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Reguleringsplan, detaljregulering for: 
jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 

 

 

Bergenhus, gnr. 164 bnr. 865 mfl.  

Nygårdsgaten 114 

Nasjonal arealplan-ID 1201_63700000 

 

Saksnummer 201320744 

Siste revisjonsdato bestemmelser 25.06.21 

Vedtatt av bystyret  

 

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 

______________________________ 

avdelingsleder 

 

 

1 Planens hensikt 
 

Nygårdsgaten er i transformasjon. Intensjonen med planen er å legge til rette for nye næringsarealer 
for å øke arbeidsplasstettheten nært et viktig kollektiv- og transportknutepunkt i sentrum. Fortetting 
langs kollektivaksene skal hindre byspredning, og gi en miljøvennlig byutvikling som minsker 
transportbehov med bil. Det legges til rette for en ny bebyggelse som trekker referanser til den 
omkringliggende historiske bebyggelse gjennom form, materialitet og fargevalg. Bebyggelsen trappes 
ned mot sør. Byrommet i nord (o_ST1) kobler sammen gang- og sykkelvei i Nygårdsgaten med 
planlagt gang- og sykkelveg langs viadukt mot Fjellsiden og skal utformes både for gang- og 
sykkelvegbrukere og øvrige brukere. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 

 Arkitektur, estetikk og kvalitet  
2.1.1 Nye tiltak skal tilrettelegge for variasjon i det arkitektoniske uttrykket, innenfor rammen 

av en tydelig helhetskarakter. Arkitektoniske virkemidler som rytme, symmetri, relieff og 
proporsjoner kan brukes for å tilpasse eller bryte med omgivelsene. 

2.1.2 Alle bygg skal gis en god materialbruk og en utforming med høy arkitektonisk kvalitet.  
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2.1.3 Fargepaletten til nye tiltak skal gjenspeile omkringliggende bebyggelse. Farge- og 
materialvalg skal begrunnes i byggesak. Solcellepanel og andre miljøvennlige og 
energibesparende fasadetiltak kan benyttes. Dette skal integreres i fasaden på en måte 
som styrker det helhetlige uttrykket.  

2.1.4 Det må redegjøres for bygningers plassering og utforming, slik at det kan oppnås god 
funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende omgivelser. 

2.1.5 Første etasjer i ny bebyggelse mot Nygårdsgaten og offentlige byrom skal ha stor grad av 
transparens, og bestå hovedsakelig av glassfelt. Solavskjerming, sikkerhetsmerking, samt 
møblering som ikke hindrer inn- og utsyn, er tillatt.  

 

2.1 Tilgjengelighet  
2.1.1 Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i planområdet i samsvar med 

gjeldende kommuneplan. Uteareal og fremtidige byggverk skal tilfredsstille krav til 
universell utforming. Bygninger og byrom skal utformes på en slik måte at flest mulig kan 
bruke disse på en likeverdig måte. 

 

2.2 Energibruk  
2.2.1 Nybygg eller hovedombygging skal knyttes til fjernvarmenett. 
2.2.2 Det skal legges vekt på enøkbaserte energitiltak. Nybygg skal tilrettelegges med 

vannbåren varme. 
2.2.3 Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det dokumenteres 

at bruk av disse energimessig og miljømessig minst er likeverdig med fjernvarme. 
 
 

2.3 Tekniske installasjoner  
2.3.1 Avfallsstasjoner, avfallsløsninger og andre tekniske installasjoner tillates plassert også 

utenfor byggeområder. 

 

2.4 Tilrettelegging for avfallssug og tilknytning til avfallsnett 
2.4.1 Ved nybygg eller hovedombygninger skal det vurderes i samarbeid med BIR om 

tilrettelegging for påkobling til offentlige avfallssugløsninger. Når offentlige 
avfallsnettsløsninger etableres i området skal bygget tilknyttes. 

2.4.2 Avfallshåndtering samt lokalisering, arealkrav og universell utforming av hentested skal 
godkjennes av ansvarlig myndighet. 

 

2.5 Automatisk fredete kulturminner 
2.5.1 Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med 

gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, 
jf. Lov om kulturminner § 8,2. ledd 

 

2.6 Plan for veg og trafikkområder. 
2.6.1 For tiltak på offentlige trafikkområder skal det før søknad om igangsettingstillatelse 

foreligge godkjent plan av aktuell vegmyndighet. 
2.6.2 Fortau/gang- og sykkelveg skal reetableres ved inngrep. 
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2.6.3 Det kan opparbeides midlertidig dekke, festepunkt og tilsvarende infrastruktur for 
fremtidig påkobling av gangveg og sykkelveg. 

 

 Renovasjonsteknisk plan 
  Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge renovasjonsteknisk plan. 

 

 Nettstasjon 
 Nettstasjon tillates plassert innen formål for «bebyggelse og anlegg». Nettstasjon kan 

integreres i bebyggelsen. 
 
 

 ROS-tiltaksplaner 
 Ved søknad om tiltak etter pbl § 20 - 1 skal det gjøres rede for følgende punkter:   

Støytiltak 
a) Bygningen har en slik konstruksjon at innvendig støynivå holdes innenfor gjeldende 

teknisk forskrift. Bygningene skal ha balansert ventilasjon og det skal dokumenteres 
tilfredsstillende kvalitet på fasadetiltak. 
 
Avfall og overskuddsmateriale 

b) Før tillatelse til igangsetting skal det foreligge en avfallsplan for bygge- og 
anleggstiltak, samt miljøsaneringsplan for rivningstiltak, jf. forurensningsloven m/ 
forskrift. 
 
Luftforurensning 

c) Nybygg og påbygg i planområdet skal ha balansert ventilasjon med luftrensing. Det 
tillates annen type ventilasjon dersom dette definerer som likeverdig effekt. Det 
tillates ikke etablert forurensende virksomhet i planområdet. Stabiliteten på 
byggegrunn skal være vurdert av foretak med geoteknisk kompetanse. 
 
Havnivå 

d) Havnivåstigning skal være vurdert og hensyntatt ved prosjektering av ny bebyggelse i 
planområdet.  
 
Tiltak i grunn 

e) Ved tiltak i grunnen skal grunnforurensning undersøkes og masser tas hånd om på 
forsvarlig måte. 
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3 Bestemmelser til arealformål 
 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
 Byggegrense (§ 12-7 nr. 2) 

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. Der 
byggegrensen ikke er vist går den i formålsgrensen. 

  

 Grad av utnytting (§ 12-7 nr. 1) 
Byggeområdene kan maksimalt tillates bebygd med den utnyttelsesgrad som er vist på 
plankart. Bruksarealet regnes uten tillegg for tenkte plan.  

 

 Byggehøyder 
a) Byggeområdene kan maksimalt tillates bebygd med den byggehøyde som er angitt på 

plankartet. Utover maksimal tillatt takhøyde tillates ventilasjonssjakter, heishus, 
takoppbygg, teknisk rom etc. på inntil 4m, på inntil av 10% av takflaten. 

b) BS2 omfatter eksisterende bygg og høyden reguleres tilsvarende dagens situasjon. 
c) Inntil 2 meter høye rekkverk tillates utover angitt byggehøyde. Rekkverkene skal være 

trukket minst 1 meter inn fra fasaden. 

 

 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen (§ 12-7 nr. 12)  
       
a) Utomhusplan:  

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i målestokk 
1:100/1:200, samt skriftlig redegjørelse som bl.a. viser hvordan bestemmelsenes krav er 
tenkt oppfylt. Utomhusplanen skal vise terrengbearbeidelse med nye koter, VA- anlegg og 
overvannshåndtering, avfallsanlegg og materialbruk. Planen skal vise at utomhusarealene 
oppfyller fastsatte krav til størrelse og kvalitet, samt redegjøre for hvordan prosjektet 
ivaretar prinsipper for universell utforming jfr. 2.2.2. Planen skal også inneholde: 
• Planering og utnytting av området 
• Terrengbehandling med høydeangivelser 
• Byromsbelegg 
• Forstøtningsmurer 
• Trapper 
• Gjerder 
• Beplantning 
• Møblering 
• Belysning 
• Sykkelparkering 
• Renovasjonsløsning 
 

b)  VA-rammeplan 
c) Tiltak etter pbl § 20-1 ikke godkjennes før det foreligger en godkjent rammeplan for 

vannforsynings- /overvanns- og spillvannssystemet, samt uttak for brannslokking. 
d) Det skal utarbeides tegninger som viser materialepalett for omsøkt bygningsmasse.  
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e) Det skal utarbeides situasjonsplan som også viser nabobebyggelse. 
f) Byggsak skal forelegges byantikvar og byarkitekten for uttale.  
g) Bymiljøetaten skal godkjenne utforming og opparbeidelse av offentlige byrom og torg. 
h) For offentlige torg o_ST1 skal løsning for nedbremsingsfelt for gang- og sykkelvei vises, 

samt hvordan sambruk for torg og kommunikasjonsåren skal løses. 
i) Ved søknad om rivning av eksisterende bygg i BS5 skal det foreligge 

rivningsdokumentasjon i hht krav fra Byantikvaren.  

 

Utforming (§12-7 nr. 1) 

 Sentrumsformål (BS1, BS2, BS3, BS4 og BS5) 
 Sentrumsformål BS1 

a) Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor formålet. 
b) Det tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning 
c) Det tillates etablert parkeringsgarasje, boder, teknisk rom og trafo/nettstasjon. 
d) Det tillates oppstillingsplass for leietakeres tjenestebiler innenfor formålet. 
e) Det kan etableres inngangsparti til Nygårdsgaten 112 fra BS1. 
f) Eksisterende bygningsmasse tillates revet ved etablering av ny bygningsmasse. 

 

 Sentrumsformål BS2  
a) BS2 omfatter eksisterende bygg som skal bevares.  
b) Det tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning 
c) Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor formålet. 

 

 Sentrumsformål BS3 
a) Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor formålet. 
b) Det tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning 
c) Det er tillatt med inntil 10% forretning 
d) Det tillates etablert takterrasser. 
e) Det skal etableres publikumsrettet virksomhet mot o_ST1 for å aktivere fasaden og torget. 

 

 Sentrumsformål BS4 
a) Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor formålet. 
b) Det tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning 
c) Det tillates etablert takterrasser. 

 

 Sentrumsformål BS5 
a) Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor formålet. 
b) Det tillates forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning 
c) Ny bebyggelse i B5 skal etableres med publikumsrettet virksomhet med aktive fasader i 

første etasje mot Nygårdsgaten. 
d) Ny bebyggelse i BS5 skal etableres med buet fasade mot sør 
f) Det er tillatt med inntil 10% forretning. 
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Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 
 Parkering 

a) Bilparkering skal etableres i fellesanlegg BS1 
b) Alle parkeringsplasser skal være tilrettelagt for etablering av ladepunkt til el-bil. 
c) Minst 10 % av plassene skal tilpasses bevegelseshemmede. 
d) Minst 50 m2 av parkeringsarealet skal være forbeholdt bildeling/sykkeldeling eller 

tilsvarende i parkeringskjeller. 
e) Sykkelparkering skal være under tak, ha en tyverisikker plassering og en utforming som gir 

rask og enkel tilkomst til målpunktet. 
f) Det skal avsettes areal for sykkelvogn/sykkelverksted i parkeringskjeller. 
g) Det skal etableres tyverisikker parkering og garderobetilbud i tilknytning til 

sykkelparkeringen, i nye bygg med mer enn 20 ansatte. 
h) Parkeringsdekning: 

 Beregningsgrunnlag Sykkel P1 Bil P1 

Kontor 1000 m2 BRA 12 2/1/0 * 

*2 plasser per 1000 m2 BRA inntil 4000 m2, 1 plass pr 1000 m2 for areal 4000-20000 m2, deretter 0 plasser 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 Kjøreveg (felt SKV) 

a) Kjøreveg skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet. Det kan 
gjøres mindre avvik fra dette i samråd med byggesaken.  

b) Det tillates etablert støttemurer og skråningsutslag i formålet. 
c) Det tillates etablering av kjøreveg, gangareal og sykkeltrase med tilhørende infrastruktur 

over i formålet over bakkenivå. 
 

 Fortau (felt SF) 
a) Fortau skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet. Det kan 

gjøres mindre avvik fra dette i samråd med byggesaken.  
 

 

 Torg (felt o_ST1 og ST2) 
a) O_ST1 skal opparbeides som et offentlig torg tilrettelagt for opphold og aktivitet med 

møblering av høy kvalitet. Torget skal utformes slik at det ikkje oppstår konflikt mellom 
gang- og sykkelvegen som er en del av torget, og øvrige brukere av torget. 

b) Torget skal ha natursteinsdekke, og materialer skal være robuste og varige. 
c) Det skal sikres tilstrekkelig dybde for vekstlag på utvalgte steder på o_ST1, og det skal 

beplantes med planter med lokal tilhørighet.  
d) Det tillates videreføring av dagens situasjon med kafé, tilkomst og næringsareal i o_ST1 
e) Det tillates etablert gang- og sykkelveg gjennom o_ST1.  
f) Det tillates etablert nye inngangspartier til Nygårdsgaten 112 og eksisterende bygg i 

Nygårdsgaten 114 fra o_ST1.  
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 Gang-/sykkelveg (felt SGS) 
a) Areal regulert til o_SGS gir mulighet til å etablere gang- og sykkelveg i forlengelse av trase 

regulert i Nygårdstangen PlanID 15540200.  

 

 Gangveg/gangareal/gågate (felt SGG) 
a)  Formålet skal opparbeides i samsvar med tilgrensende areal for Nygårdsgaten. 

 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (felt o_SVT) 
a) Annen veggrunn er nødvendig sideareal til veg og det tillates støttemurer og skråningsutslag i 

formålet.  
b) Det tillates nødvendig oppbygning og tiltak i arealet for sikring av trafikksituasjonen.  
c) Ved revegetering skal det benyttes stedegen vegetasjon  

 

 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 Park (GP) 

a)  Formålet skal legges over inngang til tunell som et dekke, og benyttes til offentlig park.  
b) GP skal utformes for bruk av ulike brukergrupper, møbleres og gis en attraktiv utforming. 

Det skal legges vekt på variasjon i dekket og grønne innslag. Det skal benyttes naturlige 
materialer, som sand, grus, bark, gress og lignende som dekke. Det tillates plantekasser 
eller jorddybde som er tilstrekkelig til å plante trær, busker, blomster og annen 
vegetasjon som gir en parkmessig opparbeiding.  

c) Det tillates ikke planting av fremmedarter. 
d) Det kan etableres støyskjerm innenfor formålet 

 

4 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (sone H140) 

 Frisiktsoner 
a) I frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 

 

5 Bestemmelser til bestemmelsesområder 
 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1) 

 Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates utkraging av bygningskroppen i BS3 fra og med 3 
plan. Det skal være fri høyde på minimum 6 m fra gateplan til utkraging. 

 Innenfor bestemmelsesområde #2 tillates utkraging av bygningskroppen i BS5 fra og med 2 
plan. Det skal være fri høyde på minimum 5 meter over gateplan.  
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6 Rekkefølgebestemmelser  
 Før igangsettingstillatelse 
6.1.1 Det skal foreligge en renovasjonsteknisk plan, godkjent av BIR. 
6.1.2 Stabiliteten på byggegrunn skal være undersøkt før av fagperson før det kan gis 

igangsettingstillatelse. 
6.1.3 Tiltak etter pbl § 20-1 skal ikke godkjennes før det foreligger en godkjent rammeplan for 

vannforsynings-, overvanns- og spillvannssystemet, samt uttak for brannslokking. 
6.1.4 Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan som viser plassering og utforming 

av veger, uteområder, avfallsløsning og materialbruk. jf. Bestemmelse 3.14. 
6.1.5 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for tiltakets energibruk. 
6.1.6 For tiltak på offentlige trafikkområder skal det foreligge godkjent plan av aktuell 

vegmyndighet. 

 

 Før bebyggelse tas i bruk 
6.2.1 Vann- og avløpsnett i samsvar med rammeplan for VA. Ferdigstillelse skal tilpasses den 

enkelte utbyggingsetappe. 
6.2.2 Parkering for bevegelseshemmede og sykkelparkering skal være ferdig opparbeidet i med 

dekning i henhold til nybygg. 
6.2.3 Uteområder i tråd med utenomhusplan innenfor BKB 1 skal være ferdig opparbeidet. 
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. 
6.2.5 Ved ny bebyggelse i BS5 skal f_SKV3 og f_SF1 skal være opparbeidet. 

 

6.2 Krav om felles etablering 
6.2.1 BS1 omfatter basen til BS3 og BS4, og skal bygges samtidig som BS3. 

 

7 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
• Illustrasjonsplan datert 29.11.20, er retningsgivende for disponering av bebyggelsen i 

planområdet. 
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