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PLANINITIATIV 

 

 

 

 

Oppstart av detaljreguleringsplan for Krohnen, gnr/bnr 158/49, 113, 114 m.fl., Bergen 

kommune.  

 

 

På vegne av tiltakshaver GC Rieber Eiendom AS blir det med dette sendt søknad om oppstart av  

detaljreguleringsplan for Krohnen, gnr. 158 bnr. 49, 113, 114 m. fl. Bergen kommune.     

 

Vi viser til vedlagt planinitiativ utarbeidet i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven (01.01.2018) for nærmere beskrivelse av bakgrunn for og 

formålet med planarbeid.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ABO Plan & Arkitektur AS 

 

 

Arne Kristian Kolstad 
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Hovedinnhold i planinitiativet  
 

a) Bakgrunnen for planinitiativet  

Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om etablering av nytt kontorbygg på området F14 i 

reguleringsplan for Damsgårdsundet Sør. F14 er regulert til kontorformål. Området er ca. 2 daa og 

regulert med utnyttelse på 350 %. Dette gir mulighet for bygg på ca. 5600 m2. Iht. til gjeldende 

reguleringsplan kan kontorbygg/lagerbygg ha maks 3,5-4 m høyde i 1 etasje og maks 2,8 m i de 

øvrige etasjene.  

 
b) Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å detaljplanlegge området hvor det i gjeldende plan, jf. § 1.1.1, er 

satt krav om at før søknad om byggetillatelse i områdene F7 og F14 skal det foreligge en godkjent 

detaljplan etter PBL. 1985 § 28-2. Planen skal vise bebyggelse med høyder og byggelinjer, koter, 

eksakte avkjørsler, parkeringsplasser og bruk av ubebygde arealer.   

 

c) Enkle ideskisser 

Det er i februar 2019 gjennomført en arkitektkonkurranse i form av parallelloppdrag for tomten. 

Det er planlagt å ta stilling til disse forslagene ved å kåre en vinner ila. kort tid og frem til det er 

gjort vil ikke disse forslagene være tilgjengelig.  

Planområdet- dagens situasjon 
 

d) Forslag til planavgrensning: 

Planavgrensning er lagt til vegbanegrense i Michael Krohns gate og Damsgårdsveien samt delvis i 

eiendomsgrense for 158/50 og delvis innenfor. Grensen går også delvis gjennom vegarealet for 

gnr. 158 bnr. 117.  

 

 
Figur 1 Forslag til planavgrensing. ABO 
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Forslag til planavgrensning sendes også i sosi-format.  

 

e) Kort beskrivelse av området  

Planområdet ligger i Damsgårdssundet, 400 meter vest for Danmarksplass og ca. 1,5 km fra 

Bergen sentrum. Området ligger i et etablert bolig- og næringsområde med variert bebyggelse 

med hovedvekt på næringsbebyggelse og boliger. For nærmere beskrivelse se vedlagt 

stedsanalyse.  

 

f) Eksisterende kartlegginger av området 

Det er gjort en god del kartlegginger i området i forbindelse med kommunedelplan for 

Puddefjorden – Damsgårdssundet (trafikktall, kulturminnegrunnlag), og i forbindelse med 

gjeldende reguleringsplaner i området. 

- Trafikk 

- Sol/skygge for del av reguleringsplanen 

- ROS med særlig fokus på havnepromenade.   
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Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 

g) Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel: arealformål, eventuelle hensynssoner, 

blågrønne strukturer 

 

Kommuneplanens arealdel: 

Området er i gjeldende kommuneplans arealdel satt av til sentrumsformål, S8. 

 

 
Figur 2 Utsnitt kommuneplanens arealdel. Bergenskart 

Hensynssoner: 

• Området ligger innenfor P2 for krav om bilparkering, jf. Bestemmelsene § 15.  

• Området ligger innenfor støysone gul, H220_28, jf. bestemmelsene § 27.2.1. 

• Området ligger innenfor infrastruktursone, H410_270, konsesjonsområde fjernvarme 

Flesland- Sentrum. 

• Området ligger innenfor faresone, H390_11, gul sone luftkvalitet. 

• Rett nord for området går historisk veifar, H570_231, bevaring kulturmiljø, jf. retningslinje § 

27.3.5 

 

Forslag ny KPA 2018: 

Området er i ny KPA 2018 foreslått å ligge i byfortettingssone BY2.  
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Figur 3 Utsnitt forslag til ny KPA 2018. Bergenskart 

Felles bestemmelser sentrumsområder og BY2 

1. Områdene skal utvikles med høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg. 

2. Nye byggeprosjekter skal beskrive hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter det tilfører omgivelsene 

og tilstøtende byrom. 

3. Nettverket av byrom og grønnstrukturer skal være variert og sammenhengende, og utformes med 

vegetasjon og vann som grunnlag for rekreasjon og aktivitet. 

4. Ved nye tiltak skal det utarbeides en innledende stedsanalyse i samsvar med § 8.3. 

5. Grense mellom sonene kan justeres ved regulering. For byfortettingssonen forutsetter grensejustering at 

utbyggingsområdet får en funksjonell gangforbindelse med maks. 500 m til sentrumskjerne for lokalsentre 

og 900 m til sentrumskjerne for bydelssentre. Nye gangforbindelser skal opparbeides før nye bygg kan tas i 

bruk. 

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

boligtilbudet. 

7. Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 

 

Bestemmelser for sone 2 Byfortettingssone: 

1.Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av tjenesteyting, 

handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, forurensning eller andre vesentlige ulemper 

for omgivelsene tillates ikke. 

2. Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jfr. § 8.3. 

3. Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og finmasket byroms- og gangnett med maks. 70 meter 

mellom gangårer. Parkering skal skje i fellesanlegg. 

4. Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. Boliger skal ha inngang fra gaten. 

5. For tiltak innenfor hensynssone kulturmiljø skal det legges særlig vekt på bygningsform og 

bebyggelsesstruktur. 
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6. For byfortettingssoner uten sentrumskjerne skal det gjennom reguleringsplan sikres en offentlig plass 

sentralt i sonen. 

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

8. Byggehøyde:  

- Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til 

lokalklimatiske forhold og fjernvirkning. 

- Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse. 

- Ved reguleringsforslag der byggehøyder overskrider 4 etasjer eller 15 meter skal dette særskilt begrunnes i 

de kvaliteter man tilfører området.  

- For byggesaker som er unntatt krav om regulering skal byggehøyden være maksimalt 4 etasjer eller 15 

meter. 

9. Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 

10. Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 21. 

 

Hensynssoner: 

• Området ligger i støysone gul vei, H220_3. 

• Området ligger i støysone rød vei, H210_3 

• Området ligger i infrastruktursone H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland- 

Sentrum 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

Visjon om at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. 9 hovedmål/satsninger som uttrykker hva 

kommunen ønsker å legge vekt på å prioritere fremover: gåbyen, framtidsrettet, grønn, engasjert, 

drivkraft i regionen, attraktiv, mangfoldig, trygg, særpreget. 

 
h) Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

Området er regulert i en eldre reguleringsplan for Årstad/Bergenhus. Gnr. 158 bnr. 74 m.fl. 

Damsgårdsundet sør, vedtatt 30.05.2011. Eiendommene er regulert til kontorformål. Tomten er ca. 

1 600 m² og har en utnyttelsesgrad på BRA 350 %, noe som gir mulighet for et bygg på ca. 5 600 

m². Iht. gjeldende reguleringsplan kan det bygges et kontorbygg/lagerbygg med maks 3,5-4,0 

meter høyde i 1 etasje og maks 3,5 meter i de øvrige etasjene. For felt 14 er det i bestemmelsene 

gitt disse kravene:  
 

F14 – Område for kontor 

I området skal det oppføres bygninger for kontorvirksomhet med tilhørende garasjeanlegg. Kommunen kan tillate 

etablering av håndverk, mindre verksted og lager, dersom det etter kommunens skjønn ikke medfører ulempe for 

omgivelsene. Med bakgrunn i sin plassering skal bygget utformes med høg arkitektonisk kvalitet, der fasaden mot 

krysset aksentueres for å understreke hjørnehusets betydning. Ved utforming av bygget må nødvendige siktlinjer for 

krysset Michael Krohns gate / Damsgårdsveien ivaretas. 

Byggehøyde maks kote 27,5 

 

Jf. § 1.1.1 i bestemmelsene er det også krav om at før søknad om rammetillatelse i områdene F7 

og F14 skal det foreligge en godkjent detaljplan etter PBL 1985 § 28-2. Planen skal vise 

bebyggelse med høyder og byggelinjer, koter, eksakte avkjørsler, parkeringsplasser og bruk av 

ubebygde arealer. 

 

Det ligger to nyere vedtatt reguleringsplaner som grenser til analysert område: 

- 63610000 - Årstad. Gnr 158 bnr 837 m.fl., utrustningsbygget, Solheimsgaten 
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- 64300000 - Årstad. Gnr 158 bnr 30 m.fl., Solheimsgaten 23. 

 
i) Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Andre pågående reguleringsplaner i nærområdet: 

- 65320000   Bergenhus. Gnr 164 bnr 353 m.fl.. Marineholmen 

- 61930000   Årstad. Gnr 159 bnr 28 m.fl.. Sykkelkryssing av Fjøsangerveien. 

 

Planarbeidet ønskes i prinsippet gjennomført innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan og 

utfordrer dermed ikke føringer gitt i overordnende planer og retningslinjer hva angår 

byggehøyder, uteoppholdsareal med mer. I innledende samtaler med byarkitekten om prosjektet 

ble det oppfordret til å gå høyere enn reguleringsplanen inn mot krysset, og lavere inn mot 

gangstien mot nordvest under forutsetning at utnyttelsen ikke økte. Dette grepet må vurderes 

nærmer opp mot ulemper og fordeler totalt sett. 

Stedsanalyse 
Se vedlagt stedsanalyse uført ihht.  veileder for innledende stedsanalyse. Stedsanalyser inneholder 

6 kart samt beskrivelse av de ulike kartene.  

- Oversikt 

- Landskap og historie 

- Kommunikasjon og målpunkt 

- Bebyggelse  

- Bo og bymiljøutfordringer 

- Anbefaling  

 

Virkninger av planinitiativet 
 

j) Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Se vedlagt stedsanalyse, kart 2 landskap og historie. Området er registrert innenfor 

landskapsområde Solheimsviken – Lungegårdsvatnet med stor verdi.  
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Figur 4 Utsnitt landskapstyper. Kartivest 

Planområdet har vegareal på alle sider og har større åpne byrom rundt tomten på grunn av dette. 

Bebyggelse mot sjø er næringsbebyggelse og boliger. Byggene har relativ høy utnyttelse. 

Bebyggelse mot sør er i hovedsak preget av flermannsboliger fra 1915-1950 tallet, men også 

eneboliger. Se vedlagt stedsanalyse kart 4 bebyggelse. 

 

k) Fjernvirkning 

Området ligger inneklemt mellom to veger, Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, og har 

utenom vei bebyggelse som naboer mot nord, sør og vest. Se vedlagt stedsanalyse. Sør for 

området ligger Løvstakken. Mot nord ligger Damsgårdsundet. Fjernvirkningen vil trolig ikke være 

vesentlig i dette bebygde område. Både eksisterende boligbebyggelse og næringsbebyggelse er 

registrert med 5-7 etasjer. Særlig næringsbebyggelsen i nord er høy.  
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Figur 5 Utsnitt som viser eksisterende bebyggelse i byrommet. Google maps 

 

l) Trafikk og støy 

Planforslaget vil ikke føre til noen vesentlige endringer for trafikk og støysituasjonen i området. 

Planområdet benyttes i dag i hovedsak til parkering og ved etablering av nytt kontorbygg på 

tomten vil parkeringsdekningen bli opprettholdt slik som i dag eller bli redusert. Området ligger i 

hovedsak i rød støysone fra veistøy og en mindre del i gul støysone. 

 

ÅDT for Damsgårdsveien forbi området mot krysset til Michael Krohns gate er registrert med 1389 

ÅDT og fartsgrense 50 km/t. I Michaels Krohns gate forbi krysset ved området er ÅDT registrert 

med 7000 ÅDT og fartsgrense 40 km/t.  

 

Krysset Michaels Krohns gate/Damsgårdsveien er av fagetaten i forbindelse med gjeldende 

reguleringsplan vurdert til tilfredsstillende i forhold til forventet trafikkøkning som følge av 

boligutbygging i Damsgårdsundet samt utført trafikkanalyse av Asplan Viak datert 30.04.2009.  

 

Michael Krohns gate er opprustet med opphøyde gangfelt, lavere hastighet, miljøprioritert 

strekning og etablering av sykkelfelt. Tiltakene, sammen med reduserte svingebevegelser på 

Danmarksplass og plassering av bomstasjoner i gaten gir grunnlag for kraftig reduksjon i 

gjennomgangstrafikk i Michael Krohns gate. I tillegg er det etablert gatetun i Damsgårdveien som 

gir gjør at trafikkgrunnlaget faller også for Damsgårdsveien og ut mot krysset.  

 

Sporinger med lengere kjøretøy viser krysset kan strammes opp, spesielt innkjøringen til 

Damsgårdsveien. Denne oppstrammingen vil ikke ha innvirkning på trafikksikkerhetsforholdene i 

krysset men vil kunne øke fortausarealet på denne siden.  
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Det er historisk registrert 10 trafikkulykker ved dette krysset. Alle ulykkene er kategorisert med 

alvorlighetsgrad lettere skadd. Fordeling av ulykker strekker seg over et lengre tidsspenn fra 1981 

og frem til siste ulykke som var i 2015. Fordeling i forhold til ulykkeskategori er 4 sykkelulykker, 3 

bilulykker 2 MC-ulykker og 1 ulykke med fotgjenger. 3 av sykkelulykkene er registrert før det ble 

etablert eget sykkelfelt i Mikael Krohns gate. Med tanke på trafikkmengden i området og den 

jevne fordelingen av ulykker historisk vurderes ikke krysset til å være særlig ulykkesbelastet.  

 

 
Figur 6 Flyfoto over kryss Michaels Krohns gate/Damsgårdsveien med planområdet i vest. Google Maps 

 

 

m) Naturmangfold 

Innenfor området er det ikke registrert kritisk, sterkt, nær truet eller sårbare arter i Norsk Rødliste. 

Det er heller ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor området. Ca. 300 m 

øst for området er det registrert fiskemåke (nær truet). I Damsgårdsundet i sjø er det registrert 

arter som Bergand, Alke, Teist, Makrellterne, Lomvi, Hettemåke, Dvergdykker, Sothøne, 

Sivhøne, Hønsehauk, Fiskemåke, Stær, Ærfugl. Utbygging av området vil ikke ha vesentlig negativ 

konsekvens for naturmangfoldet.    
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Figur 7 utsnitt som viser registrerte arter av særlig stor forvaltningsinteresse i området. Miljøstatus 

n) Friluftsliv 

Det er ikke registrert viktige friluftsområder i umiddelbar nærhet til eller innenfor området. Men 

det er gode muligheter for å utøve friluftsliv i området rundt med både Løvstakken, Løvstien, 

Nygårdsparken, Store Lungårdsvann m.m. Området ligger i nærheten av blågrønne strukturer og 

eksisterende turveier/gang/sykkelveier som ligger i tilknytning til naturområder evt. forbindelser til 

andre turveier. 

 



 

12 

 
Figur 8 Utsnitt over kartlagte friluftsområder i området. Naturbasen 

 
Figur 9 Utsnitt blågrønne strukturer temakart KPA 2018. Bergenkommune 
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o) Kulturverdier 

Det er ikke registrert SEFRAK bygninger i området, automatisk fredete kulturminner eller 

kulturmiljø i umiddelbar nærhet som planområdet vil få vesentlige konsekvenser for.  

 

 
Figur 10 Utsnitt registrerte enkeltminner og kulturmiljø i området. Miljøstatus 

p) Barn og unges interesser 

Ny Krohnborg skole og barnehage og Søre Skogvei barnehage ligger ca. 200 m fra området. 

Solheimslien barnehage ligger ca. 350 m fra planområdet. I området er det langs landsiden av 

Damsgårdsundet opparbeidet er større kaiområde med mulighet for lek og opphold. Planområdet 

er planlagt med næringsbebyggelse og vil ikke ha behov for samme uteoppholdsareal som ved 

boligbebyggelse. Området vil ha positive konsekvenser ved at parkering ikke blir i overflaten og 

trolig vil utbyggingen gjøre at området får bedre gangforbindelser.  

 
q) Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

Ingen spesielle.  

Medvirkning 
r) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

• Fylkesmannen i Hordaland 

• Hordaland Fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Bymiljøetaten  

• Andre offentlige etater 

• Kommunale avdelinger 

• Naboer, andre berørte parter 
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s) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Naboer og offentlige myndigheter blir varslet ved oppstart og offentlig ettersyn. Dersom det 

skulle komme merknader fra naboer eller andre instanser som vedkommer saken, vil en vurdere 

nabomøte eller møte med aktuell instans. 

Samfunnssikkerhet og risiko 
Aktuell risiko og sårbarhet som må tas hensyn til i det videre planarbeidet: 

• Støy 

• Luftforurensning 

• Forurenset grunn 

• Overvann 

• Trafikk 

Konsekvensutredning 
Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

 

Planforslaget må vurderes etter forskriften etter følgende regler: 

 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 

kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak 

i vedlegg I og II  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen 

er i samsvar med denne tidligere planen  

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven 

 

Aktuelt vurderingspunkt i vedlegg 1 er nr. 24 

Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 

bruksareal på mer enn 15.000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

 

Vurdering §6b, vedlegg 1 nr. 24. 

§ 6 a) eller c) faller ikke inn under vurdering. Ved etablering av nytt næringsareal vil nytt bruksareal 

komme langt under 15.000 m2 BRA. § 6b), jf. vedlegg I nr. 24 blir dermed ikkje utløst.   

 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning for miljø eller 

samfunn 

 

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning etter § 10, men ikke ha 

planprogram eller melding: 
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a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 

konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

b) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 

 

Aktuelt vurderingspunkt i vedlegg II er Nr. 11 j) 

Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

 

Vurdering §8 vedlegg II nr. 11 j 

Reguleringsplanen omfatter næringsbygg og må derfor vurderes i forhold til § 10 i forskriften, jf. § 

8 vedlegg II. 

 

§ 10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn. 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal 

det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets 

lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen 

til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd. 

 

Vurdering av kriterier i § 10 

Kriterier som vurderes som ikke relevant, er ikke omtalt videre. 

Planområdet er på ca. 2 daa. Det er ikke registret truede arter, verdifulle landskap eller 

kulturminner innenfor området. Det er ikke fare for ras, skred eller flom i planområdet. 

Utbyggingen vil ikke gi vesentlige konsekvenser for befolkningens helse, f eks vann- eller 

luftforurensning.  

 

Konklusjon:  

Planforslaget vurderes til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter § 6 i forskriften. 

Planforslaget utløser heller ikke krav til KU etter § 8 etter vurderinger av kriteriene i § 10. 

Planinitiativet vil ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

 


