbygging av nytt bygg 
på 6900m2 BRA  
 
Snittet under viser inndeling av bygningsmassen i de ulike feltene. 
 

 
Figur 7 Snitt som viser inndeling av felt og formål 

Det er planlagt en trinnvis utbygging av de fire feltene. 
 
Trinn 1: Bygging av øverste plan i BS1, samt bygging av 8350 m2 ny BRA i felt BS3. Trinnet medfører også 
etablering av det offentlige torget o_ST1. 
 
Trinn 2: Trinn 2 omfatter etablering av 6300 m2 ny BRA i felt BS4. 
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Trinn 1 og 2 kan bygges som et trinn, og bygningene er planlagt bygget sammen når begge er realisert. 
 
Trinn 3: Trinn 3 vil omfatte riving av eksisterende bygningsmasse i BS5, og etablering av ny 
bygningsmasse på 6900 m2. 
 
Felles base (BS1) i trinn 1 utgjør sokkel for både BS3 og BS4, og trinn1 og trinn 2 kan derfor etableres hver 
for seg eller samtidig. Trinn 1 og trinn 2 vil fungere sammen med eksisterende bygningsmasse i BS5, og 
dette er illustrert i alle fotomontasjene fra de ulike standpunktene som er utarbeidet og vedlagt notatet. 
I eksempelet under er fra ståsted i Solheimsviken og viser utbygd trinn 1og trinn 2 på første illustrasjon 
og utbygd trinn1, trinn2 og trinn 3 i andre illustrasjon. Et alternativ til riving av eksisterende 
bygningsmasse i BS5, vil være en tilpasning til ny bebyggelse i BS3 og BS4, gjennom justeringer i fasade.  
 

 
Figur 8 Fotomontasje trinn 1 og trinn 2, fra Solheimsviken. (SE Arkitektur) 

 

 
Figur 9 Fotomontasje trinn 1, trinn 2 og trinn 3, fra Solheimsviken. (SE Arkitektur) 
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1.2.4 Byrom 
Alle utearealer i planområdet skal utformes helhetlig, med tanke på materialbruk og utforming, dekke, 
planter og møblering. Det skal legges spesiell omtanke i utformingen av torget, ny utforming av 
inngangspartier langs torget (nytt og eksisterende bygg), og rundt inngangspartiet for BS5. Utearealene 
langs privat kjørevei i øst kan ha en enklere utførelse. 
 
Det nye byrommet som etableres nord i planområdet, mellom eksisterende bygg i Nygårdsgaten 112 og 
eksisterende og ny bebyggelse i Nygårdsgaten 114, skal opparbeides til et byrom som skal tjene brukere 
av byggene, og byens gående og syklende. Byrommet kobler sammen gang- og sykkelvei i Nygårdsgaten 
med planlagt gang- og sykkelvei langs viadukt mot Fjellsiden. Det blir viktig å utforme torget på en slik 
måte at det ikke oppstår konflikt mellom brukere av gang- og sykkelvei, og øvrige brukere av torget. 
Nedbremsingsfelt og plassering av byromsmøbler, skal brukes for å sikre trygg sambruk av byrommet. 
Dette er sikret i bestemmelsene § 3.4.3 a).  
 
Byrommene skal ha natursteindekke. Benker og annen byromsmøblering skal ha en helhetlig utforming, 
med bruk av varige, robuste materialer. 

 
Figur 10 Illustrasjon av offentlig byrom (o_ST1) 

Det skal sikres tilstrekkelig dybde for vekstlag for trær, på utvalgte steder i byrommet. Det skal velges trær 
og planter som har lokal tilhørighet, og som kan beskjæres. Nyttevekster kan med fordel brukes. 
 
Utformingen av utendørsarealene skal bidra til at arealene fremstår inkluderende og inviterende. Det skal 
tilrettelegges for variert bruk, etter prinsippene for universell utforming. 
 
Til rammesøknad skal det foreligge oversikt over material og formater, og utomhusplan i 1:100/1:200. 
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Utomhusplan skal vise prinsipper for belysning, byromsgulv, overvannshåndtering, utvendig del av 
renovasjonsløsning mm. Spesielt viktig blir å vise løsning for nedbremsingsfelt for gang- og sykkelvei, og 
kontrollert sambruk for torg og kommunikasjonsåre, jamfør bestemmelsene § 3.2.4.  
 
Det skal etableres et mindre antall sykkelparkeringsplasser for besøkende i nærhet til inngangspartiene. 
Byrommet skal utstyres med nedkast for kildesortert avfall tilknyttet byggets avfallshåndtering.  
 

1.2.5 Kjøremønster 
Illustrasjonen under viser kjøremønster i området for bane, kjørende og gang- og sykkel. Det etableres 
gang- og sykkel mulighet gjennom planområdet som kan koble seg på planlagt gang- og sykkelveg langs 
viadukten mot Fjellsiden. Kjøreadkomst er fra sør og langs sørsiden av planområdet, som også er 
tilkomst for varelevering.  
 

 
Figur 11 Illustrasjon kjøremønster (SE Arkitektur) 

 
1.2.6 Krav til arkitektkonkurranse 
Det er i fagnotatet foreslått at det settes krav til arkitektkonkurranse. I revisjonsprosessen etter offentlig 
ettersyn er tiltaket vesentlig endret og konkretisert gjennom tett dialog med byarkitekten gjennom flere 
møter. Konsept, form, materialbruk, utnyttelse og byggehøyder blir sikret gjennom bestemmelsene. 
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Detaljplanen gir dermed absolutte føringer for både byggehøyder, utnyttelse og trapping, samt føringer 
for form, farge og materialbruk. 
 
Det vil være lite hensiktsmessig å gjennomføre arkitektkonkurranse så sent i prosessen, og særlig etter 
en intensiv prosess med byarkitekten for å sikre et godt prosjekt for byen. 
 

1.2.7 Ståsted illustrasjoner 
I henhold til innspill fra Byantikvar, Byarkitekt, Vestland fylkeskommune og Råd for arkitektur og 
byfornying er det utarbeidet fotoillustrasjoner fra de ståstedene som er etterspurt i de aktuelle 
merknadene. Basert på dette er det utarbeidet fotoillustrasjoner for dagens situasjon, byggetrinn 1 
(etablering av felt BS1 og BS3), byggetrinn 2 (etablering av felt BS4), og byggetrinn 3 (etablering av BS5) 
fra følgende ståsteder: 
 

• Nygårdsgaten ved Florida/St Paul (nærvirkning) 
• Lungegårdskaien ved Bystasjonen (mellomavstand) 
• Gamle Nygårdsbro (mellomavstand) 
• Møllendal/Fløen (fjernvirkning) 
• Solheimslien (fjernvirkning) 
• Fjellveien/Endregården (fjernvirkning) 

 
De tre fotoillustrasjonene under viser alle tre byggetrinn, sett fra Møllendal/Fløen. 
 

  
 

Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 



 
 

 
10 

 
Figur 12 Fotoillustrasjon, 3 byggetrinn sett fra Møllendal/Fløen. (SE arkitektur) 

Fotoillustrasjoner fra alle standpunkt er vedlagt notatet. 
 

1.2.8 Oppfølging av fagnotatet (09.07.19 
I fagnotatet, datert 09.07.19 legges følgende forutsetninger til grunn for det videre planarbeidet: 

a. Inngangspartiet mellom Nygårdsgaten 112 og 114 rives ved bygging i felt BKS1 
b. Omfanget av utkraging over planlagt byrom må reduseres 
c. Parkeringsdekningen må reduseres. 

 
 
 
Punkt a Inngangsparti 
Punkt a er løst gjennom ny rekkefølgebestemmelse 6.2.4 som krever at inngangsparti skal være revet, før 
ny bebyggelse i BS3 kan tas i bruk. Følgelig tas bestemmelse 6.3 ut, da det ikke lenger er behov for denne.  
 
Punkt b Utkraging 
Arealet mellom tidligere BS1 og BS3 (omtalt som halvprivat gårdsrom) er redusert i omarbeidingen av 
bygningsmassen, og er nå løst som et åpent areal, som i illustrasjonene er vist med glassoverbygg på 
høyde med basen (t.o.m. plan 4). Dette er gjort for å knytte sammen ny, og eksisterende bebyggelse på 
en måte som åpner for god sirkulasjon i bygget, og gode dagslysforhold helt ned i det utvidete 
kantineplanet (U01, kote +5). Glasstaket kan også legges på et lavere nivå, dersom dette er mer 
hensiktsmessig for byggene og bruken. I revidert forslag til bygningsmasse er dette arealet kun tilgjengelig 
fra de omkringliggende byggene, og har ingen direkte, utvendig tilgang fra det nye byrommet nord i 
planområdet. 
 
I forhold til utkraging er byggenes fotavtrykk noe endret fra det opprinnelige forslaget. Blant annet er 
passasjen inn til det private gårdsrommet/glassatriet lukket. Inngangspartiet er fremdeles inntrukket, 
men fremstår mindre dramatisk. I tillegg er konteksten endret, i og med at det nye byrommet kun ligger 
i nordenden av planområdet, og ikke trekkes inn i gårdsrommet. Det inntrukne inngangspartiet tydeliggjør 
og markerer hovedinngangen, samtidig som det skaper en lun atmosfære med muligheter for 
uteservering eller annen publikumsrettet virksomhet. Rommet utgjør nå ikke en utkraging over offentlige 
torg, men er et inntrukket inngangsparti. 
 

Byggetrinn 3 
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Figur 13   Illustrasjon offentlig rom 

Punkt c parkeringsdekning 
Det er foreslått lav parkeringsdekning i bestemmelsene til offentlig ettersyn med 2 plasser for bil per 
1000m BRA kontor for inntil 400m2 BRA, og videre 1 plass per 1000m2 BRA opp til 20 000m2 BRA. Dette 
gir mulighet til å etablere inntil 20 parkeringsplasser. Det foreslås at 3.1.6 i) utgår fra parkeringskrav. I 
forhold til parkerings for leietakeres tjenestebiler er det åpnet opp for areal til dette i BS1 (underetasje). 
I dag er en forutsetning for flere av leietakerne, herunder Statens Vegvesen og Bergen kommune at det 
er muligheter for oppstilling av tjenestebiler. Planområdets beliggenhet er gunstig i forhold til at det er 
lett tilgjengelig inn og ut av byen, og oppstilling av tjenestebiler i dette området er derfor hensiktsmessig.  
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Figur 14 Utsnitt fra bestemmelser med foreslåtte revisjoner 

 

 
Figur 15 Utsnitt fra reviderte bestemmelser med ny bestemmelse som tillater oppstilling av tjenestebiler 

 

1.3 Endringer i plankart 
Det er gjort justeringer i plankartet basert på endringene i planlagt bebyggelse. I tillegg er det gjort 
justeringer i henhold til merknader og generell kvalitetssikring. 
 
Under grunnen: 

• Felt SPA er endret til BS1 (sentrumsformål).  
BS1 går over to plan og omfatter basen til BS3 og BS4. Formålet omfatter både parkering og andre 
funksjoner i tilknytning til kontorformål som eksempelvis kantine og andre fellesfunksjoner. En har 
derfor vurdert at sentrumsformål er mer dekkende formål.  

• Offentlige veger o_SKV1 og o_SKV2 med tilhørende vegareal o_SVT 
Vegene går i tunnel i planområdet er tatt inn i henhold til uttale fra Statens Vegvesen. 

• Innkjørselspil er erstattet med regulert innkjørsel i vertikalnivå «På grunnen».  
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Figur 16 Utsnitt fra plankart vertikalnivå under grunnen. Offentlig ettersyn til venstre og revidert forslag til høyre 

På grunnen: 
• O_ST er utvidet til å omfatte SAA. 

Etter vurdering skal både ST og SAA ha samme funksjon som offentlig torg med fremtidig gang- og 
sykkelveg gjennom formålet. Det har derfor ingen hensikt i å skille formålene.  

• Endring i nummerering av BS1-5 
På grunn av endring fra SPA til BS1, og endring i planlagt bebyggelse, er nummerering endret og økt til 
BS1-BS5. Tidligere BS1 er nå delt inn i to trinn, BS3 og BS4. 

• O_GF endres til o_GP 
O_GP er et bearbeidet område som mer hensiktsmessig å regulere til parkformål. 

• Innkjørsel til parkeringskjeller reguleres med eget formål f_SKF, kombinert formål veg/fortau. 
Innkjørselen tydeliggjøres med dette grepet 

• Maksimal m2 BRA er endret i henhold til omarbeidet grep 
• Maksimal byggehøyde er endret 

Tidligere BS1 byggehøyde +61,5, nå BS3 med byggehøyde +61,5 og BS4 med byggehøyde + 54,5 
Tidligere BS2 med byggehøyde +53,5, nå BS5 med byggehøyde +35,5 

• SKV3 og tilhørende fortau SF1 er justert 
Ved kvalitetssikring av løsning i plankartet ble det oppdaget at det ikke var tilstrekkelig fri høyde for 
lastebil på deler av strekningen SKV3, under viadukten (o_SKV4). Det er derfor gjort en justering som 
muliggjør at to biler kan passere på strekningen, samtidig som det er et tilbud til gående på strekningen. 
SKV3 benyttes i hovedsak av tung trafikk, slik at ved vurdering av alternative løsninger har 
fremkommelighet for lastebiler vært en vesentlig premiss.  
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Figur 17 Utsnitt fra plankart, vertikalnivå på grunnen. Offentlig ettersyn til venstre og revidert forslag til høyre  

  
Over grunnen: 
Vertikalnivået er nytt, og omfatter regulerings av viadukten til o_SKV4, og gang- og sykkelveg o_SGS som 
er foreslått i Områdeplan for Nygårdsgaten.  
 

 
Figur 18 Utsnitt fra plankart, vertikalnivå over grunnen 
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1.4 Endringer i bestemmelser 
Det er gjort en rekke justeringer i bestemmelsene, basert på Statens vegvesen sin innsigelse til 
planforslaget, tilbakemeldinger i fagnotatet og uttaler til planforslaget. Hovedendringene er listet opp i 
tabellen under. I tillegg til disse endringene er det gjort oppdateringer i henhold til revidert plankart som 
eksempelvis at henvisninger til formål som er endret er tatt ut, eller endret til rett formål. Det er i tillegg 
laget eget bokstavpunkt for hvert BS-formål for å gi en bedre oversikt.  
 
Foreslåtte endringer i bestemmelsene er listet opp under: 
 
 

Aktuell bestemmelse Type endring Formål  
2.2.2 Universell tilgjengelighet til 
gårdsrommet i felt BS1 løses gjennom 
bygg innenfor felt BS1-BS3. 

 

Bestemmelse 
utgår 

Ikke lenger aktuelt med revidert 
bebyggelse 

3.2.1 a Bebyggelsen skal oppføres 
innenfor byggegrensen som vist på 
plankartet. Der byggegrensen ikke er vist 
går den i formålsgrensen. Det tillates 
utkraging av bygg veien i 
bestemmelsesområde #1, i tråd med 
bestemmelse 5.1.  

 

Endret. Gul 
markering utgår 

I henhold til SVV sin innsigelse 

3.2.1 b Eventuelle rømningstrapper, 
tilkomst, murer o.l. tillates plassert 
utenfor angitte byggegrenser.  

 

Bestemmelse 
utgår 

 

3.2.1 c Det tillates utstikk, karnapper og 
balkonger over byggegrensen/ formålsgrens  
på deler av fasaden, jmf. 5.1.  

 

Bestemmelse 
utgår 

 

3.5.1 i) Parkeringsplasser for tjenestebiler 
til leietakere innenfor planområdet unntas 
fra beregning av parkeringsdekning. 

 

Bestemmelse 
utgår 

Parkeringsdekning skal kun være for 
ny bebyggelse 

3.2.6 Parkering Bestemmelse 
utgår 

Felt er erstattet med BS1 

3.2.7 g) Det tillates etablert 
parkeringsgarasje i bygg formålet 

Bestemmelse 
utgår 

Håndteres i felt BS1 

3.4.1 c) Det tillates oppstillingsplass for 
leietakeres tjenestebiler innenfor 
formålet. 

Ny 
bestemmelse 

Gir mulighet for oppstilling av 
tjenestebiler for leietakere uten at 
parkeringsdekning økes generelt. 

3.8.1 c) Parken skal utformes for bruk av 
ulike brukergrupper, møbleres og gis en 
attraktiv utforming. Det skal legges vekt 

Endret Formål endret til GP (park)  
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på variasjon i dekket og grønne innslag. 
Det tillates plantekasser eller jorddybde 
som er tilstrekkelig til å plante trær, 
busker, blomster og annen vegetasjon 
som gir en parkmessig opparbeiding. Det 
tillates etablering av vannspeil på dekke. 

 

I hht merknad fra SVV tillates ikke 
vannspeil 

5.1.1 Det tillates utkraging av bygg over 
veien over innenfor 
bestemmelsesområdets utstrekning. 

Bestemmelse 
utgår 

I henhold til innsigelse fra SVV 

6.2.4 Før ny bebyggelse i BS3 kan tas i 
bruk, skal eksisterende inngangsparti mot 
Nygårdsgaten, tilhørende både nr. 112 og 
114 være revet. 

 

 Ihth krav fra fagetaten 

6.3.1 Krav om felles etablering: 

BS1 omfatter basen til BS3 og BS4, og skal 
bygges samtidig som BS3. 

 

NY Basen må etableres samtidig med 
første byggtrinn av byggtekniske 
årsaker 

6.1 Eksisterende inngangsparti på SAA skal 
fjernes og etableres i sammenheng med 
naboplaner, dersom følgende realiseres: 
1) Gang- og sykkelveg mellom Kalfaret og 
Nygård iverksettes, eller 2) planlagt 
utvikling nordover iverksettes, og åpner 
kobling mot byrommet nordover. Riving 
av bygg skal gjennomføres som en del av 
utbyggingsavtale for eier av SAA, BS1, BS3 
og tiltakshaver for øvrig utvikling i 1) eller 
2). 

 

Bestemmelse 
utgår 

Inngangsparti rives ved etablering av 
BS3 jf 6.2.4 
 
 

 
Det er i tillegg gjort en rekke tilføyelser i bestemmelsene for å sikre kvalitet i bebyggelse og byrom. 
Dette er eksempelvis gjort i følgende bestemmelser: 

• §1 Planens hensikt 
• Arkitektur, estetikk og kvalitet, suppleringer i bestemmelsene: §2.1.1, § 2.1.3, §2.1.4 og §2.1.5 
• 3.2.4 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandling:  

o Supplerende krav til utomhusplan 
o Krav til tegninger som viser materialpalett  
o krav til situasjonsplan som viser nabobebyggelse,  
o krav til at bymiljøetaten skal godkjenne utforming og opparbeiding av offentlige 

byrom 
o Krav til at løsninger for torg o_ST1 skal løses 
o Krav til rivningsdokumentasjon ved riving av eksisterende bygg i BS5 

• §3.5.1, krav til naturlige materialer i dekke i GP 
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