
 

 

 

STEDSANALYSE 

KROHNEN, GNR/BNR 158/49, 113, 114 M.FL. BERGEN KOMMUNE 

 

1. OVERSIKT  

 

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

Damsgårdsundet sør, vedtatt 30.05.2011 

 

 
Figur 1. Utsnitt av plan Årstad/Bergenhus. Gnr 158 bnr 74 m.fl.. Damsgårdsundet sør. 

Det ligger to nyere vedtatt reguleringsplaner i grense av analysert området: 

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

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

 

Planområdet grenser direkte til næringspark med finans- og teknologi og helserelatert virksomhet. 

Nordøst-delen av næringsparken er under utvikling og transformasjon. 
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2. LANDSKAP OG HISTORIE 

Planområdet grenser direkte til to ulike bebyggestrukturer. I nord grenser området til moderne 

næringsbebyggelse, i sør/sør-vest grenser området til mer historisk preget Solheim boligstruktur.   

Bebyggelsesstrukturen i Solheim er i rullering av KPA 2018 foreslått sikret og ivaretatt i 

bevaringshensynsone kulturmiljø (H570-3). Liten del av planområdet ligger innenfor hensynssonen 

foreslått i KPA 2018. 

 

Gjennom analyseområdet går historiske veifar gjenspeilet delvis i eksisterende vei, gangforbindelser 

og etablerte gang-/sykkelveier.  

 

Viktig lokale siktlinjer i analyseområdet er hovedsakelig åpninger i fasader langs Damsgårdsveien.  

På grunn av høydeforskjellen er noen av disse siktlinjene kun ensidig sikt mot næringsparken (jf. 

figur 2 til 4).  

 

Planområdet er klemt mellom to veier og er den eneste ubebygde tomten i nærområdet.  

Viktige utsiktspunkter finnes langs hele kaikanten i næringsparken med et spesielt utsiktspunkt som 

er serveringstedet «Colonialen Kranen» markert på kartet.  

 

Landskapet rundt planområde har ren bykarakter med byfjorden som nærmeste nabo.  

 

 
Figur 2. Viktige siktlinjer 
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Figur 3. Siktlinje 1 

 

 
Figur 4. Siktlinje 2 
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Figur 5. Siktlinje 3 

3. KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT 

Analysen viser at området har god kommunikasjon. Spesielt mot næringsparken som er en stor 

arbeidsplass og tjenestemålpunkt. Næringsparken er i seg selv et viktig målpunkt, med hovedvekt 

på finans og teknologi og med store ambisjoner om utvikling og ytterligere vekst.  

 

Planområdet ligger mellom de to bybanestoppene, Danmarksplass og Florida, med en avstand fra 

planområdet på 400 og 500 m. Bussholdeplasser, Lien sør og Solheimsviken, med linje nr. 13 

Bergen Busstasjon – Festplassen er lokalisert i Michael Krohns gate i nærheten av området. 

Andre viktige målpunkt i området er Bergen legevakt, samlokalisert med Helse Bergens 

skadepoliklinikk, som blant annet tilbyr røntgen og sårbehandling. 

  

I området mangler attraktive gangtverrforbindelser mellom Michael Krohns gate og 

Damsgårdsveien. Snarveien mellom Bøhmergaten og næringsparken er etablert gjennom 

parkeringsplass og mangler overgangsfelt i Damsgårdsveien.  

 



 

5 

 

 
Figur 6 Gangforbindelser 

 
Figur 7. Bussrute 13. 

4. BEBYGGELSE  

Bebyggelsesillustrasjon viser at analyseområdet består av to typer strøk struktur: 

- Organisert, moderne bebyggelse i næringsparken 

- Boligstruktur fra perioden 1915-1950. Med boligbygging i stor grad i form av 

flermannsboliger. Hovedsakelig arbeiderboliger og funksjonærboliger, men også med 

mange innslag av eneboligbebyggelse. 
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5. BO OG BYMILJØUTFORDRINGER  

Veier og stor del av planområdet ligger i rød støysone, mens en liten del av området i nord ligger i 

gul støysone.  

 

I analyseområde finnes mindre attraktive byrom og gangforbindelse med lukket fasade. 

Planområdet er utsatt for støytrafikk og veiluftforurensning og er på grunn av det predestinert til 

allerede regulert kontorformål.  

 

6. ANBEFALING 

Innenfor område 1 anbefales å bygge kontorbygg med eksponert og attraktiv fasade fra både 

Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Tiltak bør ivareta de kulturhistoriske verdiene i Solheim. 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 

den totale utnyttelsen for feltet ble opprettholdt. Byggehøyder vil bli vurdert i det videre 

planarbeidet.  

 

Hjørneplassering og viktige siktlinjer, samt med historisk preg for bebyggelsesstrukturen skal 

prioriteres i detaljprosjekteringen. 

 

I område 2 skal kvaliteter for gangforbindelsen forbedres og parkeringsmuligheter langs gangveien 

fjernes. 
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