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Øyvind Tveit, byplan 
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Martin Christensen, byggesak 

Andre: Unn Jenny Utne Kvam, Statens vegvesen 

 Rigmor Huus, byantikvaren 

 Tom J Sandahl, bymiljøetaten 
_________________________________________________________________________________ 

1.0 Forslagsstillers planinitiativ 

1.1 Nøkkelopplysninger 

• Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om etablering av nytt kontorbygg på 

området F14 i reguleringsplan for Damsgårdsundet Sør. Felt F14 er regulert til 

kontorformål i gjeldende reguleringsplan, plan 60920000. 

• Området er ca. 2 daa og regulert med utnyttelse %BRA = 350 %. Dette åpner 

for bygg på ca. 5600 m2.  

• Felt F14 er regulert med maksimal byggehøyde kote + 27,5 meter, der 1.etasje 

har absolutt krav om å være 3,5-4,0 meter høy, og de øvrige etasjene kan 

maksimalt være 3,5 meter høy.  

• Eksisterende terrengnivå varierer mellom 8,5 m.o.h til 12,5 m.o.h. 

• Det er i februar 2019 gjennomført en arkitektkonkurranse. Forslagsstiller 

presenterte i møtet tre forskjellige skisseprosjekt (ikke innsendt).  
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2.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken 14.05.2019 og trakk følgende konklusjon:  

Planoppstart anbefales. 

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 

Arealformål på den aktuelle tomten er angitt å være kontorformål. Forslagsstiller ønsker 

å regulere for et kontorbygg. Utadrettede funksjoner/formål kan være vanskelig på 

tomten.  

 

3.2 Byform og arkitektur 

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 

Av gjeldende reguleringsplan fremgår følgende bestemmelse for delfelt F14: 

«I området skal det oppføres bygninger for kontorvirksomhet med tilhørende garasje-

anlegg. 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.» 

 

Forslagstiller opplyste at kriterier for parallelloppdrag for arkitektur ble utviklet i 

samarbeid med Byarkitekt og at det er ønskelig at disse inkluderes videre i prosessen. 

Kriterier har blant annet vært plassering av inngang, bruk av massivtre, tydelig identitet 

og åpne fasader på bakkeplan. 

 

3.2.1 Byggehøyder og grad av utnytting 

Byggehøyde og grad av utnytting er gitt av gjeldende reguleringsplan. Av planinitiativet 

fremgår det at det tenkes å forholde seg til disse føringene. Ut fra skissetegningene vist i 

møtet fremgår det at maksimal byggehøyde og grad av utnytting utfordres noe.  

 

Byggehøyder og grad av utnytting vurderes i en planprosess, men i utgangspunktet 

gjelder premissene gitt av gjeldende plan. Parkeringsanlegg skal inngå som del av grad 

av utnytting. Dersom angitt maksimal byggehøyde og grad av utnytting utfordres, må 

konsekvensene av forslaget belyses og begrunnes.  

 

3.2.2 Bebyggelsesstruktur og strøkstilpasning 

Området er preget av ulik bebyggelsesstruktur, der bebyggelse sør og vest for tomten 

ble etablert tidlig på og mot midten av 1900-tallet. Bebyggelsen nord for tomten er av 

nyere dato, etablert etter årtusen-skiftet. Damsgårdssundet har som kjent vært gjennom 

en transformasjon, men det er likevel bebyggelse i området som er av historie-

fortellende karakter som bør tas hensyn til ved utforming av nybygg.  

 

Byantikvaren kom med innspill om at et nybygg ikke bør være avstengt på langsiden 

mot Michael Krohns gate. Det ble anbefalt å se på muligheter for åpninger eller 

inngangsparti der for å skape en inviterende fasade som kan bidra til byliv på 

bakkeplan. Ny arkitektur må spille på lag med kulturmiljøet rundt. 

 

Forslagsstiller har til skisseprosjektene gitt premiss om at et nybygg skal oppføres i 

massivtre konstruksjon med en tydelig identitet. Forslagsstiller vurderer at et slikt grep 
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kommuniserer både til eksisterende bebyggelse i sør og i vest, samt de moderne 

prosjektene i nord. Byplan orienterte om at vi per nå ikke tar konkret stilling til 

skisseprosjektene, men elementer fra skissene ble drøftet videre. 

 

3.2.3 Byrom, møteplasser, tverrforbindelser og grønne elementer 

Forslagsstiller har, som del av parallelloppdraget, lagt premiss om at inngangsparti skal 

plasseres i nordvestlig hjørne av tomten. Ved en slik plassering av inngangsparti kan 

kombinasjonen av hovedinngang og tverrforbindelse bidra til å danne et nytt attraktivt 

byrom. 

 

Tverrforbindelse, Gangveg 10 i gjeldende plan, forutsettes videreført i ny 

reguleringsplan. Byplan ønsker samtidig at forbindelse mot sør reguleres i en ny 

reguleringsplan for å sikre videre forbindelse mot byfjellene i fremtiden.  

Forslagsstiller ser verdien av å sikre helhetlig tverrforbindelse i området og motsetter 

seg ikke å regulere tverrforbindelsen videre mot sør. Det ble i møtet stilt spørsmål om 

tverrforbindelsene skal være offentlig eller ikke. Byplan orienterte om at 

tverrforbindelsene sannsynligvis skal være offentlig, men dette har ikke vært drøftet 

internt.  

 

Bymiljøetaten kom med innspill om at det bør vurderes grønne elementer i området, 

samt areal avsatt til bytrær. 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. 

 

3.2.4 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 

3.3 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 

Nye kontorlokaler må tilrettelegges slik at det er enkelt for de ansatte å velge sykkel 

eller å gå fremfor å kjøre til jobb. Attraktivt inngangsparti for syklende bør tilstrebes og 

løsning om å separere atkomst for sykkel fra atkomst for bil bør styrkes i det videre 

arbeidet.  

 

Felt F14 er omgitt av veg, Michael Krohns gate i sør og Damsgårdsveien i nord. Krysset 

mellom disse er regulert i en eldre reguleringsplan. Etter vår vurdering må planområdet 

omfatte de aktuelle vegene. Representant fra Statens vegvesen kom med følgende 

innspill i møtet: 

- Planområdet bør utvides til å ta med Michael Krohns gate langs tomten, samt 

kryssområda mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, Vikens gate 

og Lien. I kryssområda er det viktig med særlig fokus på tilrettelegginga for 

gående og syklende (m.a. siktlinjer til gangkryssinger, kopling av 

sykkelløsninger). 

- Trafikkanalysen som det blir vist til er fra 2009. Det er behov for å gjøre nye 

trafikale vurderinger. Forhold for gående og syklende må ivaretas.  

- Sykkelfelt på strekningen forbi aktuell tomt er for smal, og trengs å utvides. 

Den opprustningen av Michael Krohns gate som ble gjort for noe tiår siden, 

svarer ikke ut behovene som trafikantene har i området i dag. Dette bør også 

komme klarere fram av stadanalysen i saken. Gatetverrsnittet må vurderes og 

nødvendig areal må avsettes. 

- Det forutsettes at atkomst løses via Damsgårdsveien. 
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3.4 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

Planområdet grenser til hensynssone H570-3 kulturmiljø Solheim og Michael Krohns 

gate 19 inngår som del av hensynssonen. Det må utarbeides kulturminnedokumentasjon 

som omfatter planområdet og hensyn til tilgrensede kulturmiljø. Kulturminne-

dokumentasjon kan med fordel utarbeides i en tidlig fase. 

Planinitiativet må suppleres med informasjon knyttet til nærhet til hensynssone 

kulturmiljø. Per nå omtales ikke dette i innsendt planinitiativ. 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon; 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 
Ut fra forslagsstillers skisser forutsettes det at eksisterende bebyggelse skal rives.  

 

3.5 Barn og unge 

3.5.1 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

For info vedrørende barnetråkk; se http://www.barnetrakk.no/ 

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. 

 

3.6 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. KPA2010 punkt 8 og punkt 19 i forslag til KPA2016. 

ROS-analysen skal for øvrig være i henhold til kravspesifikasjonen. 

 

3.7 Vann og avløp, overvannshåndtering 

Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra VA-etaten: 

Eksisterende bygg på eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett men 

stikkledningene er ikke registrert i kartet. Ved riving av eksisterende bebyggelse må 

eksisterende tilknytninger plugges på kommunale hovedledninger. Kommunalt 

ledningsanlegg skal være tilgjengelig for utskiftning og reparasjon og tillates ikke 

overbygget. 

Se vedlegg for VA-ledningskart. 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 

 

3.8 Renovasjon og varelevering 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 

vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 

Kjøremønster for renovasjons- og vareleveringskjøretøy må dokumenteres og 

snumulighet for slike kjøretøy må vurderes. 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
http://www.barnetrakk.no/
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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4.0 UTREDNINGER 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Oppdatert 

stedsanalyse 

Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse utarbeidet i 

forbindelse med forslag til KPA2018 (pdf): 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv

e/00341/Bestemmelser_vedleg_341515a.pdf 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Kan bli aktuelt.  

 

 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

Utsnitt under er vårt forslag til planavgrensning.  

 

 
 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 

gjennom: https://infoland.ambita.com 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Bestemmelser_vedleg_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Bestemmelser_vedleg_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv
https://infoland.ambita.com/#/
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6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Årstad, gnr.158, bnr.49, m.fl., Krohnen, Damsgårdsveien 

 

6.3 Eiendomsforhold 

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. 

 

 

7.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Informasjonsmøte ovenfor naboer i området kan være aktuelt og bør avholdes. 

Vi vil invitere både byantikvaren og byarkitekten i møter som omhandler utforming av 

nybygg. Statens vegvesen må høres mtp. endring av Michael Krohns vei. 

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse. 
 

 

9.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Byggehøyder og grad av utnytting 

• Trafikksikkerhet 

• Hensyn til kulturmiljø 

• Planavgrensning 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

 

10.1 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

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. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
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10.2 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. 

 

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. 

 

10.3 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

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. 

 

10.4 Dialog 

Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

VIKTIG INFORMASJON 

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

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 5556 5712, eller e-post 

marita.solaas@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201703012. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 

***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 

*****                                                                                  ***** 

 

 
Kopi:  Gc Rieber Eiendom AS, v/Gunnar Hernborg  

Vedlegg: 
Kart VA-ledninger  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019

