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VARSEL OM REGULERINGSENDRING ELLER MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN
ÅRSTAD/BERGENHUS, GNR 158 BNR 74 M.FL. DAMSGÅRDSSUNDET SØR OG
REGULERINGSPLAN ÅRSTAD. GNR 158 BNR 77-86, 88, 89, 91 OG 92.
DAMSGÅRDSVEIEN 85-97.
ØNSKE OM ENDRET PARKERINGSDEKNING INNENFOR HELE PLANOMRÅDET LANGS
STRANDSONEN AV PUDDEFJORDENS SØRSIDE.
I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB
Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre
endring, av reguleringsplanen for ÅRSTAD/ BERGENHUS, GNR 158 BNR 74 MF.L., DAMSGÅRDSSUNDET SØR
med planID: 60920000, godkjent 30.05.11, og reguleringsplanen ÅRSTAD. GNR 158 BNR 77-86, 88, 89, 91
OG 92, DAMSGÅRDSVEIEN 85-97 med planID: 17150000, godkjent 15.10.07.
Om plansaken blir behandlet som en reguleringsendring eller en mindre endring er avhengig av typen
tilbakemeldinger som denne varslingen medfører.
Endringen som er ønsket vil gjelde for begge planområdene innenfor reguleringsplanene for plan
ÅRSTAD/BERGENHUS, GNR 158 BNR 74 MF.L., DAMSGÅRDSSUNDET SØR (heretter omtalt som
DAMSGÅRDSSUNDET SØR), og plan for ÅRSTAD. GNR 158 BNR 77-86, 88, 89, 91 OG 92, DAMSGÅRDSVEIEN
85-97 (heretter omtalt som DAMSGÅRDSSUNDET NORD). Gjeldende plan for DAMSGÅRDSSUNDET SØR er
vist i figur 1. Gjeldende plan for DAMSGÅRDSSUNDET NORD er vist i figur 2.
Tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as ønsker å få endret/redusert parkeringsdekningen for de to
reguleringsplanene. Det er gjennomført to mindre endringer på reguleringsplan DAMSGÅRDSVEIEN NORD
og to mindre endringer på reguleringsplan DAMSGÅRDSSUNDET SØR. Se oversikt under fra Bergen
kommune som viser gjeldende planer med endringer.
Det er kun bestemmelsene om parkeringsdekning en ønsker endret. Plankartene endres ikke. Sammen
med søknadsbrevet som utarbeides etter varsling til Bergen kommune, vil det leveres en forenklet
planbeskrivelse og oppdaterte planbestemmelser. Planbeskrivelsen vil omtale eventuelle konsekvenser
for hva en lavere parkeringsdekning vil føre til for graden av utnytting, bygningsvolum, bruk av frigitt
areal osv.
Gjeldende planer
Planid
Plannavn

Saksnr

Ikrafttrådt

17150000

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 77-86, 88, 89, 91 OG 92, DAMSGÅRDSVEIEN
85-97

200212136

15.10.2007

17150002

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 79 OG 81, DAMSGÅRDSVEIEN 73 OG 75

200810518

07.12.2009

17150003

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 83, DAMSGÅRDSSUNDET NORD

201520509

03.03.2016

60920000

ÅRSTAD/BERGENHUS. GNR 158 BNR 74 M.FL., DAMSGÅRDSUNDET
SØR

200901451

30.05.2011

60920001

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 75, DAMSGÅRDSVEIEN 69, 73

201105938

05.06.2012

60920002

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 74 M.FL., DAMSGÅRDSSUNDET SØR

201202862

22.02.2012

Bakgrunnen for ønsket om endring av parkeringsdekningen i området kommer av at BOB har tilrettelagt
for en rekke boligprosjekter med tilknyttede parkeringsanlegg innenfor disse to planområdene. I tillegg
er det tilrettelagt med egne parkeringsanlegg for ulike bedrifter og næringsdrivende i området.
Utbyggingen i området har pågått over en 10 års periode med start innerst mot Solheimsviken. Gjennom
disse årene har BOB solgt boliger i gode og gjennomtenkte prosjekter med god tilrettelegging av sine
ute- og innemiljø. Flere av prosjektene er ferdig realisert og innflyttet, og flere vil komme til i årene
framover.
Når man planlegger å bygge ut et området er det krav om at det bl.a. skal tilrettelegges for parkering.
Hvor mange parkeringsplasser det enkelte prosjekt kan ha er vist i kommuneplanens planbestemmelser i
det som er omtalt som Parkeringstabellen. Parkeringstabellen med parkeringsplasskrav forteller noe om
beregningsgrunnlaget for bolig, forretning, kontor osv. For områdene som er omfattet av denne
søknaden er det en parkeringsdekning på 1-1,2 per 100 m2 som gjelder i dag.
I de senere år har behovet og holdningen til å ha egen bil endret seg. Både hos folk flest og i Bergen
kommune. En ønsker at flere skal gå eller sykle, eller benytte kollektivtrafikk når en har skal forflytte
seg fra hjemmet til f.eks. skole, arbeidsplass eller annet. Med god tilrettelegging lar ønsket seg
oppfylle.
Nærhet til sentrum, generell tilrettelegging av området med opparbeidede gode fortau og veger, god
kollektivdekning i nærheten, den nye gang – og sykkelbroen «Småpudden» som kommer, kan være noen
av de medvirkende årsakene til at interessen/behovet for å ha egen parkeringsplass viser seg å være
lav. Det er dermed bygget en del parkeringskjellere og parkeringsanlegg i området som det er liten
interesse/behov for å benytte fra dem som bor i de ulike boligprosjektene. Det gjelder både fra dem
som allerede er innflyttet og dem som har meldt sin interesse til prosjekter som realiseres i nærmeste
framtid.
Med den bakgrunn ønsker BOB Eiendomsutvikling as å redusere antall parkeringsplasser for de ulike
prosjektene fra 1-1,2 parkeringsplasser per 100 m2 til 0,6 -1,2 parkeringsplasser per
100 m2 for bolig. Den overdekning en etter en slik endring vil sitte igjen med i allerede bygde
parkeringsanlegg, ønsker BOB Eiendomsutvikling as å tilby til beboere i området på Gyldenpris mot kjøp
av parkeringsplass eller en leieavgift. Det er ikke tenkt at parkeringsplassene skal tilfalle
næringsdrivende som er etablert her (utover de parkeringsplasser disse allerede har avtale om og
benytter i dag). Tilbud om kjøp av parkeringsplass blir i så fall et tilbud som beboere i området blir
informert om etter at vår prosess med endringen av parkeringsdekning er endelig vedtatt. Hvor lang tid
det tar er alltid uvisst. Tilbudet vil bli annonsert. I tillegg ønsker en å fokusere på tiltak som å
tilrettelegge for bildeling, ladepunkt for bil, trygg og god sykkelparkering i f.eks. mobilitetspunkt.
Tilbudet tas inn som en del av de nye bestemmelsene. Det skal også etableres anlegg i området for
langtidsleie med betalingsløsning med hhv. 27 og 68 parkeringsplasser.

Figur 1 Plankart for DAMSGÅRDSSUNDET SØR, planID: 60920000.
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Figur 2 DAMSGÅRDSSUNDET NORD, planID: 17150000.
Det aktuelle området er også regulert i kommunedelplan Puddefjorden – Damsgårdssundet fra 2010 med
planID: 17330000. Se figur 3.

Planområdene

Damsgårdssundet nord

nord

Damsgårdssundet sør

nord

Figur 3 Utsnitt av kommunedelplan for Puddefjorden Damsgårdssundet med planID: 17330000.
Planområdene for Damsgårdssundet nord og sør er vist i hhv. grønn og rosa farge.

Puddefjordsbroen

Møhlenpris

Planområdene
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Gyldenpris
Damsgårdsveien

Figur 4 Flyfoto som viser planområdets plassering på Gyldenpris ved Puddefjorden.

Figur 5 Varslingskartet som viser de to planene.

Følgende endringer søkes:
Begge planer som er omfattet av denne endringen har omtrent likelydende tekst. Her hentet fra
bestemmelsene til DAMSGÅRDSSUNDET NORD siste godkjente bestemmelser fra 3.03.16 § 1.11.1. og
DAMSGÅRDSSUNDET SØR sist godkjent 30.05.11 i § 1.10.1.
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Teksten en ønsker å endre er Parkeringsdekningen skal være i samsvar med/i henhold til dagens
gjeldende parkeringsnorm/parkeringsvedtekter (uttrekk fra bestemmelsene i hhv. §§ 1.11.1 og
1.10.1 – se over).
For begge bestemmelser ønsker en å endre til: antall parkeringsplasser beregnes tilsvarende 0,6 –
1,2 parkeringsplasser per 100 m2 bolig. Det er kun for boligene en ønsker redusert
parkeringsdekningen. For alle andre formål blir parkeringsdekningene som opprinnelig.
For planbestemmelsene for DAMSGÅRDSSUNDET NORD siste godkjente bestemmelser fra 3.03.16 §
1.11.1. blir endringen slik: se ny tekst framhevet med rødt. I tillegg ønsker en å tilrettelegge for
bedre sykkelparkering, bildeling og tilrettelegge for el-bil. Se under:
1.11

Parkering

1.11.1

Det skal avsettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser på egen tomt. Antall plasser skal være tilpasset
den bruk området har, i samsvar med de til enhver tid gjeldende parkeringsvedtekter for Bergen
kommune. Antall parkeringsplasser beregnes tilsvarende 0,6 – 1,2 parkerings-plasser per 100 m2 bolig.
For parkeringsareal som omfattes av mindre reguleringsendring for de to eiendommene på bnr 83, skal
det etableres 3 biloppstillingsplasser for næring og 16 plasser for bolig. Av disse skal det avsettes to
plasser til Bildeling og 25 % av plassene skal ha lademulighet for El-bil8. For sykkelparkering etableres
tilsvarende 4 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 bolig. Innenfor området skal det legges til rette for
egne overbygde og låsbare sykkelparkeringsplasser i tillegg til anlegg med ladepunkt for elbil og det
skal avsettes parkeringsplass til bildeleordning.

For planbestemmelsene for DAMSGÅRDSSUNDET SØR siste godkjente bestemmelser fra 30.05.11 i §
1.10.1 blir endringen slik – ny tekst merket med rødt. I tillegg ønsker en å tilrettelegge for bedre
sykkelparkering, og bildeling – både i omfang og utforming. Se under:
1.10

Parkering

1.10.1

Parkeringsdekningen skal være i henhold til dagens gjeldende parkeringsnorm. Antall parkeringsplasser
beregnes tilsvarende 0,6 – 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 bolig. For sykkelparkering etableres
tilsvarende 4 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 bolig. Innenfor området skal det legges til rette for
egne overbygde og låsbare sykkelparkeringsplasser i tillegg til anlegg med ladepunkt for elbil og det
skal avsettes parkeringsplass til bildeleordning.

Overbygde og låsbare sykkelparkeringsplasser kan like gjerne etableres i allerede bygde parkeringsanlegg. Hensikten er at forholdene for syklende blir bedre og sikrere for å gjøre det mer attraktivt å
benytte sykkel i hverdagen.
Plangrensene for de to reguleringsplanene og grenser mot andre eiendommer endres ikke. Vedtatte
planbestemmelser for begge reguleringsplaner samt forslag til reviderte planbestemmelser ligger ved.
Det samme gjør varslingslisten som viser hvem som er varslet. Der det finnes sameier/borettslag er det
styrene som er tilskrevet. Dette hindrer ikke at privatpersoner kan sende merknad til planarbeidet.
Planarbeidet blir varslet gjennom Bergens Tidende og alle relevante dokumenter vil ligge på nettsiden
til www.ardarealplan.no. I tillegg til at naboer/grunneiere og andre aktuelle parter blir tilskrevet.
Merknader
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig
eller elektronisk til:
Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no
Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte
dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslaget til mindre
endring/planendring for området.
Frist for innspill/merknader er satt til 30.07.16 (syv uker pga. sommerferie).
Videre saksgang.
Dersom planen etter gjennomgang av innspill og merknader kan gjennomføres som en mindre endring vil
denne bli sendt Bergen kommune for saksbehandling med nødvendig dokumentasjon.
Dersom planen må gå som en reguleringsendring vil nødvendig materiell bli utarbeidet og bli sendt til
Bergen kommune for saksbehandling.

Vennlig hilsen

………………………………..
Kari Johannesen
Administrasjon/samfunnsplanlegger
Tlf: 55 31 95 00
E-post: kj@ardarealplan.no
Vedlegg:
1. Varslingsliste
2. Gjeldende reguleringsbestemmelser for Damsgårdssundet sør og nord.
3. Forslag til nye reguleringsbestemmelser for Damsgårdssundet sør og nord revidert 8.06.16
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Varslingsliste. Alle grunneiere, naboer, styrer, sameier osv. blir tilskrevet:
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Ny Krohnborg Velforening

Søndre Skogveien 14

5055 Bergen

Løvstakken Velforening v/Åsta Årøen

Frydenbølien 7

5056 Bergen

Ulike offentlige høringsinstanser:
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