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1. SAMMENDRAG 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med Lund & Partnere 
arkitekter as arkitekter as. Lars Hilles gate Eiendom as er forslagsstiller for planen.  
Planområdet er på ca. 1,3 daa og ligger ved bybanestoppet Nygård i Bergenhus bydel. 
Planområdet er bebygd og eksisterende bygg er planlagt å videreføres med et formspråk som i 
dag med fire nye etasjer på toppen.  
 
Formålet med planen er å regulere området for boliger med gode tilrettelagte fellesområder på 
takterrasse. Det reguleres samtidig for tilhørende infrastruktur/fortau som har til hensikt å 
sikre gode forhold for gående.  
 
Det tilrettelegges for inntil 25 nye boenheter som påbygging på eksisterende bygg i tillegg til 
et mindre areal for næring i deler av tredje etasje.  
 
Det tilrettelegges ikke for bilparkering i prosjektet, kun for sykkelparkering. Parkering for bil 
må løses som i dag med parkering i parkeringsanlegg i nærmiljøet eller innenfor dagens 
system i området med soneparkering. Nærheten til godt kollektivsystem og mange ulike 
arbeidsplasser vil trolig tilsi et redusert behov for egen bil og dermed parkering av denne. 
Bildeling med tilbud om et stort antall biler finnes innenfor kort avstand fra boligen. Det 
tilrettelegges for lett tilgjengelig sykkelparkering innendørs.  
 
Det er lagt ned arbeid i å finne gode løsninger som sikrer god bruk av uteområdet på 
takterrassen. Noe innsyn til takterrassen er ikke til å unngå fra bygget i øst (Media City 
Bergen), men vi tror at takterrassens løsninger bla. med pergola vil gi et attraktivt felles 
uterom. Hele tomten er bebygd og det er ikke tilgjengelig uteareal på bakkeplan utover det en 
kan finne i nærliggende parker. Boligene vil trolig være mest egnet for grupper som lever et 
urbant byliv uten småbarn. Planområdet har delvis gode solforhold.  
 
Bygget ligger i et allerede etablert og utbygd område med en lett blanding av bolighus og 
næringsbygg. Noen få leiligheter i påbygget som vil vende mot naboer i Nygårdsgaten 94 vil 
kunne få noe begrenset innsyn.  
 
Det har vært dialog med Hordaland Fylkeskommune i forbindelse med en fredningssak for 
bygget. Denne saken er avsluttet og fredning er ikke lenger aktuelt. Byantikvaren i Bergen 
følger fylkeskommunens anbefaling. Uttrykket i eksisterende bygg er tenkt videreført i 
nybygget, noe en kan se i vedlagte illustrasjoner og tatt inn i planbestemmelsene. Dette er 
valgt etter samtaler med byantikvaren. 
 
Eksisterende bygg inneholder i dag treningsstudio og frisør. Driften med næring vil fortsette 
etter påbygging. Ferdig utbygget vil nytt næringsareal gi et verdifullt bidrag som sikrer 
eksisterende drift i bygget. Nytt lokale er tenkt som yogasal. Næringsarealer er ikke knyttet til 
dagens formål; treningssenter lengre enn leieavtaler tilsier. Senere kan arealene inneholde 
andre generelle næringsvirksomheter.  
 
Planforslaget er i samsvar med arealdelen i gjeldende kommuneplan, der området inngår i 
formålet S8 sentrumsformål. I kommunedelplanen for Sentrum er området vist som blandet 
sentrumsformål.   
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
 
3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
3.1. BAKGRUNN 
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med Lund & Partnere arkitekter as, på 
oppdrag fra Lars Hilles gate Eiendom as. Planen legger til rette for å omdisponere området fra 
forretning/kontor til sentrumsformål. 
Bakgrunnen er at tiltakshaver ønsker å videreutvikle dagens bygg med fire nye etasjer. Her vil 
det hovedsakelig tilrettelegges for bolig. Eksisterende treningssenter får utvidet sitt leieareal.  
 
3.2. INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET   
Formålet med reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser er å legge til rette 
for bolig og tjenesteyting. Boliger vil få felles uteoppholdsareal på takterrasse. Det 
tilrettelegges for god sykkelparkering, men ingen bilparkering. Planen vil sikre myke 
trafikanters interesser.  
 
Oppsummert er disse hovedgrepene valgt:  

• Planforslaget legger til rette for økt utnytting til sentrumsformål. 
• Planforslaget bidrar til kvalitetsheving av et sentralt beliggende område.  

  
Bydel BERGENHUS 
Gårdsnavn (adresse i sentrum) Lars Hilles gate 29 
Gårdsnr./bruksnr. 164/948 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Reguleringsendring av: BERGENHUS. 

GNR 164. NEDRE NYGÅRD NORD 
 
 

 

Forslagsstiller Lars Hilles gate Eiendom as 
Grunneiere (sentrale) Lars Hilles gate Eiendom as 

Statens vegvesen 
Hordaland fylkeskommune  
Bergen kommune 

Plankonsulent Ard arealplan as i samarbeid med Lund & 
Partnere arkitekter as   

  
Ny plans hovedformål Omregulering fra forretning/kontor til 

sentrumsformål.  
Øke byggehøyder. 

Planområdets areal i daa Ca. 1,3 daa 
Grad av utnytting Innenfor BS %Bra=570%  

Antall nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Inntil 25 boenheter 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy, byggehøyder, bokvalitet og kulturminne 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato 29.01.16 
Fullstendig planforslag mottatt, dato  
Informasjonsmøte avholdt. (j/n) n 
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• Planforslaget bidrar til at eksisterende næring får utvidet sitt næringsareal i tillegg til at 
det etableres boliger i området i samsvar med kommuneplanens førende prinsipper for 
videre byutvikling med fortetting.  

• Planforslaget med sin lokalisering i Bergen sentrum nær en rekke arbeidsplasser og 
bybanestopp er i samsvar med samordnet bolig, areal- og transportplanlegging.  

• Planforslaget sikrer universell tilkomst til området generelt og til bygget spesielt.  
• Planforslaget viser respekt for bestående bygningsmasse og har til hensikt å sikre 

fremtidig vedlikehold.  
 
 
4. PLANPROSESSEN 
 
4.1. VARSLING 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 14.01.16 
med Bergen kommune der representanter fra 
planavdelingen, byggesak, byantikvar, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen deltok.  I 
tillegg stilte forslagsstiller og representanter fra 
Ard arealplan.  
Varslingsbrev ble sendt ut til parter, naboer og 
offentlige og private høringsinstanser den 
27.01.16. Planoppstart ble annonsert under 
kunngjøringer i Bergens tidende den 29.01.16. 
Frist for å komme med merknader/uttalelser ble 
satt til 11.03.16 som er seks uker.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Varslingsannonsen i BT 29.01.16.  
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4.2. MERKNADER/UTTALELSER I FORBINDELSE MED VARSLING 
I forbindelse med varslingen kom det inn 7 merknader/uttalelser. Disse er svart på i eget 
vedlegg. To naboer har sendt merknader. Oppsummert kan en se følgende tema som 
belyst/kommentert:  
  
Offentlige uttalelser:  

• Areal og transport som gjelder 
• Sammenhengen med kvartalet for øvrig  
• Trafikale utfordringer knyttet til parkering for både bil og sykkel, varelevering, 

flyttebiler m.m.  
• Folkehelse, med vekt på bokvalitet og sentrumsutvikling  
• Kulturminner og kulturmiljø i eksisterende bygg og i nærmiljøet 
• Støy, ikke minst i sammenheng med boligformålet 
• Tilfredsstillende nærmiljøkvaliteter for boligformålet 
• Barn og unges interesser  
• Brannredningskrav  
• Grønnstruktur og naturmangfold. Eksisterende gatetrær må ivaretas  
• VA-rammeplan og krav om lokal håndtering av overvann 

 
Private merknader:   

• Antikvariske verdier for planområdet  
• Best mulig uteoppholdsarealer tilgjengelig for flest mulig  
• Konsekvenser for regulert park i naboplan  
• Støy i anleggsperioden  
• Trafikale løsninger  
• Ønske om å innlemme gnr 164 bnr 862 – Nygårdsgaten 94 i planområdet 

 
4.3. SAMARBEIDSMØTER/DIALOG I PROSESSEN 
Underveis i prosessen er det avholdt møte mellom partene og kulturmyndighetene. Dialogen 

med Hordaland Fylkeskommune handlet om en fredningssak for bygget. Denne saken er 
avsluttet og fredning er ikke lenger aktuelt. Byantikvaren i Bergen følger fylkeskommunens 
anbefaling. Det har vært holdt oppfølgende møte om byggets høyder (26.08.16) med 
fylkeskommunen da forslaget fra arkitektene viser seks etasjer, mens vedtaket fra 
fylkeskommunen sier at de kan tillate 5 etasjer. Resultatet etter møtet var at fylkeskommunen 
ser at forslaget fra arkitekt er godt sett i sammenheng med omkringliggende og godkjente 
bygg, og tillot å gå videre med seks etasjer. Bakgrunnen for vedtaket er at det i 1962 var 
planlagt og godkjent et påbygg med et likt formspråk med inntil seks etasjer. Området er i 
sterk transformasjon der byggehøydene ellers i området har økt betraktelig. 
Kulturmyndighetene mente da at vår påbygning ikke vil få store negative konsekvenser for 
kulturminneinteressene. Det blir i sammenheng med vedtaket bedt om at det i de nye etasjene 
mot den fredede bensinstasjonen, blir lagt inn vindu for å sikre nasjonale kulturminneverdier i 
Lars Hilles gate 27. 1 Det markeres også en overgang mellom gammelt og nytt med et noe 
endret uttrykk i fasaden i tredje etasje (se figur 1).  Etter offentlig ettersyn har Hordaland 
Fylkeskommune gått tilbake på sin innstilling og anbefaler nå påbygging i inntil 5 etg. som er 
                                                 
1 Kulturminnefaglig fråsegn fra Hordaland fylkeskommune datert 14.10.16.  
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i samsvar med fagavdelingens innstilling. Fagavdelingen mener ut fra vurdering av 
kulturminnene med det opprinnelige bygget og den fredede bensinstasjonen at fem etasjer er 
riktigere enn seks etasjer. 
 
Det har også vært dialog med Statens vegvesen om de aktuelle tekniske løsningene for krysset 
innenfor planområdet. Statens vegvesen ser ikke at det er mulig å endre på krysset og 
planforslaget holder derfor på den opprinnelige realiserte løsningen.  Plankartet er tegnet inn 
med de realiserte løsninger. Med denne bakgrunn var det heller ikke behov for å gå ytterligere 
i dialog med bybanen da planforslaget ikke vil føre til endring av de rådende forhold.  
 
Det ble også gjennomført et møte med Fylkesmannen i Hordaland om støy. Bakgrunnen er at 
tomten er påvirket av vegtrafikkstøy og bybanestøy fra Lars Hilles gate. Bestemmelser i KDP 
Sentrum er gjeldende for temaet støy for dette området. Planen tilfredsstiller alle støykrav 
knyttet til KDP Sentrum.  
Støynivå på fasade vil ligge under 65dB (i sentrum er grensen for evt. tiltak satt ved 70 dB).  
Kravet om evt. gjennomgående leiligheter vil dermed ikke slå inn. I realiteten vil likevel alle 
leiligheter bortsett fra dem som blir liggende i buen i sør bli gjennomgående. Det blir dermed 
noen få leiligheter i buen i 3, 4, 5 og 6 etasje med støy på fasaden, som ikke får en stille side.  
 
 
5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 
5.1. FYLKES(DEL)PLAN 
 
Aktuelt for området er: 
 
• Klimaplan for Hordaland 2014-2030 
• Regional kulturplan: Premiss - kultur 
• Regional transportplan 2013-2024 
• Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025 

 
5.2. KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLAN 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsområde S8, der gjeldene 
kommunedelplan for sentrum fortsatt skal gjelde. Sentrumsområdet er i tillegg inndelt i 
mindre delområder med forskjellige bestemmelser for byggehøyder. Nygårdskvartalet som 
planområdet ligger i, ligger i grensen til sentrumsområdet der maksimal byggehøyde kan 
vurderes til å være inntil 50 meter (se figur 3). Rød farge viser inntil 50 meter. Gul farge viser 
inntil 27 meter maksimal byggehøyde. Grensen for disse byggehøydene går på motsatt side av 
Lars Hilles gate (enn der vårt planområde ligger). 2 

                                                 
2 Vedlegg 1 til Forslag til retningslinjer for byggehøyder i det sentrale byområde. Plankart og sjekkliste. Bksak: 200501061/2 
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Figur 3 Kart til retningslinjer for byggehøyder i sentrale byområder. Kilde: Braplan.  
 
Punkt 7 Bergens egenart og byform: 
“Innen hele kommunen skal all ny bebyggelse underordnes lesbarheten og opplevelsen av 
Bergens kulturhistoriske landskap og naturlandskap. 
Nye bygg og tiltak skal utformes bevisst i forhold til terreng og bygde omgivelser. (…) 
 
Mer konkret gir pkt.  20 noen geografiske bestemmelser i sentrumsformål som er mer eller 
mindre relevante og de vil tas hensyn til i den grad de kommer til anvendelse:  
- Reguleringsplaner skal omfatte alle tilstøtende byrom (plasser, allmenninger, gater og 

parker). 
- Byrommene skal ha god sammenheng med eksisterende og planlagt bystruktur, 

kollektivholdeplasser, historiske strukturer og kulturminner, oppholdsareal langs sjø og 
vassdrag og ta utgangspunkt i viktige utsyn eller siktlinjer til omgivelsene. 

- Gesimshøyde skal være maksimalt 110 % av byrommenes bredde. 
- Det skal legges vekt på god sykkelparkering. Utforming og plassering må ikke begrense 

framkommeligheten i offentlige rom (jf. prinsipper om universell utforming). 
 
I tråd med Bergens historiske høyhustradisjon kan høyder for bygg med ekstraordinær 
symbolverdi, eller bygg som i hovedsak inneholder spesielt betydningsfulle og samlende 
fellesfunksjoner for allmennheten, vurderes uavhengig av høydebegrensningene i pkt. 22 og 
23. Vurderingene skal omfatte både bygget og et relevant influensområde og skal 
dokumentere at byggets høyde vil bidra til høy kvalitet mht. fjernvirkning, bomiljø, 
kollektivtilgjengelighet, lokalklima, sol- og utsiktsforhold og energibehov. Bygget bør 
gjennomføres som arkitektkonkurranse og utbyggingsforslag skal behandles som 
reguleringsplan.”3 
Ny bebyggelse skal ikke bryte vesentlig med strøkskarakteren, jf. pkt. 23 i bestemmelsene. 
Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. 
KPA har ellers vektlagt at fellesareal for blokkbebyggelse langs bybanen kan være minimum 
15m2. Inntil 50 % av fellesarealer kan dekkes av nærliggende arealer som park og gatetun 
med god og trafikksikker tilgjengelighet.  I de samme senterområdene kan også inntil 50 % av 
fellesarealene dekkes av takterrasser/opparbeidet dekke med god tilgjengelighet. Summen av 
slike arealer kan maksimalt dekke 75 % av arealkravet. 
Privat uteplass kan lages som vinterhage/innglasset balkong i følgende områder: sentrum (S1 
og 8), bydelssentra og i senterområder langs bybanen. 
 

                                                 
3 Byskikk_byggeh_yder_275439 (dokument til ny KPA) 
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Videre er det i KPA sine bestemmelser om universell utforming av publikumsrettede arealer, 
byrom og kollektivterminaler og adkomst til holdeplasser for kollektivtrafikk (pkt. 7), at 
kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av all planlegging (pkt. 12), 
grenseverdier for banestøy ved byggegrense (pkt. 13), parkering (pkt. 15) og handel (pkt. 16). 
 

 
Figur 4 Utsnitt fra KPA 2010- 2021. Kilde: Bergenskart.  

 
Det er ikke i henhold til gjeldende KPA sine bestemmelser at en ikke tilrettelegger med noe 
parkering. Temaet er under diskusjon i sammenheng med rullering av ny KPA for Bergen 
kommune og fagetaten er positiv til at det ikke tilrettelegges for parkering i planforslaget. Ei 
heller er det i henhold til gjeldende KPA sine bestemmelser at en ikke tilrettelegger for 
fellesareal på bakkeplan, men at alt areal tas enten på takterrasse eller knyttet til andre 
relevante areal i nærmiljøet.  
 
Kommunedelplan sentrum har følgende mål som er relevante for reguleringsplanen:  
1. Bergen sentrum skal legge til rette for mangfold av funksjoner som skal betjene hele 

kommunen.  
2. Bergen sentrum skal styrkes med gode og attraktive boliger.  
3. Legge til rette for en utvikling som sikrer og viderefører Bergen sentrums særegne 

kvaliteter. 
4. Sikre bruksmessig og estetisk kvalitet i fortetting, bruksendring og utvikling av nye 

byrom. 
5. Bergen sentrum skal ha høyeste estetiske kvalitet som ivaretar tradisjoner og egenart.   
6. Byrommenes orientering mot og visuelle kontakt med byfjellene og det bebygde 

bylandskapet i fjellsidene skal ivaretas. 
 
Kommunedelplanen for sentrum sier i sine retningslinjer for nye bygg (som også omfatter 
tilbygg og påbygg) dette om Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris om byform:   
 
Bebyggelsens maksimale gesimshøyde settes lik 15,5 meter og maksimale mønehøyde lik 21 
meter.  Tak bør være saltak og takvinkel skal variere mellom 35 og 45 grader. Maksimalt 70 
prosent av tomtearealet kan bebygges4. 
 
                                                 
4 KDP sentrum § 4 
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Det er ikke ventet at planen vil medføre større endringer i sentrumsområdet da planområdet er 
bebygd og tilretteleggingen går ut på å bygge på et eksisterende bygg i et område med 
betydelig høyere bygg nær opp til i alle retninger. Snitt er utarbeide som viser vårt bygg 
påbygget i sammenheng med bygg nær opp til. Se figur 25.  Som utdragene viser varierer 
tillatt byggehøyde fra plan til plan. For området er det en eldre gjeldende reguleringsplan fra 
1994 som sier maks 16,5 meter, mens KDP sentrum fra 2001 sier 21 meter. KPA åpner for en 
høyde på inntil 27 meter i sentrum på andre siden av gaten i Lars Hillesgate 5. Om en for 
utbyggingen i Lars Hillesgate 29 skal tillate mer enn 16,5 meter må en vurdere byggets evt. 
nye høyde knyttet opp mot byens landskap, Bergen som merkevarer og kulturhistoriske 
kvalitet, lokalområdets behov for ny identitet og god tilgjengelighet6. Vedlagte snitt i figur 25 
viser Lars Hillesgate 29 sett i sammenheng med omgivelsene.  
 
5.3. REGULERINGSPLAN(ER)  
Det følger av gjeldende plan 8200000 BERGENHUS. GNR 164, NEDRE NYGÅRD NORD 
godkjent i 1994, i § 2.3 Etasjetall, byggehøyde og utforming at for nybygg skal gesimshøyden 
varieres mellom maksimum 14,5 m og 16,5 m over laveste gatenivå i kvartalet. 
Mønehøyde/takoppbygg tillates inntil 5 m over gesimshøyde. Takvinkelen skal ikke overstige 
45 grader. Takterrasser kan bare tillates dersom de gis en tiltalende utforming som 
harmonerer med bygningen og strøket for øvrig. 
Av § 2.3.6 i samme plan fremgår at for nybygg i kvartal 16c kan det åpnes for høyre 
utnyttelse enn angitt foran, under forutsetning av at kvartalet (16c) inngår i en enhetlig samlet 
utbygging.  
Det har ikke vært mulig å få til en avtale om å regulere et større areal enn det som foreligger. 
Hele området er under transformasjon og endres med nybygging/ ombygging.  
Se utsnitt i figur 5 fra gjeldende reguleringsplan.  

 
Figur 5 Gjeldende plankart. Området markert. Tittelfelt neste side. kilde: Bergenskart. 

                                                 
5 KPA under punkt. 20 sentrumsformål.  
6 Byskikk_byggeh_yder_275439 (dokument til ny KPA) 

Planområdet 
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Andre gjeldende planer i og nær området er plan 1164000 som er oppkjørsel til 
Nygårdshøyden godkjent i 1968. Denne er ikke lenger aktuell å gjennomføre. Det foreligger 
også en annen plan for krysset som heter Lars Hilles gate 28-32. Denne er fra 1979, og er 
delvis erstattet av planen for bybanen.  
Planområdet overlapper ellers et mindre område i godkjent plan for bybanen – plannr. 
16970000, godkjent i 2004. Dette gjelder delstrekning 2 Nygård (se figur 7). En er gjennom 
vårt planarbeid bedt om å se på mulige andre løsninger for krysset. Per i dag i 2016 – er det 
tilrettelagt med noen løsninger med dråpe i krysset mot Nygårdsgaten som har en midlertidig 
karakter. Dagens løsning er knyttet til trafikkomleggingen ved utbyggingen av Lars Hilles 
gate 30.  
Det foreligger godkjent plan for Nygårdsgaten 91 og 93/Johannes Bruns gate 16, 22.10.14. 
Plan nr. 18690000. Denne tar også med et mindre areal av veisystemet. Vår plan overlapper 
denne planen med et areal helt i sørvest. Hensikten er den samme som for planen for bybanen, 
nemlig å se etter andre/bedre mulige løsninger for myke trafikanter i krysset. I dialog med 
Statens vegvesen er en kommet fram til at slik krysset er realisert også er det beste alternative 
for krysset. 
  

 
Figur 6 Basen for arealplankart for området. Kilde: Bergenskart. 

 

Plan nr. 
11640000 

Plan nr. 
16970000 

Planområdet 
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Figur 7 Plan 16970000 – Bybanen godkjent i 2004. Kilde: Bergenskart.  

 
5.4. EVENTUELLE TEMAPLANER  
• Prinsippsak: Bergensk byskikk og byggehøyder, januar 2017.  
• Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 
• Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune, grøntmiljøplan 2012-

2020 
• Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017 
• Grønt atlas (1993), Bergen kommune 
• Skolebruksplanen 2016-2030 for Bergen 
• Barnehagebruksplanen 2016-2030  
• Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

 
5.5. STATLIGE RETNINGSLINJER7 
De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et 
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det 
skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid 
samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.  
 
I 1989 ble det gjennomført to viktige reformer for barn og unges interesser sett i sammenheng 
med samfunnsplanlegging. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen ble gitt ved Kgl.res. av 1. september 1989. Hensynet til barn og 
unge ble tatt inn i plan- og bygningslovens (pbl) formålsparagraf (§ 1-1). En skal ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde, og som er i bruk 
eller er egnet for lek, skaffe fullverdig erstatning. (Erstatning skal også skaffes ved utbygging 
eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek medfører forringelse av arealer som kan nyttes av barn).     
 
De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som 
mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 

                                                 
7 Hentet fra Regjeringen.no 
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transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig 
boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på 
tvers av kommunegrensene 
 
Nasjonal transportplan - Nasjonal sykkelstrategi 2010-2019 er et av 
grunnlagsdokumentene for rullering av NTP 2010-2019, og er en videreføring av Nasjonal 
sykkelstrategi 2006-2015. Nasjonal sykkelstrategi har bl.a. som mål å gjøre det attraktivt å 
sykle for alle og at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I byer og 
tettsteder skal sykkeltrafikken dobles - 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra 
skolen.  De nasjonale målene er fulgt opp i Bergensprogrammet.  
 
Universell utforming T-1468 B/E Universell utforming er en strategi for planlegging og 
utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling 
og deltakelse for alle. Ellers gjelder Stortingsmeldinger knyttet til planfaget. 
 
6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

 
Figur 8 Flyfoto som viser planområdets plassering på Nygård. Kilde: Bergenskart. 

 
6.1. BELIGGENHET  
Lars Hilles gate 29 ligger i Bergenhus bydel, grunnkrets er Florida, kirkesogn er Bergen 
Domkirke, valgkrets er Bergen Rådhus. Området er knyttet Christi Krybbe skole sin 
skolekrets.  
Eksisterende bygg som skal påbygges ligger i krysset der Lars Hilles gate 29 møter 
Nygårdsgaten. Se flyfoto figur 8. Området er preget av å være under videre transformasjon. 
Det at bybanen har fått et stopp 60 meter unna har gjort at denne delen av byen oppleves som 

Planområdet 
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attraktiv igjen etter å ha ligget litt i «bakevja» noen år. Flere av byggene i nærmiljøet rustes 
opp og har fått og får nytt innhold. Nærområdet er preget av ulike næringsbygg med 
kontorutleie iblandet noen nyere boliger. I selve Nygårdsgaten fra nr. 61 til 94 nær opp til 
planområdet er det en rekke bolighus – mange av eldre dato, men også noen 
nybygg/rehabiliterte. Faktisk så mange som 58 % er nyere enn 20 år. Størrelsen på boligene er 
på mellom 60 – 120 m2. 8 
 
6.2. AVGRENSNING 
Planområdet var avgrenset til å omfatte selve bygget med aktuelt veiareal. Avgrensingen var 
gjort i samarbeid med Bergen kommune og har til hensikt å se på om det også er tilpasninger 
som kunne gjøres for å forbedre trafikksituasjonen for myke trafikanten nær opp til 
planområdet. I utgangspunktet ønsker kommunen at hele kvartalet skal planlegges under ett, 
men det har i årenes løp vist seg ikke å la seg gjøre. Underveis i prosessen er avgrensningen 
trukket tilbake til bare å omfatte gbnr. 164/948 med fortau. Se blå firkant.  

 
Figur 9 Varslingskartet. Blå firkant indikerer ny planavgrensning.  

 
6.3. TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS  
Området er dominert av ulike næringslokaler. Flere store private og offentlig etater har lokaler 
her. Mellom dette er det eldre boligbebyggelse og noe nybygging. I front av Lars Hilles gate 
29 i Johannes Bruns gate 16 A, 164/860 legges det til rette for bolig/tjenesteyting/kontor.  Se 
illustrering i figur 10.  
 

                                                 
8 Kilde: Finn/bolig/nabolagsinformasjon.  
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Figur 10 Fordeling av bygningstype i nærområdet. Kilde: bergenskart.  
 
6.4. EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Eksisterende bygg ligger innenfor etablert nærings – og boligområde der planområdet Lars 
Hilles gate 29 er et forretningsbygg som per i dag i hovedsak benyttes som treningsstudio og i 
nordenden har en frisørsalong. Bygget er opprinnelig fra 1939.  
Det foreligger egen kulturminnedokumentasjon som også dekker Lars Hilles gate 29. Ny 
dokumentasjon der bygget blir satt i en historisk sammenheng med omgivelsene er laget av 
Historikarverksemda as og ligger ved.  
Eksisterende bebyggelse i området har et variert uttrykk alt etter hvilken tidsepoke byggene er 
bygget. Eldre bygg er ofte mer forseggjorte enn dagens næringsbygg. I Lars Hilles gate 27 – 
som er en gammel restaurert bensinstasjon opprinnelig bygget i 1928 – er utsmykket med 
greske søyler og pusset fasade. Bensinstasjonen er restaurert og framstår som den gjorde på 
50-tallet. Lars Hilles gate 29 er avrundet (vårt bygg) og framstår som et funksjonalistisk 
forretningsbygg. Lars Hilles gate 30 på motsatt side av gaten, bygges om/på og får en ny 
fasade med bygningsplater. Nygårdsgaten 112 huser nå Statens vegvesen og er totalrenovert 
inne og ute, og har en pusset fasade. Nygårdsgaten 94 er et påbygget næringsbygg med 
boliger over næringslokalene. Totalt er bygget på 5 etasjer. Fasaden består her av 
bygningsplater. På motsatt side ligger Nygårdsgaten 89 som er et større næringsbygg som 
tidligere har vært brukt som skole. Bygget er fra ca. 1960.  I første etasje er det butikk. Ellers i 
nærområdet i Nygårdsgaten finner en en rekke eldre bygårder. Se foto fra området i figur 11.  
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Andre bygg i området er nå revet og det skal bygges 
opp boligblokk med næringsareal i 1 etasje. Se figur 
11 B. I 11 C kan en se at Bergen City Media senter er 
under utvikling og byggene blir for tiden (2016) 
totalrenovert og bygget på i høyde og bredde. Det 
høyeste tårnet vil få 14 etasjer.  
 
Som en kan se av figur11 A møtes Nygårdsgaten og Lars Hilles gate foran Lars Hilles gate 
29. Begge gater har et nord-sørgående gateløp som knyttes der Nygårdsgaten heller noe mer 
mot nordvest og Lars Hilles gate mot nord. Begge veier knytter seg mot gateløpet som går inn 
mot bykjernen i Bergen.  
 
6.5. TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  
Området faller mot nord. Se figur 11. Eksisterende bygg i Lars Hilles gate 29 ligger synlig til 
midt i krysset.  
 
6.6. SOLFORHOLD  
21.03 kl. 15 har bygget forholdsvis gode solforhold på byggets tak. Nabobebyggelsen skygger 
på byggets fasade i tillegg til deler av taket. Se illustrasjon fra arkitekt neste side.  

Figur 11 Lars Hilles gate 29 med nærmiljø sett mot nord fra 
bybanestoppet. 

A 

B 

C 
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6.7. VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 
Det er lite vegetasjon, dyreliv eller annen natur innenfor planområdet. Langs Lars Hilles 
gate/Nygårdsgaten ved bybanestrekket er det plantet en allé.  
 
6.8. GRØNNE INTERESSER 
Planområdet ligger med kort avstand til Nygårdsparken. Denne ligger ca. 300 meter unna. For 
å nå parken kan en benytte fortau og/eller sykkelsti. Det er trappesnarvei gjennom Geofysisk 
institutt. I parken finner en midlertidig barnehage og ellers stor grønne områder som kan 
benyttes av den som ønsker det. Det er et skjermet gatetun ved St. Jakobs plass hvor en kan 
sette seg ned og nyte solen. Området rundt Store Lungegårdsvann kan nås ved å krysse 
Nygårdsgaten og ta seg ned gjennom Thomasstien. Området ligger ca. 400 meter unna. Her 
kan en komme seg ned til sjøen og fortsette på gangstien rundt store Lungegårdsvann, eller 
velge å sette seg på noen av benkene som er utplassert. Fortsetter en mot Amalie Skram 
Videregående er det flott tilrettelagt for ulik fysisk aktivitet i tillegg til at det innendørs er 
svømmeanlegget ADO.   
 
6.9. KULTURMINNEVERDIER 
Kulturminneverdiene i området er knyttet til byggenes og området ellers sin tidligere 
funksjon. Lars Hilles gate 29 ble opprinnelig bygget som et bygg for bilsalg, og bar lenge 
navnet Auto 23. Det er laget en ny egen kulturminnerapport for livet i byrommet knyttet opp 
til Lars Hilles gate 29.  
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6.10. VEI OG TRAFIKKFORHOLD  

 
Figur 12 Trafikkbelastning for planområdet. Kilde: Statens vegvesen. Planområdet markert med orange sirkel.  
 
Alle gater i området har fortau på begge sider. I Lars Hilles gate er det i tillegg tilrettelagt med 
sykkelfelt i begge retninger. Bybanen går i Lars Hilles gate med bybanestopp Nygård i front 
av planområdet. Veisystemet er knyttet til hovedveisystemet som går i alle retninger, enten 
det er snakk om Nygårdshøyden, Møhlenpris, sentrum og nord/sør for sentrum.  
 

FV256  
ÅDT 5000 

Toveis 
trafikk 

FV256  
ÅDT 4500 

Toveis 
trafikk p.t 

 FV256  
ÅDT 500 

Enveiskjørt 
Stengt p.t 
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6.11. STØY 

Støy er et problem i denne delen av kommunen, da området ligger nær opp til sentrale 
trafikkårer. ÅDT tall er vist under punkt 6.10. Kart 13 viser framskrevne tall for 2025.  
Her er støy både fra bane og bil i Lars Hilles gate. Støy fra bane har lavere plagegrad enn støy 
fra vegtrafikk. Trafikktallene øker ikke etter omleggingen med bybane i området. Statens 
vegvesen har oppdatert sine prognoser. Vegtrafikkdata for FV256 Nygårdsgaten er satt til en 
ÅDT på 5000 biler.9 
 
6.12. OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING 
Planområdet ligger 50 meter fra bybanestoppet Nygård, i tillegg til at det går buss forbi her. 
Bybanen går hvert 4 minutt på det meste og går elles hele døgnet. Buss med linje 12, 13 og 21 
går rett forbi i Lars Hilles gate.  
Rute 12 går fram og tilbake fra Mannsverk til Oasen, med første avgang fra Mannsverk kl. 
6.05. Fra kl. 7.05 går bussen hvert 10. min. Rute 12 går forbi Haukeland sykehus ned 
Møllendalsveien og er dermed en «påtversrute» mot Oasen gjennom sentrum. Bussen har 
noen få avganger lørdag og søndag.   
Rute 13 går fra Festplassen til Solheimsviken og videre gjennom Michael Krohns gate på 
Gyldenpris, med kjøring hvert 10 min fra kl. 6.22 til 17.22 som siste avgang. Deretter går 
bussen hver halve time fram til siste avgang kl. 22.52. Bussen har noen få avganger lørdag og 
søndag.   
Rute 21 går fram og tilbake fra Bystasjonen mot Lagunen. Bussen kjører forbi Haukeland 
sykehus gjennom Møllendalsveien over Landås og Birkelundstoppen. Første buss starter kl. 
6.07 fra Bystasjonen med et intervall med avgang hver halvtime fram til kl. 9.07 og deretter 
med avganger en gang i timen for å øke opp igjen fra kl. 14.35 fram til 17.07. Siste buss går 
kl. 22.07. Bussen kjører en gang i timen på lørdager og har ingen avganger på søndag.  
Bystasjonen ligger ca. 300 meter unna. Her går det busser til hele regionen i tillegg til flybuss. 
Jernbanen ligger 500 meter unna. Her går toget østover.  
Fra havnen går det rutebåter både sørover og nordover i tillegg til Askøy i vest.  
 

                                                 
9 Se støyrapport 20114001_RIAKU01_REV00 Lars Hillesgate 27 – 29_A.  

Figur 13 Støyvarselkart fra Statens vegvesen med framskrevne tall til 2025. Kilde Statens vegvesen. 
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6.13. VANN OG AVLØP 
Det er kommunalt vann – og avløpsnett i området. En finner vannledning og avløpsledning i 
både Nygårdsgaten og i Lars Hilles gate. I Nygårdsgaten er dimensjonen Ø200 mm 
vannledning, mens den i Lars Hilles gate er på Ø500 mm. Også uttaksanlegg for slukkevann 
og for spillvann og overvann finnes i begge gatene forbi området.  
Vannet i området leveres fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Avløpet føres til Holen 
kommunale avløpsrenseanlegg. Kapasiteten i området er tilfredsstillende. Godkjent VA-
rammeplan legges ved. 
 
6.14. ENERGI 
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og vil knytte seg til denne også for 
den nye boligdelen. Alternative energikilder vurderes.  
 
6.15. PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 
Det ligger en rekke skoler og barnehager i gangavstand til planområdet.  
 

• Marken barnehage med tilbud fra 0-6 år ligger 6 minutters gange mot nordvest.  
• Rosetårnet barnehage med tilbud fra 0-6 år ligger 5 minutters gange mot vest.  
• Marineholmen barnehage med tilbud fra 0-6 år ligger 12 minutters gange mot sørøst.  
• Nygårdsparken barnehage med tilbud fra 0-6 år ligger 10 minutters gange mot sørvest. 

 
De nærmeste skolene er Møhlenpris skole med tilbud fra 1-7 kl. som ligger 16 minutters 
gange i sørvestlig retning. Per i dag er Møhlenpris skole under rehabilitering og er fysisk 
plassert ved Johanneskirken på Nygårdshøyden. Møhlenpris skole med oppveksttun skal 
gjenåpne fra høsten 2017.   
St. Paul skole som er en privatskole med tilbud fra 1-10 kl. ligger 7 minutters gange i 
nordvestlig retning.  
 
Av videregående skoler har en Amalie Skram videregående som ligger 6 minutter unna i 
nordøstlig retning.  
I tillegg har en St. Paul gymnas som ligger 2 minutter i østlig retning.  
 
Nærbutikker har en en rekke av i nærområdet. Rett på andre siden av Nygårdsgaten ligger en 
matvarebutikk som også har søndagsåpent. Ellers er det matvarehandel en rekke steder langs 
Nygårdsgaten og i gatene like i nærheten. I Bergen storsenter har en ellers alle andre tilbud 
som kan være aktuelle som blomsterbutikk, matvarer, jernvarer, klær, tannlege, lege, 
vinmonopol og døgnåpent apotek.  
 
6.16. RISIKO OG SÅRBARHET 
Området ligger delvis innenfor gul sone for luftforurensningssone. Egen utredning er laget og 
ligger ved.  
Området ligger innenfor rød støysone – se figur 13. Egen utredning er laget og ligger ved. 
Se ellers ROS-analyse under punkt 8.9.  
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6.17. PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 
Det er ikke kjent at det foreligger privatrettslige bindinger.  
 
7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
Ikke aktuelt.  
 
8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Alderssammensetning i bydelen viser at 61 % er mellom 23- 34 år. 11 % er gift. 36 % har 
høyskoleutdanning. 99% bor i blokk. Størrelsen på boligene i nærområdet er mellom 60 – 120 
m2. Kun 30 % eier sin egen bolig10. Disse faktaene sier kanskje noe om at det nok er mange 
studenter som leier bolig i denne delen av byen. Og at de bor her en periode i livet.  En 
slutning som ikke er unaturlig å trekke så lenge det kun er 5-10 minutters gange til ulike 
avdelinger ved Universitetet. Trolig vil målgruppen for de nye leilighetene bli innenfor det 
største alderssegmentet mellom 23- 34 år?  
 
Fordelingen på leilighetsstørrelsen i vårt prosjekt vil være inntil 25 enheter fra ca. 50m2 til de 
største på ca. 100m2. 
Det legges til rette for felles ute- oppholdsareal på takterrasse over plan 6 i tillegg til private 
uteoppholdsarealene som er knyttet til leilighetene. Takterrassen skal ha god og gjennomtenkt 
utforming som erstatning for manglende ute-oppholdsareal på gateplan. Takterrassen skal 
være tilbaketrukket slik at den i liten grad er synlig fra gateplan. Utformingen av bygget har 
tatt hensyn til de kulturelle verdiene i selve bygget og til nærmiljøet med den gamle 
bensinstasjonen som nærmeste nabo i nord.   
 
8.1. INNLEDNING 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan på vegne av Lars Hilles gateeiendom i 
samarbeid med Lund & Partnere arkitekter as.  
Formålet med planen er å regulere området til blandet formål sentrumsformål med 
infrastruktur.  
På bakgrunn av fredningssaken som har foregått for bygget (og som er trukket tilbake 
17.08.15) for Lars Hilles gate 29, ble en enig med kulturmyndighetene om at et påbygg skulle 
speile det opprinnelige bygget. Resultatet er dermed at dagens bygg med påbygg (se figur 1) 
kan se ut som, og oppleves som om det «alltid» har stått der. Opprinnelige tegninger, 
fundamentering og byggets utforming tilsier at bygget var tenkt høyere enn det som i sin tid 
ble bygget.11  Kulturmyndighetene fikk forelagt ulike alternativer for utforming og valgte den 
utgaven som prosjektet bygger på i dag.   
Bygget får et påbygg med fire etasjer. Opprinnelig var vedtaket fra fylkeskulturmyndighetene 
at en ønsket et bygg med inntil fem etasjer. Det viser seg at bygget i 1962 var planlagt med 
seks etasjer. Undervegs har en hatt møte med kulturmyndighetene og lagt fram illustrasjoner 
som viser vårt aktuelle bygg med seks etasjer, sett i sammenheng med omgivelsene.  Med den 
bakgrunn tillot kulturmyndighetene at en planla for inntil seks etasjer. Etter offentlig ettersyn 
har Hordaland fylkeskommune endret holdning og støtter nå fagetatens innstilling om at det er 
riktige med fem etasjer og ikke seks. Det er laget illustrasjoner som viser prosjektet med hhv. 
fem og seks etasjer. Se figur 14 og 15. Som illustrasjonene viser er begge utgaver godt 
tilpasset området og bebyggelsen rundt, og om bygget skal realiseres med seks eller fem 
etasjer blir en subjektiv tolkning. Utviklingen på Nygård viser en stor fortetting og økte 
byggehøyder. Med Lars Hilles gate 29 sin synlige posisjon i kvartalet og i veiskillet mellom 
Lars Hilles gate og Nygårdsgaten mener vi 6 etasjer gi bygget rettferdighet som et mer synlig 

                                                 
10 Finn.no 
11 Jf. varsel om oppheving av vedtak 17.08.15 ref: 2014/11005-3 
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landemerke, og dermed ikke tillater at bygget "drukner" mellom de høye strukturene som 
oppføres/er oppført i området.  
 
En planlegger å etablere takterrasse på bygget. Denne vektlegges som særlig viktig som en 
kompensasjon for at det ikke er mulig å få til ute- oppholdsareal på gateplan/bakken. 
Takterrassen skal ha grøntarealer som får en viktig funksjon bl.a. med å fordrøye takvannet. I 
tillegg tilrettelegges takterrassen med private soner slik at mindre grupper kan oppholde seg  

 
Figur 14 Planlagt påbygging med inntil seks etasjer. Ill: Lund & Partnere arkitekter as. 

 
Figur 15 Planlagt påbygging med inntil fem etasjer. Ill: Lund & Partnere arkitekter as. 

samtidig på terrassen uten å sjenere hverandre. Pergola er trukket noe mer tilbake slik at den i 
liten grad kan sees fra gateplan. Denne kan benyttes som et oppmykende element der planter 
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også kan få mulighet til å klatre oppover og gi skygge og mindre innsyn for dem som 
oppholder seg her. Tilbaketrekning er sikret i bestemmelsene til planen.  
Når bygget skal bygges på og uttrykket videreføres må også reklametårnet forhøyes 
tilsvarende Se figur 11 som viser dagens sitasjon. Tårnet vil ligge på kote 34,8. Byggehøyde 
for bygget blir på kote 27,8 og pergola blir på kote 29,3. Grunnplanet ligger på kote 5,5. 
Det er tatt hensyn til bebyggelsen rundt når det gjelder siktlinjer og høyder på bygget.  
Prosjektet får ikke parkeringsplasser av samme grunn som for lekeareal. Det finnes ikke areal 
innenfor tomten som ikke allerede er utbygd. Parkering må foregå på gateplan eller i 
parkeringsanlegg i nærmiljøet. Nærhet til ulike kollektive tilbud tilsier at behovet for egen bil 
bør være lav. Det vektlegges å legge spesielt godt til rette for sykkel med gode og lettvinte 
arealer innendørs. Her vil sykkel stå trygt og praktisk. Se illustrasjon figur 21.  

 
Figur 16 Bygget sett i fra sør mot nord. Ill: Lund & Partnere arkitekter as.  

 
Når det gjelder lysforhold for leilighetene blir bokvaliteten god da alle leilighetene bortsett fra 
dem som blir liggende i buen mot sør blir gjennomlyste. Takhøyden under tak blir ca. 2,75 
meter som er over standard takhøyde. Leilighetene får store vindusflater for maksimalt 
lysinnslipp. Mulige alkongene vil være vestvendt og skjermet fra tilstøtende naboers 
balkonger.  
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Figur 17 Plankartet. 

 
8.2. REGULERINGSFORMÅL 
 

Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
BS 0,977 
Sum areal denne kategori: 0,977 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
o_SF 0,308 
Sum areal denne kategori: 0,308 
    
Totalt alle kategorier:   1,285 
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8.3. BYGGEFORMÅL   
Det planlegges påbygg på eksisterende bygg i Lars Hilles gate 29 med inntil fire etasjer. Det 
vil tilrettelegges for blokk. Utnyttingsgraden er satt til total %BRA på 570%.  
Utnyttelsesgraden økes sett i sammenheng med dagens situasjon med påbyggingen. Totalt 
nytt areal = boligareal og næringsareal = 2817m2.  
 
Maksimal BRA i planområdet: 
 
%BRA=BRA bolig og næring m2 x 100 =  5552 m2 x 100 
   ------------------------   -------------------------- = 567,7 = %BRA på 570%. 
  Areal m2   978 m2 (tomt er BS)  
 
Tomtearealet er arealet som i arealplanen er avsatt til område for sentrumsformål. Her gjelder 
det området/tomten BS.  
 
%BRA på 570% gir mulighet til å bygge ca. 2817 m2 nytt innenfor BS. %BRA på 570% er 
satt inn i plankartet.  
 
Byggehøyde er satt til kote 28 for selve bygget i plankartet. Pergola trekkes tilbake slik at 
bygget ikke framstår høyere enn med seks etasjer. Dette gir en byggehøyde på 27,8 meter da 
bygget ligger på kote 5,5 meter i dag.  For at det samme uttrykket skal videreføres i resten av 
bygget må også det gamle reklametårnet forlenges tilsvarende som resten av bygget. 
Reklametårnet blir på kote 34.8. Se bygget i dag i figur 11. Og snitt i figur 16.  
 
Påbygget skal plasseres innenfor byggegrensene der disse er angitt på plankartet, ellers skal 
det plasseres i formålsgrensen.  
 
Det kan tilrettelegges påbygg med inntil 4 nye etasjer på de to etasjene som er der i dag.   
Totalt inntil 25 leiligheter og 180 m2 næringsareal i 3 etasje. Næringsarealet er planlagt midt i 
bygget i tredje etasje. Se figur 18. Fordeling på leilighetsstørrelsen er fra ca. 50 til 100 m2. 
 

 
8.4. LEK/UTEOPPHOLDSAREAL  
Mulige balkonger og terrasser skal plasseres slik at de har 
gode lys- og solforhold.   Felles uteoppholdsareal skal være 
minimum 15 m2 per boenhet ved 4 eller flere enheter (KPA 
2010-2021). Knyttet til punkt 10 i KPA punkt b) om nærhet 
til bybane. Dette er også i samsvar med kommunedelplanen 
som sier minst 15 m2 felles uteoppholdsareal pr bolig i 
boligområder og minst 11 m2 felles uteoppholdsareal per 
bolig i områder med blandet sentrumsformål. 7 m2 av disse 
kan dekkes i større park eller plass.  
Takterrassen har et areal på 435 m2. Minimum 11 m2 x 25 
enheter = 275 m2. Noe som tilsier at en har tilstrekkelig 
felles uteoppholdsareal totalt sett innenfor eget planområde 
med 435 m2. I tillegg vil flere av boligenhetene kunne ha 
franske balkonger og uteareal på taket i 3 etg. Se illustrasjon 
under.  Arealet på gårdsrom er på 142 m2. Totalt 577 m2 

felles uteoppholdsareal. Se illustrasjon i figur 19. Boligene i «buen» er tegnet uten privat 

Figur 18 Figuren viser omarbeidet forslag til plassering av næringsareal 
med yogasal. Ill. Lund og partnere as. 
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uteareal, men prosjektet kan i dialog med byantikvaren og byggesak komme fram til annen 
løsning.  
KDP sentrum sine krav om privat uteoppholdsareal suppleres av KPA sine retningslinjer. Det 
er ikke krav til privat uteoppholdsareal i KDP sentrum. Prosjektet har ikke tatt med felles 
uteoppholdsareal i parker og gatetun i nærmiljøet, da prosjektet får tilstrekkelig felles 
oppholdsareal innenfor plangrensen på takterrasse og i gårdsrom.  

 
Figur 19 Illustrasjon som viser privat uteoppholdsareal mot vest. Ill: Lund og partnere as. 

 
Figur 20 viser hva som finnes av felles arealer i nærmiljøet med tanke på barn & unge og hva 
slags type leke-oppholdsareal dette er. I tillegg er det lagt inn ca. avstand fra planområdet.  
Felles for alle areal – uansett plassering og type, er at de har universell utforming knyttet til 
tilgjengelighet og fysisk utforming.  
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Figur 20 Oppholds- og lekeareal i nærheten for ulike aldergrupper. Kilde: Finn.no 

 
8.5. PARKERING/GARASJE(R)  
Det vil ikke tilrettelegges for bilparkering innenfor planområdet. Den som har bil må benytte 
eksisterende parkeringstilbud som soneparkering på gateplan eller parkering i parkeringshus 
like i nærheten.  
For sykkel vil det tilrettelegges med gode parkeringsanlegg innendørs. Det tilrettelegges med 
sykkelparkering i nærheten av trappehuset ved hovedinngangen til boligdelen. Denne vil 
videreføres i tre høyder. Inngang blir fra Nygårdsgaten som er en offentlig gate. Fortauet på 
denne siden av eksisterende bygg er godt og bredt med en svak helning. Dekket er hellelagt i 
senere tid med god kvalitet. Her trilles sykkel inn og kan tas med videre opp med heis om 
ønsket/behov. Disse sykkelparkeringsplassene er tenkt til «dagligbruk». I tillegg er det mulig 
å sette sykkel i bod for f.eks. vinterlagring. Se figur 21. Bodene er plassert på vei inn til 
inngangspartiet for den enkelte leilighet. Se figur 22.  
 
Opprinnelig var det tenkt å ha inngang fra Lars Hilles gate slik som det er for SATS i dag. Da 
dette fortauet uansett blir liggende mot bybanen og vanskeliggjør stopp av bil over lengre tid, 
ble inngangspartiet for påbyggingen flyttet til motsatt side av bygget som nå blir i fra 
Nygårdsgaten. Se figur 16.  
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600 meter 

unna 
 

Område for 
frilek for 

mange ulike 
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Figur 22 Sykkelparkering i bod. Ill: Lund & Partnere arkitekter as. 

 

Det tilrettelegges med totalt 72 sykkelparkeringsplasser ved trappehuset. Kravet i KPA er 2,5-
3 stk. per 100m2 innenfor P112. Vi legger oss på 3 stk. per boenhet. 3 x 25 = 75 
sykkelparkeringsplasser. 25 parkeringsplasser kan være i bod. Eksisterende aktivitet i bygget 
har i dag løst sykkelparkering langs bygg i Lars Hilles gate. Her er det 23 plassene. 6 sykler 
per 1000 m2 utbygging gir behov for 17 parkeringsplasser for sykkel knyttet til næring.  
(2817m2 x 6/1000= 16,9 =17 sykkelparkeringsplasser). Disse kan enten være innomhus i 
trappehuset eller i annet egnet areal med god kvalitet. Totalt tilrettelegger forslaget for inntil 
102 sykkelparkerings-plasser. Noe som bør være tilstrekkelig både for beboer- og 
næringsareal.  

                                                 
12 Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2010.  

Figur 21 Skisse som viser sykkelparkering i inngangspartiet. Ill: Lund & Partnere as. 
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8.6. TRAFIKKAREAL 
Trafikkarealet er knyttet til deler av Lars Hilles gate og Nygårdsgaten. Se figur 17 som viser 
plankartet. Alt veiareal er i dag utbygd og tilrettelagt. Bredden på fortau rundt bygget er hhv. 
4 og 2,5 meter. Plankartet er trukket tilbake fra det som opprinnelig ble varslet, og er nå uten 
trafikkarealene bortsett fra fortau o_SF. Fortau o_SF må utbedres, og er derfor tatt med i det 
videre planarbeidet. Fortauet i Lars Hilles gate har i dag en uheldig helning mot bybanesporet. 
Se illustrasjon i figur 23.  

 
8.7. STØYTILTAK 
Tomten er påvirket av vegtrafikkstøy og bybanestøy fra Lars Hilles gate. Bestemmelser i 
KDP Sentrum er gjeldende for temaet støy for dette området. Planen tilfredsstiller alle støy-
krav knyttet til KDP Sentrum.  
Støynivå på fasade vil ligge under 65dB (i sentrum er grensen for evt. tiltak satt ved 70 dB).  

Kravet om evt. gjennomgående leiligheter vil dermed 
ikke slå inn. I realiteten vil likevel alle leiligheter bortsett 
fra dem som blir liggende i buen i sør bli 
gjennomgående. Det blir dermed noen få leiligheter i 
buen i 3, 4, 5 og 6 etasje med støy på fasaden som ikke 
får stille side.  
Det må tilrettelegges med et tett rekkverk med en høyde 
på 1,2 meter rundt hele takterrassen som er prosjektets 
uteoppholdsareal, for at støynivå skal bli 
tilfredsstillende. Det er ikke krav til privat 
uteoppholdsareal i KDP Sentrum.  
Leilighetene må ha balansert ventilasjon med kjøling. Og 
solskjerming må vurderes. 13 
 
 
 

 
8.8. AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 
Det er ikke areal tilgjengelig til kildesortering utomhus i planen. Det er under planlegging 
infrastruktur for bossnett for bla. området Nygård. Plassering for nedkast er ikke endelig 
bestemt. En ser for seg at prosjektet Lars Hilles gate 29 får felles avfallsløsning med 

                                                 
13 Støyutredning utført av Sweco datert 6.06.16 
 

Figur 24 Illustrasjon fra støyrapport: Sweco. Figur 2 i rapporten. Viser sumstøynivå fra veg og bane ved fasade.  

Figur 23 Snitt som viser helning på fortau. Ill: Lund og partnere as. 
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Nygårdsgaten 91/Johannes Brunsgate 16 a. Et bossterminalnett er et oppsamlingspunkt for 
bosset fra lokale nedkaststasjoner i nærområdet. For Nygård er denne planlagt i nybygget i 
Nygårdsgaten 91/Johannes Brunsgate 16 a14.  Det er mulig det etableres flere nedkast i 
nærområdet som vil dekke flere bygg- også for Lars Hilles gate 29.  
Nærmeste miljøstasjon for annet avfall som glass & metall, papp & papir og plast ligger ved 
ved Fosswinkelsgt / Allègaten 44 ca. 170 meter i vestlig retning15.    
 
8.9. RISIKO OG SÅRBARHET 
Bakgrunn 
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. 
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der. 
 
Akseptkriterier og metode 
Akseptkriteriene definerer hva risiko en er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innen 
følgende tema; liv, helse, ytre miljø og materielle verdier. Rettledere fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) og 
rapporten GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging Vestlands-prosjektet (SiGVe-
rapporten) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene. 
 
En har brukt akseptkriteriene som var godkjent i Bergen bystyre i 2013. 
 
For å systematisere arbeidet med ROS- analysen blir det brukt skjema og matriser. Metoden 
for en ROS-analyse kan framstilles forenklet i følgende 6 punkt: 

 
Skjematisk framstilling av metode 

 
Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet - hvor ofte uønsket 
hendelse forventes å inntreffe, og konsekvensen - hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan 
medføre. 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 
 
Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å anslå 
sannsynlighet og konsekvens vil en snakke om gjennomsnittstall på hendelser over tid. Det 
kan på den måten inntreffe flere eller færre hendelser i et gitt tidsperspektiv enn anslått i 
ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at funn skal følges opp med 
risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og legge føringer for videre planlegging av 
arealbruk. 

 

 

 
                                                 
14 n18690000_planbeskrivelse side 102.  
15 BIRs karttjeneste 
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Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens 
 KONSEKVENSER 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

Betydelig/ 
kritisk Alvorlig/ farlig Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

K
O

N
SE

K
V

EN
SE

R
 

Liv og helse 
Ubetydelige 
personskader 
 
Ingen sykefravær 

Mindre personskade 
 
Sykefravær i noen 
dager 

Betydelige 
personskader 
 
0 - 10 personer 
alvorlig skadd 
 
Flere personer med 
sykefravær i flere uker 

Alvorlig personskade 
 
10 - 20 personer 
alvorlig skadde 
 
1 - 10 personer døde 

Svært alvorlig 
personskade 
 
> 20 personer alvorlig 
skadde 
 
> 10 personer døde 

Miljø (jord, vann og luft) 

Ubetydelige 
miljøskader 
 
Mindre utslipp 
 
Ikke registrerbar i 
resipient 

Mindre alvorlig, men 
registrerbar skade 
 
Noe uønsket utslipp 
 
Restaureringstid < 1 år 

Betydelig miljøskade 
 
Betydelig utslipp med 
behov for tiltak 
 
Restaureringstid 1 – 3 
år 

Alvorlig miljøskade 
 
Stort utslipp med 
behov for tiltak 
 
Restaureringstid 3 – 
10 år 

Svært alvorlig 
miljøskade 
 
Stort ukontrollert utslipp 
med svært stort behov 
for tiltak 
 
Restaureringstid > 10 år 

Økonomiske/ materielle 
verdier 

Ubetydelig skade 
 
Økonomisk skade < 
500.000 kr 
 
Teknisk infrastruktur 
påvirkes i liten grad 

Mindre skader 
 
Økonomisk skade 
500.000 – 10 mill. kr 
 
Teknisk infrastruktur 
settes ut av drift i noen 
timer 

Betydelige skader 
 
Økonomisk skade 10 – 
100 mill. kr 
 
Teknisk infrastruktur 
settes ut av drift i flere 
døgn 

Alvorlige skader 
 
Økonomisk skade 100 
– 500 mill. kr 
 
Teknisk infrastruktur 
settes ut av drift i flere 
måneder. Andre 
avhengige systemer 
rammes midlertidig 

Svært alvorlige skader 
 
Økonomisk skade > 500 
mill. kr 
 
Teknisk infrastruktur og 
avhengige systemer 
settes permanent ut av 
drift 

 
 K1 K2 K3 K4 K5 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

En hendelse oftere 
enn hvert 20. år S5      
En hendelse per 

20 – 200 år S4      
En hendelse per 
200 – 1000 år S3      

En hendelse per 
1000 – 5000 år S2      

En hendelse 
sjeldnere enn 

5000 år 
S1      

Hendelser i røde felt En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av 
forbyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen 
tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. 

Hendelser i gule felt For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil 
ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak 

Hendelser i grønne felt I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal 
gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

 
VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:  

NATURBASERT SÅRBARHET  
 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 
Nr. Liv og helse Ytre miljø  Materielle 

verdier 
 

Ekstremvær www.met.no  
1 Sterk vind  S4 x K1  S4 x K1 Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind kan forekomme, men 

slik området ligger til, vil det ikke blir utsatt for vindpåkjenning utover det som 
en kan forvente. Eksisterende byggverk har ligget der siden 1923.  

2 Store nedbørsmengder  S4 x K1  S4 x K1 Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som en risiko for 
planområdet. Tiltaket vil ikke endre avrenningsmønsteret for overvann i 
området, men det vil tilføre noe mer overvann fra taket til gateplan. Dette er 
vann som i dag går direkte til kommunalt overvann – eller spillvannsnett.   

3 Store snømengder  S4 x K1  S4 x K1 Store nedbørsmengder kan forekomme en sjelden gang, men blir ikke sett på 
som en risiko for planområdet på grunn av klimaet.  

4 Annet      
Flomfare www.nve.no 

5 Flom i elver / bekker     Ikke aktuelt.  
6 Flom i vassdrag/ innsjøer     Ikke aktuelt. 
7 Overvannshåndtering     Ikke aktuelt. 
8 Springflo / stormflo    Ikke aktuelt. 
9 Historisk flomnivå     Ikke kjent. 
10 Annet      

Skredfare www.miljostatus.no, skredfarevurdering (vedlagt planbeskrivelsen) 
11 Kvikkleireskred     Ikke aktuelt. 
12 Løsmasseskred     Ikke aktuelt. 
13 Is – og snøskred     Ikke aktuelt. 
14 Steinras, steinsprang     Ikke aktuelt. 
15 Historiske hendelser     Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet. 
16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no 
17 Setninger     Ikke aktuelt  
18 Utglidinger     Ikke aktuelt  
19 Radon     Det er sikret i TEK10 at bygninger skal prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak.  

http://www.miljostatus.no/
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20 Annet     
Plante og dyreliv www.miljodirektoratet.no 

21 Planter    Ingen sårbare arter registrert i naturbase. Hele området er utbygd. Vekster i 
området er tilplantet.  

22 Dyr    Ikke aktuelt. 
23 Fugler    Det er et yrende fugleliv i bydelen, duer, måse, spurv og kråke er vanlig. 
24 Annet     

Kulturområde www.kulturminnesok.no 
25  Fornminne    Ikke aktuelt. .  
26 Kulturminne S4 x K1 S4 x K1 S4 x K1 Bygget i Lars Hilles gate 29 har vært gjennom en prosess med 

fylkeskonservatoren. Bygget ble ikke fredet. Dagens utforming er et resultat av 
prosessen med fylkeskonservatoren der bygget skal videreføre tidligere 
arkitektoniske grep.  

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET  
 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 
Nr. Liv og helse Miljø  Økonomi  
Brann/eksplosjon 
27 Brannfare    Generell risiko, brann i boliger kan forekomme.  
28 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 
29 Annet     
Energitransport 
30 Høyspent    Ingen kjent risiko. 
31 Lavspent    Ingen kjent risiko. 
32 Gass    Ikke aktuelt. 
33 Annet     
Forurenset vatn 
34 Drikkevasskjelde    Ingen kjent risiko. 
35 Sjø, badevann, fiskevann, 

vassdrag og lignende.  
   Ingen kjent risiko. 

36 Nedbørsfelt    Ingen kjent risiko. 
37 Grunnvannsnivå    Ingen kjent risiko. 
38 Annet     
Forurenset – grunn 
39 Kjemikalieutslipp S4 x K2 S4 x K2 S4 x K2 Eksisterende oljefyr fjernes i forbindelse med påbygging. Tank med evt. 

oljerester tas ut og håndteres etter gjeldende regelverk. 
40 Annet     
Forurenset - luft 
41 Støv/partikler/røyk S5 x K2  S5 x K2 En liten del av krysset ligger i gul sone luftkvalitet, noe som tilsier at området er 

utsatt for luftforurensning. Problemet er størst enkeltdager om vinteren og våren.  
Biltrafikk er den største kilden for svevestøv og tiltak for å begrense denne må 
gjøres politisk. Vedfyring er en annen kilde. Her er det også innført tiltak med 
økonomisk støtte til bytting av ovn for å redusere utslipp. Ønsket byutvikling 
skal gi mindre transportbehov med bil.  

42 Støy S4 x K1  S4 x K1 Ligger i gul sone støy. 
43 Lukt    Ikke aktuelt. 
44 Annet     
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no 
45 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 
46 Friluftsliv    Ikke aktuelt. 
47 Annet     
SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR  
 Uønskede hendelser/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 
Nr. Liv og helse Miljø  Økonomi   
Trafikkfare http://www.vegvesen.no 
48 Trafikkulykker på veg S5 x K2  S5 x K2 Kollektivtrafikk i Lars Hilles gate består av buss og bane. I tillegg går vanlig 

biltrafikk kun mot nord.  Utbyggingen i seg selv fører ikke til økt trafikk i Lars 
Hilles gate. Inngang til boligdelen vil være fra Nygårdsgaten. Det tilrettelegges 
ikke for parkering i bygget.  

49 Annet S4 x K2  S4 x K2 Fortau i Lars Hilles gate skrår mot veg med bane.  
Forurensning 
50 Støv/partikler    Kan være noe støv fra nærliggende veier.  
51 Støy    Det er påvist veitrafikkstøy fra Lars Hilles gate. 
52 Lukt    Kan være noe fra nærliggende veier. 
53 Utslipp/kjemikalier    Kan være noe fra nærliggende veier. 
54 Annet     
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegvesen.no 
55 Veg    Kan forekomme 
56 Sjø    Ikke aktuelt. 
57 Luft    Ingen kjent risiko. 
58 Annet     

 
Akseptkriterier:  

RISIKOMATRISE - 
arealbruk (LIV OG HELSE)  

RISIKOMATRISE - 
arealbruk (MILJØ)  

RISIKOMATRISE - 
arealbruk (ØKONOMI) 

SA
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N
SY

N
 

LI
G

H
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S5  48    
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S5  48    

S4 
1,2,3, 
26,42   39    

 S4 
26 39     S4 

1,2,3, 
26,42 39    

S3      
 S3       S3      

S2      
 S2       S2      

S1      
 S1       S1      

  

K1 K2 K3 K4 K4  
  

K1 K2 K3 K4 K4  
  

K1 K2 K3 K4 K4 

KONSEKVENS  KONSEKVENS    KONSEKVENS 
 
 
 

http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
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Oppsummering ROS-analyse: 
 
Avdekket risiko: 
Det er ikke avdekket scenario med uakseptabel risiko for planforslaget – det vil si scenario i 
rød sone i tabellene over. Scenario i gul sone er scenario som har en viss risiko knyttet til seg, 
og hvor man bør vurdere tiltak for å bedre tryggheten. Punkt 39 er knyttet til fjerning av 
gammel oljetank. Denne må tas hånd om av kvalifisert personale og håndteres etter gjeldende 
forskrifter.   
 
Overvann skal håndteres ved etablering av grønne tak eller fordrøyning ved bruk av Protan 
Blueproof takkonstruksjon.  
 
Det er påvist veitrafikkstøy fra Lars Hilles gate. Støyplager løses med korrekt type vindu for 
demping av støy osv., og ved bruk av balansert ventilasjon16. På takterrassen settes det opp 
støyskjerm.  
 
Området er oversiktlig og tilrettelagt for myke trafikanter, med eksisterende fortau og 
sykkelveg langs planområdet i Lars Hilles gate. Fortau er smalt og skrår i retning bybanen. 
Fortau må utbedres for å ikke utgjøre en fare på glatt føre og gjøre fortauet anvendelig for den 
som triller barnevogn eller bruker rullestol. Se illustrasjon figur 23.   
 
Området ligger delvis i gul sone for luftkvalitet. Det er ikke grunn til å tro at selve tiltaket vil 
føre til forringet luftkvalitet i området17. Luftvurderingen fra Sweco skriver at med forventet 
mindre utslipp fra fremtidens bilpark og Bergen kommunes målsetning om redusert 
trafikkvekst & transportbehov samt mindre miljøbelastning, kan en forvente at luftkvaliteten i 
planområdet i fremtiden er som i dag eller blir litt bedre enn i dag. Tidligere beregninger i 
andre prosjekt viser at luftforurensning avtar relativt raskt oppover i høyden der 
luftsirkulasjon er bedre enn på bakkenivå. Vårt uteoppholdsareal bør dermed ligge i et område 
som blir lite utsatt for forurensning. Byggene på motsatt side vil i tillegg utgjøre en naturlig 
barriere for forurensning fra veisystemet i spagettikrysset ved Brannstasjonen øst for 
planområdet.  
 
8.10  ANNET 
- Bygget er knyttet til fjernvarme i dag og vil fortsette med det for ny påbygging.  
- Ved påbygging, utbedring og reparasjon av fasader og detaljer i eksteriør skal man 

etterstrebe og benytte samme type materialer som i dag så langt som det er mulig. 
Opprinnelig uttrykk skal etterstrebes opprettholdt for eksisterende bygningskropp og for ny 
utbygging. Bestemmelse i § 4.1.3 omtaler forholdet.  

 
 
9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
Planforslaget innebærer en påbygging av eksisterende bygg. Utforming er valgt i dialog med 
fylkeskonservator etter en prosess der kulturmyndighetene opprinnelig ønsket å frede bygget. 
Eksisterende bygg ligger sentralt plassert i overgangen/krysset mellom Nygårdsgaten og Lars 
Hilles gate. Dagens uttrykk videreføres for påbygg. Bygget blir fire etasjer høyere enn det er i 
dag. Også reklametårnet blir forlenget for å videreføre tilsvarende uttrykk som bygget har i 
dag.  
 
 

                                                 
16 Støyutredning utført av Sweco datert 6.06.16 
17 Luftvurdering utført av Sweco datert 26.08.2016.  
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9.1. OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 
Planforslaget utfordrer ikke utnyttelsesgrad og byggehøyder i kommuneplan. Planforslaget 
utfordrer byggehøyde i kommunedelplan da denne sier mønehøyde inntil 21 meter. Vi tolker 
her mønehøyde som byggehøyde. Byggehøyde i prosjektet er satt til kote 28. 
Utnyttelsesgraden på %BRA er på satt til 570%BRA innenfor delområdet BS. Alt 
uteoppholdsareal er knyttet til takterrasse og prosjektet har tilstrekkelig uteoppholdsareal i 
hht. til KPA sine krav. En legger ikke opp til bilparkeringsplasser i prosjektet.  
 
Opprinnelig bygg har høy antikvarisk verdi med en verneverdig fasade som videreføres i 
planlagt påbygg på eksisterende bygg.  
 
Det er ikke ventet at planen vil medføre større endringer i sentrumsområdet da planområdet 
allerede er bebygd. Bygget er et særegent bygg fra 1923 med sin kulturhistorie som et bygg 
knyttet til utviklingen av bil som framkomstmiddel. Bygget ligger der midt i krysset mellom 
Lars Hilles gate og Nygårdsgaten. Bygget som i sin tid gikk under benevnelsen Auto 23 er del 
av et tidligere historiefortellende bymiljø med en strategisk plassering ved det tidligere 
hovedveisystemet inn til sentrum. Lite av de samtidige byggene er bevart bortsett fra vårt 
bygg og bensinstasjonen i Lars Hilles gate 27 som ligger vegg i vegg mot nord.  
 
Lars Hilles gate 29 var i sin tid var knyttet til en fredningssak nettopp med tanke på tidligere 
bruk av bygget. Det ble ingen fredning av bygget og vedtak om oppheving av midlertidig 
freding kom i 2015. Her slutter fylkeskommunen seg til ønsket om påbygg da de ikke kan se 
at de kulturhistoriske verdiene i bygget blir svekket av et påbygg med inntil fem etasjer. 
Ønske fra tiltakshaver var inntil seks etasjer og det ble avholdt møte mellom partene 26.08.16 
der antall etasjer var tema. Byantikvaren var også representert i møtet.  
Vårt bygg ligger i et område med høyere bygg nær opp til. For området er det en eldre 
gjeldende reguleringsplan fra 1994 som sier maks gesimshøyde med 16,5 meter, mens KDP 
sentrum fra 2001 sier byggehøyde på 21 meter. Det er KDP sentrum som er gjeldende for 
området. KPA åpner for en byggehøyde på inntil 27 meter i sentrum18. Om en for 
utbyggingen i Lars Hilles gate 29 skal tillate en byggehøyde på mer enn 21 meter som KDP 
åpner for, må en vurdere byggets evt. nye høyde knyttet opp mot byens landskap, Bergen som 
merkevare og kulturhistoriske kvalitet, lokalområdets behov for ny identitet og god 
tilgjengelighet19. Noe som er gjort her i samarbeid med kulturmyndighetene, og i brev fra 
Hordaland fylkeskommune datert 14.10.16 vurderer de at bygget tåler inntil 6 etasjer uten at 
dette vil få store negative konsekvenser for kulturminneinteressene i planområdet. 
Innstillingen fra kulturmyndighetene har siden variert noe. Etter offentlig ettersyn valgte 
fylkeskonservator å endre sin tilrådning om seks etasjer tilbake til fem etasjer i samsvar med 
fagetatens innstilling. Figur 25 under viser byggehøydene i området med Media City sitt bygg 
illustrert helt til høyre. Foreslåtte byggehøyder blir på kote 27,5 meter (i plankartet satt til kote 
28 for å gi planen et lite handlingsrom). 1.etasje ligger på kote 5,5. (27,5 – 5,5 = 22 meter 
byggehøyde). Vi mener at det i området er uproblematisk å legge seg med 1 meter høyere 
byggehøyde enn KDP sentrum når en ser bygget i sammenheng med kulturminneverdier, 
eksisterende og planlagt utbygging ellers i området slik som høyhusmeldingen fra 2017 ber 
om å vi skal gjøre. Reklametårnet vil være det enkeltelementet som vil rage mest og være et 
blikkfang som i dag. Tårnet vil ligge på kote 34,8.  
 

                                                 
18 KPA under punkt. 20 sentrumsformål.  
19 Bergensk byskikk og byggehøyder_jan17. Bergen kommune.  
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Reguleringsplanen er i tråd med de statlige retningslinjer for samordnet bolig- areal- og 
transportplanleggings målsettinger om å fortette i eksisterende områder og nær 
kollektivknutepunkter før en bygger ut nye ubebygde områder. 

Figur 25 Eksisterende bygg med ny utbygging sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse i nærområdet. Ill: 
Lund og partnere as. 
 

 
Figur 26 Byggehøyder- blå linjer viser snitt. Ill: Lund og partnere as. 
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Figur 28 Situasjonssnitt. Ill: Lund og partnere as. 

 
9.2. EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 
Tiltaket dekket opprinnelig mer veiareal i første planforslag. Planforslaget vårt vil ikke endre 
reguleringsplanene som allerede finnes for planområdet da en ikke har funnet andre nye 
løsninger enn dem som finnes der i dag. Vurderingene er gjort i dialog med Statens vegvesen. 
Plangrensen er derfor trukket tilbake etter avtale med Bergen kommune.  

Figur 27 Området rundt er preget av ulike høye bygg. Bygg av nyere dato har alle minst 6 etasjer. 
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9.3. ESTETIKK  
Selve bygget viderefører det arkitektoniske uttrykket som er der i dag. En fortsetter med ny 
påbygging med samme stil og utforming noe som også omfatter reklametårnet. Se figur 1, 14 
og 15.  
 
9.4. KONSEKVENSER FOR NABOER 
Ny påbygging på eksisterende bygg i Lars Hilles gate 29 vil få mest å si for skyggevirkning 
på gateplan da lyset kommer fra vest. Bygget i Nygårdsgaten 94 vil skygge på de nederste 
private uteoppholdsarealene.  

 
Figur 29 Sol/skygge 21.03.kl. 15.00. Ill: Lund & Partnere arkitekter as. 

 
For å brekke sikten og innsyn mellom det skisserte påbygget i Lars Hilles gate 29 og 
Nygårdsgaten 94 er ulike løsninger vurdert. Balkongene trekkes inn med brytningen i fasaden 
og er smalere enn tidligere viste skisser i prosessen. Brytningen vil ha en positiv innvirkning 
på gårdsrommet og lysinnslipp til de nye boligene, så vel som de eksisterende leilighetene i 
Nygårdsgaten 94. Leiligheter i Nygårdsgaten 94 har sitt hovedutsyn mot vest og nord, ikke 
direkte inn til gårdsrommet.  
Vi vil vektlegge at det er et mindretall leiligheter som vil bli påvirket av innsyn ved 
påbygging. Viser til illustrasjoner i plansje 3-1 og 3-2, Bokvalitet: redegjørelse for 
naboforhold - N94" i vedlegg datert 170925 fra arkitekt. Dagslys for eksisterende bygg vil 
trolig reduseres noe ved påbygging av Lars Hilles gate 29, men en rammesøknad må forholde 
seg til, og følge alle tekniske krav til dagslysfaktor, og foreta tiltak for å oppfylle disse. Se 
figur 29. Omarbeidet forslag med inntrukken yttervegg på påbygget har medført større 
avstand mellom de to bygningsdelene noe som ytterligere forbedrer lysforholdene.  
Skygge fra nytt påbygg vil falle på deler av den restaurerte bensinstasjonen i gnr. 947, i nr. 27. 
Kl. 15 den 21.04 er det skygge over gaten og til nabokontorbygg i nordøst.  
Solforholdene endres ikke vesentlig for nabo i Nygårdsgaten 94. Skygge fra Media City 
Bergen, med tårn som ruver mye høyere enn Lars Hilles gate 29, vil kaste skygge frem til kl. 
10.00 vårjevndøgn på Nygårdsgaten 94. Fra kl. 12 har solen kommet rundt påbygget. 
Forholdene vil gi betydelig bedre sol- og skyggeforhold på sommerstid når solen står høyere 
på himmelen.  
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Se ellers vedlagte sol/skyggeillustrasjoner som viser forholdene før og etter utbygging.   
For å gjøre gårdsrommet triveligere for begge parter og til bruk for Lars Hilles gate 29, vil det 
være mulig å tilrettelegge gårdsrommet for opphold. Da vil gårdsrommet kunne fylles med 
ulik vegetasjon og sittegrupper. Se illustrasjon i figur 19. Vegetasjon vil kunne bryte opp 
innsynet og skjerme fra begge sider. Solforholdene i gårdsrommet er naturlig nok begrenset, 
men ikke avskrekkende dårlig. I de perioder av året der det er mest interessant å sitte ute vil 
solen være der på formiddag/tidlig ettermiddag. Det er sol på gårdsrom fra kl. 12.00-14.00 
vårjevndøgn, og fra ca. kl.  11.00-15.00 sommersolverv. Mulige balkonger i Lars Hillesgate 
29 får veldig gode forhold til ettermiddag- og kveldssol.  
 

 
Figur 30 Plan 3 - tenkt løsning for gårdsrommet. Ill: Lund og partnere as. 

 
Brannsikring mot nabo kan løses ved bl.a. å sprinkle fasade. Det er mulig at det kan bli behov 
for å bytte vinduer i Nygårdsgaten 94 til brannsikre vinduer. Nødvendige brannsikringstiltak 
blir tema i byggesak.  
 
9.5. TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD  
Trafikkløsningene i området blir som i dag. Området har god kapasitetsdekning og vil ha 
forholdsvis lite trafikk.  
Gående og syklende har gode forhold med brede fortau (bortsett for et mindre område langs 
etter fortau på venstre side i Lars Hilles gate 29) og sykkelvei i begge retninger i Lars Hilles 
gate.  
Det tilrettelegges ikke for bilparkering i prosjektet. Dette må løses i etablerte parkeringshus 
eller med godkjent beboerparkering (soneparkering). Sykkelparkering vil foregå innendørs 
med god tilrettelegging.  
 
9.6. KULTURMINNER  
Til tross for at det bygges på et bygg som tidligere har blitt vurdert å ha store 
kulturminneverdier mener vi at påbygget ikke vil få negative konsekvenser for bygget i seg 
selv og området i sin helhet. Se illustrasjoner som viser henholdsvis fem og seks etasjer. Se 
figur 14 og 15. Påbyggingen vil videreføre dagens uttrykk som vist i illustrasjon figur 1. I 
tredje etasje er det etter avtale med kulturmyndighetene lagt inn en markering med inntrukket 
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balkong for å markere overgangen mellom nytt og gammelt.  Påbyggingen fører til at 
eksisterende bygg videreføres med samme uttrykk som i dag (se figur 1). Påbygg vil se ut som 
om det «alltid» har stått der med denne høyden og dette uttrykket. Et trent øye vil se 
overgangen mellom gammelt og nytt. Området ellers er i stor grad preget av 
høyhusbebyggelse. Vår planlagte påbygging vil ta hensyn til bygget som et kulturminne. Det 
samme gjelder for kulturminnet med den restaurerte bensinstasjonen i nord. Her er lagt inn 
vinduer i fasaden på vårt bygg slik at fasaden ikke blir en tett flate. Vi har lagt ved en 
kulturminnerapport som tar for seg livet mellom husene som fokuserer på aktiviteter knyttet 
til bil, som har vært med å preget området med bilforretninger, bilverksteder og 
bensinstasjoner.  

 
Figur 31 Bygget sett fra nord mot sør med seks etasjer. Ill: Lund og partnere as. 

 
9.7. FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I 

NÆRMILJØET 
Hele planområdet er utbygd. Det er dermed ikke tilgjengelig areal for spesiell tilrettelegging 
med tanke på barn og unge på bakkeplan.  
 
9.8. PRIVAT OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD 
Ut fra statistikk med beregninger for Bergenhus bydel vil det trolig kunne bo inntil tre barn i 
huset i aldersgruppen 0-5år. I aldersgruppen 6 – 19 år vil de gi 8 barn og unge.  
Med et gjennomsnitt på 1,7 personer per bolig vil en forvente totalt 43 personer som beboere i 
disse leilighetene.  
Bydelen Bergenhus har lav dekningsgrad på barnehage og er sammen med Årstad bydel lagt 
til prioriteringslisten over områder i Bergen der det må bygges flere barnehager/plasser. Rent 
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statistisk bor det flere 1 -2 åringer i bydelen enn 5-6 åringer.  Byområdet har flere søkere enn 
bosatte barn til sine barnehager20.  
Skoledekningen er grei for området i dag. Området er knyttet Christi Krybbe skole sin 
skolekrets. Denne skolen vil trolig om kort tid få kapasitetsproblemer. Med «ny» skole 15 
minutter unna på Møhlenpris er muligens problemet løsbart.   
 
Privat servicetilbud blir det samme som i dag bortsett fra at treningssenteret i eksisterende del 
av bygget får litt større areal til sin aktivitet.  
 
9.9. RISIKO OG SÅRBARHET 
Det er ikke ventet at påbyggingen vil få konsekvenser for lokalklimatiske forhold, 
forurensning fra biltrafikk eller annet.  
 
9.10. INFRASTRUKTUR (VEI/VANN/AVLØP, EL-ANLEGG ETC) 
Tiltaket vil ikke endre avrenningsmønsteret for overvann i området, men det vil tilføre noe 
mer overvann fra taket på Lars Hilles gate 29 til gateplan i Lars Hilles gate og Nygårdsgaten. 
Dette er vann som i dag går direkte til kommunalt overvann- eller spillvannsnett. Takvann vil 
fordrøyes gjennom grønt tak eller som en del av takkonstruksjonen.  
 
Annen infrastruktur oppgraderes etter behov.  
 
9.11. KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 
Eksisterende næringsaktivitet i bygget kan utvide sin aktivitet som ønsket.  
 
9.12. JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Ingen kjente konsekvenser.  
 
9.13.  MEDVIRKNING 
Det er avholdt møte med nabo i Nygårdsgaten 94.  
 
 
10 FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Med de arkitektoniske grep som er tatt i samarbeid med fylkeskulturmyndighetene vil bygget 
ferdig utbygget framstå som om det «alltid» har stått der med samme uttrykk som dag. I 
forbindelse med offentlig ettersyn gikk fylkeskulturmyndighetene tilbake på sin innstilling om 
at bygget som et kulturminne kunne tåle inntil seks etasjer. De følger fagetatenes innstilling 
om at det er tilstrekkelig med fem etasjer.  Med videreføring av reklametårnet, påbygging i 
samme stil osv. framstår bygget som helhetlig etter utbygging med seks etasjer. Bygget vil 
dermed fortsatt være et viktig historiefortellende element i området.  
 
Alle beboerne får felles takterrasse som er særlig tilrettelagt for å kompensere for at det ikke 
er felles uteoppholdsareal på bakkeplan. Takterrassen skal tilrettelegges slik at den er skjermet 
for innsyn og oppleves som attraktiv å oppsøke. Det blir gode solforhold på takterrassen.  
Mellom eksisterende bygg i Nygårdsgaten 94 og nybygg i Lars Hilles gate 29 tilrettelegges 
det med et uteområde i tillegg til takterrassen. Vinduer som i påbygget vender mot 
gårdsrommet tilrettelegges slik at de vender fra eksisterende bygg i Nygårdsgaten 94 og 
hindrer dermed innsyn for begge parter.  
 

                                                 
20 Barnebruksplanen 16-30_høringsnotat.  
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Forslagsstiller, plankonsulent og arkitekt er av den klare oppfatning at fire nye etasjer vil være 
korrekt påbygging både med henhold til kulturminnet, til lesbarhet ved sentrums behov for 
fortetting, og også sett i sammenheng med byggets framtidige posisjon i nærområdet.  
 
Prosjektet tilrettelegger ikke for privatbil og har ingen parkeringsplasser for bil. Det er 
derimot fokusert på å tilrettelegge godt for sykkel. All sykkelparkering blir innendørs. De 
aller fleste leilighetene blir gjennomgående og noen får vindu/fransk balkong mot skjermet 
side bort fra Lars Hilles gate. Det er kun leilighetene i buen som ikke får en slik løsning. 
Disse får derimot de beste utsikts- og solforhold.  
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