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2 Sammendrag og nøkkelopplysinger
2.1 Sammendrag
Opprinnelig reguleringsplan for ÅRSTAD, GNR. 158 BNR. 93 M.FL.
DAMSGÅRDSVEIEN NR. 99 – BROHODET. PLANNR. 410200 BLE GODKJENT I 2009. Siden den
gang har synet på og behovet for parkeringsplasser endret seg. Det er tilrettelagt med en rekke parkeringsanlegg
for de ulike prosjektene.
I tillegg er det tilrettelagt med egne parkeringsanlegg for ulike bedrifter og næringsdrivende i området.
I praksis viser det seg at tilretteleggingen av parkeringsanlegg er tilstrekkelig sett i sammenheng med
etterspørselen etter parkeringsanlegg i området. Allerede etablerte anlegg kan utnyttes bedre uten at det er behov
for å tilrettelegge for nye.
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.

Endringene som er ønsket vil kun gjelde i planbestemmelsene til denne planen. Plankartet endres ikke.
Planbeskrivelsen er en forenklet planbeskrivelse som vektlegger tema som blir særlig berørt av endringene som
er ønsket.

2.1

Nøkkelopplysninger

Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:
Sentrale grunneiere:
Planens
hovedformål:
Grad av utnytting:
Varsel om innsigelse:
Kunngjort oppstart:
Problemstillinger:

Årstad
Gårds- og bruksnummer:
158/93,95,842
Damsgårdsveien 101 - 105
BOB
Plankonsulent:
Ard arealplan as
Eiendomsutvikling as
BOB Eiendomsutvikling as
Endre
parkeringsdekning for
Planområdets størrelse:
Ca. 5 daa
bil tilknyttet
boligformål
Nytt bruksareal /
Som i dag
Som i dag
Antall nye boenheter:
Ja/Nei
Konsekvensutredningsplikt: Ja/Nei
8.02.19
Offentlig ettersyn:
dd.mm.åååå
Tilstrekkelig parkeringsarealer er etablert, ønsker bedre utnyttelse av eksisterende
anlegg.

3 Bakgrunn
3.1

Bakgrunn for planarbeidet

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.
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I de senere år har behovet og holdningen til å ha egen bil endret seg. Både hos folk flest og i Bergen kommune
sin politiske administrasjon. En ønsker at flere skal gå eller sykle, eller benytte kollektivtrafikk når en skal
forflytte seg fra hjemmet til f.eks. skole, arbeidsplass eller annet. Med god tilrettelegging lar ønsket seg oppfylle.
Med den bakgrunn ønsker BOB Eiendomsutvikling as å redusere antall parkeringsplasser for de ulike
prosjektene til 0,6 parkeringsplasser per 100 m2 for bolig. Noe som er tilsvarende andre reguleringsplaner i
området (oppnådd gjennom endring av planbestemmelsene).

3.2

Hensikten med planforslaget

Etterspørselen etter parkeringsplasser i etablerte parkeringsanlegg er lav samtidig som kravet til etablering av
anlegg i samsvar med kommuneplan og reguleringsplan ligger der. Det betyr at det blir etablert parkeringsanlegg
knyttet til enkeltprosjekter der det er lav etterspørsel etter parkeringsplasser. Ved å få ned kravet til
parkeringsdekningen kan allerede etablerte parkeringsanlegg, og nye parkeringsanlegg knyttet til planlagte
prosjekter, utformes og brukes mer i samsvar med uttalt behov i området. Trafikanter av ulik art vil kunne dra
nytte av en slik reduksjon. Gående vil måtte forholde seg til færre biler parkert i gaten, syklister det samme i
tillegg til at det vil tilrettelegges for skikkelig sykkelparkering. Beboere og besøkende vil kunne benytte
parkeringsanleggene til gjesteparkering etter behov.

4 Planområdet – dagens situasjon
Planområdet ligger sentrumsnært på sørsiden av Puddefjordsbroen. Området er under transformasjon og en rekke
av de tidligere industritomtene har endret status til boligområder. Hele området har gjennomgått en endring der
det er lite industriaktivitet igjen, og mye av dette vil nok også forsvinne i årene framover.

4.1

Beliggenhet og avgrensning

Planområdet
Florida Bybanestopp

Bybanestopp
Kollektivholdeplass
Figur 1Beliggenhet i Bergen kommune. Kilde: Finn. Gul pil - mot sentrum.

•
•

Planområdet ligger ca.150 meter fra nærmeste kollektivholdeplass mot sentrum og mot Fyllingsdalen.
Offentlig kommunikasjon er ellers lokalisert langs Michael Krohns gate som ligger parallelt med
Damsgårdsveien. Her går det en rekke busser. I tillegg er det etablert gang- og sykkelvegforbindelse i
form av gangbro over Damsgårdssundet som heter «Småpudden» over til Marineholen 500 meter lengre
mot sør. Av møteplasser kan nevnes opparbeidet uteareal foran de etablerte blokkene Treet og Portalen.
Det er også tilrettelagt med opparbeidet møte plass ved Fløttemannsplassen ved Småpudden. Denne er
en fin rolig opparbeidet plass med ulike tilbud. Langs Puddefjordens strandlinje er det tilrettelagt med
gangveger som er allment tilgjengelig. Disse vil bli etablert og fullført sammenhengende ved etablering
av boliger langs strandlinjen.
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•

4.2

Planområdets avgrensning blir som i dag og endres ikke.

Arealbruk
•
•

Området er under transformasjon fra næring til bolig/servise/tjenesteyting.
Ingen kjente privatrettslige bindinger.

Figur 2 Utbygging innenfor planområdet fram til 2017. Kilde: 1881.

4.3

Stedets karakter og landskap

Figur 3 Etter etablering av Puddefjordsbroen. Foto fra 1970. Planområdet består delvis av utfylling. Småbåthavn utenfor.
Kilde: Finn.

•

Planområdet består delvis av utfylte masser. Området framstår som bearbeidet og flatt.
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•
•
•
•
•

4.4

Litt lengre mot øst er det etablert et viktig knutepunkt - Fløttemannsplassen – denne er koblet til
Småpudden som er og blir en viktig tverrforbindelse, som gir lett tilgang til områdene nordvest for
Puddefjorden.
Strandlinjen har vært privatisert gjennom den aktiviteten som har foregått her.
Ulike næringsbygg har preget området – av varierende utforming og kvalitet. Mye er fjernet. Enkelte
bygg tas vare på og blir del av nye boligprosjekter.
Planområdet ligger synlig til.
Fjellkjeden på Løvstakksiden gir ikke optimale solforhold i området. Solen forsvinner fra området tidlig
ettermiddag og kommer noe tilbake sent på kvelden om sommeren.

Kulturminner og kulturmiljø

Damsgårdssundet som område, var i mange tiår preget av skipsfart og industri. Store industriarbeidsplasser med
svært mange ansatte lå her. Bergens Mekaniske Verksted ble etablert i Solheimsviken i 1855. Andre viktige
industribedrifter var Mjellem & Karlsen Verft, Saab Motor, Kavli, IFA malingsfabrikk og Gyldenpris Slip og
Mekaniske Værksted. Rester av disse bedriftenes aktiviteter er delvis tatt vare på som deler av de nye
boligprosjektene og med enkeltelementer som kraner og andre installasjoner som står igjen. I området inne i
Solheimsviken har nye bygg fått navn etter den næringsaktiviteten som en gang var her.

4.5

Landbruk

Området har ikke vært og er ikke egnet til landbruk.

4.6

Naturverdier

Ved søk i naturbase kommer det ikke opp funn av noen sårbare arter for området.

4.7

Rekreasjonsverdi- og bruk

Planområdet ligger nær ulike rekreasjonsområder. Sør – og vestover går det en rekke stier til henholdsvis
Løvstakken og Damsgårdsfjellet. Det er tilrettelagte en god bred sti, Løvstien, langs etter Løvstakkens slik at
rullende myke trafikanter får muligheten til å komme seg ut og nær fjellet. Småpudden har åpnet for lett tilgang
til områdene rundt Cornerteateret med kafeer og Nygårdsparken med ulike tilbud (også med bl.a. badestrand,
badstue og kafe/restaurant) på nordsiden av Puddefjorden.

4.8

Skole og barnehage

Gyldenpris barnehage (ca. 150 meter unna), Søre Skogvei barnehage og Ny Kronborg barnehage (ca. 1 km i
sørøstlig retning). Barneskole som barna sokner til finner en i Ny Kronborg skole i sørøstlig retning (ca. 1 km i
sørøstlig retning). Andre helsetilbud for bydelen ligger stort sett på Danmarksplass ca. 1,2 km i sørøstlig retning.
Nærmeste dagligvare ligger p.t på Karensfryd og i Damsgårdsveien.
Årstad bydel har lav barnehagedekning, med en dekningsgrad for Årstad bydel på 83,07% 1. I løpet av 2019 er
det etablert ny barnehage i Damsgårdsveien ved Småpudden. Ut fra tilgjengelige planer er det under
etablering/utviding av en rekke barnehager i bydelen i årene framover. Ref: Barnebruksplanen 2016-2030.
Ut fra rapporten Elevprognoser for 2013 – 2024 vil det i årene 19/20 og utover være sprengt kapasitet for NyKronborg skole.

4.9

Barn og unges interesser

Siden området i seg selv er under transformasjon er det ingen spor etter barns lek fra gammelt av. Det som finnes
av tilrettelegging for barn er av nyere dato og knyttet opp til de ulike boligprosjektene i området. I tillegg er det
tilrettelagt med ulike installasjoner for lek langs Løvstien (500 meter oppover mot Løvstakken). Gyldenpris
idrettsplass er en populær fotballbane (150 meter oppover mot Løvstakken).
De ulike skolene og barnehagene har tilrettelagte lekearealer som kan benyttes på ettermiddagstid (se over i 3.8
om avstander).

1

Barnebruksplanen 2016-2030
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4.10 Veg og trafikkforhold
4.10.1
Kjøreatkomst
Tilrettelagt veg er Damsgårdsveien med avkjøring fra denne. Vegen er 5,5 meter bred med regulert tosidig
fortau.

4.10.2

Trafikkmengde

Hovedtrafikkåren gjennom selve planområdet er Damsgårdsveien med en ÅDT på 1900 biler, med en fartsgrense
på 50 km i timen. Vegen er eller blir tilrettelagt med fortau på begges sider. Hovedtrafikkåren gjennom denne
delen av Bergen sentrum er Michael Krohns gate med en ÅDT på 8500 biler (som ikke er en del av
planområdet). Det er altså betydelig mindre trafikk i Damsgårdsveien enn i Michael Krohns gate.
Damsgårdsveien tilrettelegges og oppgraderes i forbindelse med tilretteleggingen av de ulike bolig- og
næringsarealene som etableres her.
Det er ikke tilrettelagt med sykkelveger, men det er brede fortau.

4.10.3

Trafikksikkerhet

Området er tilrettelagt, er flatt og med liten kurvatur i denne delen av vegen.

4.10.4

Kollektivtilbud

Se forklaring og info under punkt 4.1.

4.10.5

Myke trafikanter

Skoleveg blir lagt etter lite trafikkert veg Damsgårdsveien med snarveger mellom de ulike hovedvegene mot
skolen. Det er en rekke tverrforbindelser langt Damsgårdssundet som alle som skal gjennom området benytter.

4.11

Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon

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.
Metode
ROS-analysen av tiltaket, er gjennomført med utgangspunkt i akseptkriterier for ROS-analyser i Bergen
kommune, vedtatt 2013. Vurderingen er gjennomført av Ard arealplan as som en del av planarbeidet, og er
basert på Ard arealplan og tiltakshaver sin samlede kunnskap om planområdet, samt tilgjengelige rapporter og
innhentet informasjon fra Bergen kommune og andre relevante baser/kilder.
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 Vestlandsprosjektet (SiGVe-rapporten) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene.
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:
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.
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Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
Graderingen er delt i 5 ulike nivå, fra svært sannsynlig til usannsynlig, og fra katastrofalt til ufarlig, se figur
under.

Ubetydelig/
ufarlig

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

Ingen fravær

Mindre alvorlig/
en viss fare

Mindre
personskade
Sykemelding i
noen dager

KONSEKVENSER
Betydelig/
kritisk
Betydelige
personskader
1 - 10 personer
alvorlig skadd
Personer med
sykefravær i
flere uker

Alvorlig/ farlig
Alvorlig
personskade

Svært alvorlig
personskade

10 - 20 personer
alvorlig skadde

> 20 personer
alvorlig skadde

1 - 10 personer
døde

> 10 personer
døde

Alvorlige skader
KONSEKVENSER

Ubetydelig skade
< 500.000 kr
Økonomiske/ materielle verdier

Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord, vann og luft)

Mindre utslipp,
ikke registrert i
resipient

Mindre skader
500.000 – 10
mill. kr

10 – 100 mill. kr

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i noen timer

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift i
flere døgn

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

Betydelig
miljøskade

Noe uønsket
utslipp

Betydelig utslipp
med behov for
tiltak

Restaureringstid
< 1 år

Restaureringstid
1 – 3 år

K2

K3

Sannsynlighet

K1
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
Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

Betydelige
skader

Svært alvorlig/
katastrofalt

100 – 500 mill.
kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere måneder.
Andre systemer
rammes
midlertidig
Alvorlig
miljøskade
Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid
3 – 10 år
K4

Svært alvorlige
skader
> 500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur og
avhengige
systemer settes
permanent ut av
drift
Svært alvorlig
miljøskade
Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for
tiltak
Restaureringstid >
10 år
K5

Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det utføres mer detaljerte
ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.
ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføres for å redusere risikoen (ALARP = As Low As Reasonable Practicable).
Det vil være naturlig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurderingen av ytterligere risikoreduserende tiltak.
I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere 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

Nr.

Potensiell risiko for:
Liv og helse

Merknad

Økonomiske/
materielle
verdier

Miljø (jord,
vann og luft)

Ekstremvær www.met.no
Sterk vind
1

Vind blir ikke sett på som en særlig risiko for området. Sterk vind kan
forekomme, men slik området ligger til, vil det ikke bli utsatt for
vindpåkjenning utover det som en kan forvente.
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2

3

Store nedbørsmengder

Store snømengder

S5 x K1

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K1

S4 x K2

S4 x K1

4
Annet
Flomfare www.nve.no
5
Flom i elver / bekker
6
Flom i vassdrag/ innsjøer
7
Overvannshåndtering
8
Springflo / stormflod
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.skrednett.no
11
Kvikkleireskred
12
Løsmasseskred
13
Is – og snøskred
14
Steinras, steinsprang
15
Historiske hendelser
16
Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17
Setninger
18
Utglidinger
19
Radon

20
Annet
Plante og dyreliv www.miljostatus.no
21
Planter
22
Dyr
23
Fugler
24
Annet
Virksomhetsbasert sårbarhet
Brann/eksplosjon
25
Brannfare
26
Eksplosjonsfare
27
Annet
Energitransport
28
Høyspent
29
Lavspent
30
Gass
31
Annet
Forurenset vatn www.miljostatus.no
32
Drikkevannskilde
33
Sjø, badevann, fiskevann, vassdrag
og liknende.

Se punkt 7.
Ikke aktuelt.
S5 x K1

S5 x K1
S5 x K2
S5 x K1

S4 x K2
S5 x K2
S5 x K1

S2 x K2

S3 x K2

S4 x K2

S5 x K1

Friluftsliv

Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.
Deler av planområdet ligger nær utløpsområde for jord og steinskred. Se
figur. 3.
Se punkt. 3 og figur 4.
Ikke registrert fare.
Ikke registrert fare.

Ingen sårbare arter registrert i miljøstatus
Ingen sårbare arter registrert i miljøstatus
Ingen sårbare arter registrert i miljøstatus
Ingen sårbare arter registrert i miljøstatus

S4 x K1

S4 x K1

S4 x K2

Innenfor planområdet er det i dag og vil i framtiden bli bygget nye bygg etter
gjeldende retningslinjer og krav. Brannfare vil være minimal.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

S5 x K1

S5 x K1

S5 x K1

Ingen kjent risiko.
Puddefjorden har historiske og nåtidige forurensningskilder. Hele sjøbunnen
var renset ferdig i 2018 ved at sjøbunnen har fått et lagt med sand på
minimum 40 cm over hele sjøbunnen etter en generell opprydning i fjorden.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Det har vært drevet næring i området gjennom lang tid. Likevel er det ikke
registrert alvorlig forurensning i eller nær området. Ingen registrerte kilder på
land (Miljødirektoratet).

38
Annet
Forurenset - luft
39
Støv/partikler/røyk
S5 x K2
40
Støy
S5 x K2
41
Lukt
42
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
43
Fri ferdsel langs sjø
S5 x K1

45
Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
46
Trafikkulykker på vei

Overvann skal håndteres lokalt. Området ligger rett ved fjorden.
Boliger legges til annen etasje for boliger nær sjø. Høy første etasje.
Øvre grense for havnivå er satt til 115 cm for Bergen (Kartverket)

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
I nye bygg følges TEK17 noe som minimerer evt. Radon i grunnen. Det er
påvist radon i grunnen i denne delen av kommunen nær planområdet. Se
figur 5.
Deler av strandsonen ligger delvis på fyllmasse.

34
Nedbørsfelt
35
Grunnvannsnivå
36
Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
37
Kjemikalieutslipp

44

Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som et problem
for planområdet. Det er tilrettelagt med vannveier, og planområdet ligger rett
ved sjø.
Store snømengder er sjeldent et problem i området. Utløpsområde er vist i
figur 3.

S5 x K2
S5 x K2

Det vil bli tilrettelagt for strandpromenade langs nybygg. Fare for fall i sjø er
reell.
Det er tilrettelagt med gangveier på tvers + skilting for lett å komme opp på
Løvstakken og andre fjell i nærheten.

S5 x K1

S5 x K1

47
Annet
Forurensning
48
Støv/partikler
S5 x K2
49
Støy
S5 x K2
50
Lukt
51
Utslipp/kjemikalier
52
Annet
Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no
53
Vei
S5 x K1
54
Sjø
S5 x K1
55
Luft

Området ligger nær svært trafikkert veg. Det blir nødvendig med ulike tiltak.
Støy fra biltrafikk må føre til ulike tiltak i bygget.
Ingen kjent risiko.

S5 x K1

Det er alltid fare for ulykker når flere funksjoner skal dele samme areal.
Mindre gateparkering vil føre til bedre oversikt i gateløpet i Damsgårdsveien.

S5 x K2
S5 x K2

Området ligger nær svært trafikkert veg. Det blir nødvendig med ulike tiltak.
Støy fra biltrafikk må føre til ulike tiltak i bygget.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

S5 x K1
S5 x K1

Ulykker kan forekomme.
Ulykker kan forekomme.
Ingen kjent risiko.
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Risikomatriser – oppsummering: kun treff i gul og evt. rød sone er tatt med.

48,49

S4
S3
S2
S1

S5

2,3,
12,8,9

S4
S3
S2
S1

K1

K2

K3

K4

K4

RISIKOMATRISE - arealbruk
(ØKONOMI)

48,49,
25

S5
SANNSYNLIGHET

S5
SANNSYNLIGHET

RISIKOMATRISE - arealbruk
(MILJØ)

SANNSYNLIGHET

RISIKOMATRISE - arealbruk
(LIV OG HELSE)

2,3,7,
25,8,9

S4

12

S3
S2
S1

K1

KONSEKVENS

K2

K3

K4

KONSEKVENS

K4

K1

K2

K3

K4

KONSEKVENS

Oppsummering av ROS-analysen
• Det er fare for havstigning da planområdet ligger rett ved sjø. Første etasje i nye bygg bør ikke tilrettelegges
for beboelse. I dag ligger eksisterende og ny bebyggelse godt over dagens havnivå.
• Store nedbørsmengder vil kunne føre til at vann renner inn i kjellere m.m. Dette er forsøkt løst for nye bygg
(og eldre bebyggelse) ved at en har tilrettelagt med bl.a. åpne vannveier mellom nybygg.
• Deler av planområdet ligger nær utløpsområde for jord og steinskred. Se fig. 4. Snø vil stoppes av bebyggelse
nær fjellet.
• Deler av planområdet ligger nær et belte der det er høye konsentrasjoner av radon. Se fig. 5. For nye bygg må
en her forholde seg til TEK17 og ta nødvendige forholdsregler.
• Ellers er det forbundet med fare at folk skal kunne bevege seg langs sjøkanten på en gangbro/strandpromenade.
• Puddefjorden var forurenset (forurensede sedimenter), og kostholdsråd var at myndighetene frarådet å spise
fisk herfra.

4.11.1

Grunnforhold

Figur 4 Utløpsområde for jordskred i figuren til venstre. Utløpsområde for snø i figur til høyre med rød farge, flomfare
markert med blått i samme figur. Kilde: NVE.

4.11.2

Luft- og grunnforurensning

Har ikke funnet grunnforurenset areal innenfor planområdet. Plassering langs svært trafikkert veitrasé tilsier
svevestøv. Luften i sentrum kan i tillegg være dårlig på enkeltdager.

5 Planstatus og rammebetingelser
5.1.1

Regionale planer
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K4

•
•
•
•
•
•

5.1.2

Regional planstrategi 2016 – 2020: Utviklingsplan for Hordaland
Regional klima- og energiplan: Klimaplan for Hordaland 2014-2030
Regional kulturplan 2015-2025 – Premiss: kultur
Regional plan for folkehelse 2014-2025 - fleire gode leveår for alle
Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028
Regional transportplan Hordaland 2018-2029

Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner

Forslag til ny kommuneplan, KPA2018:
I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til byfortettingssone 2 – BY. Byfortettingssonen skal
videreutvikles som bolig- og næringsområder med bymessig karakter. Det er ikke spesifisert hvor høy
utnyttelsen i denne sonen kan være, men en egen stedsanalyse skal danne grunnlaget for reguleringsplanen.
Områder med sentral beliggenhet skal ha høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg, og grad av utnytting
skal gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.

Figur 5 Utsnitt fra KPA18 med planområdet innenfor rød sirkel. Kilde: Bergen kommune.

5.1.3

Kommunedelplaner

ÅRSTAD. KDP PUDDEFJORDEN – DAMSGÅRDSUNDET, PlanID: 17330000.

5.2

Arealplaner som blir berørt av planen

Plan ID: 4040000: LAKSEVÅG/ÅRSTAD. DAMSGÅRDSVEIEN NORD, REGULERINGSPLAN FOR
SANERINGSOMRÅDE 3.: Eldre reguleringsplan. Vedtatt 1976.
PlanID: 410000: ÅRSTAD/LAKSEVÅG. GYLDENPRIS OG STRANDEN. Eldre reguleringsplan. Vedtatt
1931.
Plan ID: 4040100: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 87 M.FL., STRANDLIEN, DAMSGÅRDSVEIEN 82-90,
MICHAEL KROHNS GATE 71-99 Plantype: Eldre reguleringsplan. Vedtatt 2003.
PlanID: 410201: ÅRSTAD. GNR 158 BNR 93 OG 842, DAMSGÅRDSVEIEN 99. Vedtatt 2013. Mindre reg.
endring.
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Figur 6 Oversikt fra Bergenskart over planer i området. Kilde: Bergenskart.

5.3

Temaplaner
•
•
•
•
•
•
•
•

5.4

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011
Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
Forvaltningsplan for byfjellene sør
Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune
Skolebruksplanen for 2016-2030
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017

Statlige planretningslinjer

Statlige retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planlegging
De statlige retningslinjene for barn og unges interesser i planlegging har som mål å 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.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
De statlige retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at steds- og
byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene og at transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og
boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen.

6 Beskrivelse av planforslaget
Området er under transformasjon fra et mer eller mindre rent næringsområde langs Puddefjorden til å bli et
bolig- og næringsområde. Den næringen som etableres i dag er av en type som tilbyr ulike typer sørvis og ikke
ulike typer industri som i tidligere tider.
Området saneres kraftig og strandsonen blir i stor grad gjort tilgjengelig for folk med en strandpromenade med
bro - Småpudden - over Damsgårdssundet til motsatt side.
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6.1

Planlagt arealbruk

Da det allerede er etablert en rekke parkeringsgarasjer- og kjellere knyttet til de ulike boligprosjektene – som
ikke er fullt ut benyttet er ønsket å etablere færre parkeringstilbud og heller bruke tilgjengelig areal til andre
tilbud i området.
Planforslaget legger til rette for å endre ett forhold i detaljreguleringsplanen og det gjelder
parkeringsdekningen i planbestemmelsene til planen
Konsekvensene for planen er av mer bruksrettet art da endringen i hovedsak knytter seg til eksisterende
parkeringsanlegg. Ønsket er at endringen i bestemmelsene skal føre til at allerede tilrettelagt anlegg kan
utnyttes/benyttes på annen/bedre måte, men at mengden areal som er satt av er det samme. For framtidige
prosjekter vil endringen kunne medføre at mindre areal benyttes til parkeringsanlegg for biler og sykler.

6.1.1

Parkering

Antall parkeringsplasser for bil blir redusert fra dagens gjeldende parkeringsnorm som sier Bolig B2: totalt 25
bilplasser.
Parkeringsdekningen ønskes redusert til 0,6 bilparkeringsplasser per 100 m2 BRA per bolig.
Parkeringsplasser er allerede etablert i ulike parkeringsanlegg. Endringen vil åpne for endret/bedre bruk av
eksisterende anlegg. I tillegg vil en etablere anlegg med ladepunkt for elbil og det skal avsettes parkeringsplass
til bildeleordning. For nye anlegg vil ny parkerings-dekningen gjelde ved etablering. For eksisterende anlegg vil
en kunne utnytte disse bedre. Derfor er denne setningen tatt inn i tillegg i bestemmelsene:
Etablerte parkeringsplasser kan tilbys beboere i planområdet i tillegg til beboere innenfor planID 17150000.
Parkeringsdekning for sykkel blir som i dag. Innenfor området er det etablert flere plasser enn det normen tilsier
og med en høyere standard enn det gjeldende bestemmelser sier noe om.

7

Planprosess og medvirkning
•

7.1

Kunngjøring og varsling av oppstart. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere,
offentlige og private instanser [08.02.19] på Ard arealplan sin nettside.

Krav om konsekvensutredning?

Det er vurdert om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Overordnet plan og reguleringsplan er i
samsvar med hverandre.
Formålet med en konsekvensvurdering er å sikre hensynet til miljø og samfunn og at dette tas hensyn til og på
hvilke vilkår planene kan gjennomføres. Det er opp til tiltakshaver selv å vurdere om planforslaget kommer inn
under forskriftens virkeområde.
Vurderingen gjøres kronologisk etter kapittel 2 (§ 6, § 7 og § 8) i forskriften, hvor det går fram hvilke planer og
tiltak som skal omfattas av forskriften.
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I § 6 kommer planen ikke inn under punkt a), b) og c) da planen ikke blir omfattet av tiltak i vedlegg I og II.
I § 7 kommer planen ikke inn under punkt a) og b) da planen ikke blir omfattet av andre lover enn plan- og
bygningslova.
I § 8 kommer planen ikke inn under punkt a) og b) da planen ikke blir omfattet av tiltak i vedlegg II eller tiltak
som har vesentlige virkninger etter § 10.

8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
Planforslaget vil utfylle og videreføre intensjonene i kommunedelplan og reguleringsplan for området.
Gjennomført endring vil kunne medføre bedre utnyttelse av allerede bygd bygningsmasse og føre til bedre
utnyttelse av ny bygningsmasse. Oppfylte planbestemmelser vil kunne tilføre område gode løsninger som gir
området et løft. Å kunne tilby parkeringsplasser til beboere utenfor planområdet innenfor planID 17150000 vil
også være et gode som medfører mindre gateparkering generelt sett. Mindre gateparkering gir mer oversiktlige
og sikre gater for myke trafikanter. Fram til soneparkering og/eller tilrettelagte parkeringsanlegg for besøkende
er på plass vil det kunne forekomme fremmedparkering/feilparkering av besøkende og andre.

8.1

Overordnede planer

Planforslaget er i henhold til overordnet plan når det gjelder formål, utnyttelse osv.
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En utfordrer gjeldende bestemmelser i KPA når det gjelder parkeringsdekning for dette området. Politiske
signaler fra pågående rullering av kommuneplanen for Bergen kommune tilsier at en ønsker å legge til rette for
redusert parkeringsdekning for bil og øke kravene til tilrettelegging for sykkel.

8.1.1

Eksisterende reguleringsplaner

Endringen av bestemmelsene vil føre til at færre parkeringsplasser blir etablert. Erfaringsmessig har ikke
området behov for at det blir etablert det antall parkeringsplasser som gjeldende plan åpner for. Endring i denne
planen vil etter gjennomført endring føre til at alle tre planer langs Damsgårdssundet får lik parkeringsdekning
som er tilsvarende 0,6 parkeringsplasser per 100m2 bolig.

8.2

Levekår og folkehelse

Lavere parkeringsdekning vil kunne føre til at enda flere velger bort bil og heller velger å dele bil eller å reise
kollektivt, gå eller sykle selv. Uansett valg vil færre biler føre til bedre oversikt i gaten, mindre støy, mindre
svevestøv, mer mosjon og bedre helse generelt sett.

8.3

Naturmangfold og prioriterte arter

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal støtte opp om dette målet
(St.meld. 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i Naturmangfoldsloven, med særlig
hensyn til prinsippene i følgende hjemler:
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
§ 9: Føre-var-prinsippet.
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.
§ 11: Tiltakshaver betaler.
§12: Miljøforsvarlige teknikker.
I planarbeidet har en benyttet viktige informasjonskilder som miljøstatus.no som dekker temaene utvalgte
naturtyper, rødlistearter og naturområder med arealbruk. Det er ikke registret rødlistearter eller andre spesielle
naturverdier i området.
Planområdet er i stort, men er i hovedtrekk utbygd og det som er der av grønne kvaliteter er hovedsakelig
tilplantet enten langs gater eller i private hager og nyere parkanlegg.
Området inngår ikke i overordnede grønnstrukturer eller andre viktige naturforekomster.
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget:
Sentrale tema
Hva slags landskap, økosystem, naturtyper eller arter
blir berørt av planen?

Hva slags effekt vil planen ha på landskap,
økosystem, naturtyper og arter?

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og
bestandene på landsbasis og på stedet?
Foreligger det faglige rapporter og utredninger om
naturmangfold i det aktuelle planområdet?
Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter)
om det aktuelle planområdet?
Vil planen påvirke truede og nært truede arter på
Norsk rødliste for arter 2015?

Vurdering
Nærområdet er i hovedsak utbygd med boliger, andre
tilbygg, vei og tilhørende hager. Det er registrert et
fugleliv i planområdet, men det er ikke observert
noen rødlistede arter. Det er ikke registrert noen
spesielle eller viktige økosystem og naturtyper
innenfor planområdet.
Planen vil føre til ytterligere boligfortetting i et
etablert bolig- næringsområde. Det vil bli noen
terrenginngrep, ved at man må planere terrenget noe
ved ny utbygging. Da det ikke er registret viktige
økosystem, naturtyper og arter i området vil ikke
planen ha noen påvirkning for dette.
Ikke aktuelt da det ikke er gjort registreringer av
viktige økosystem og naturtyper.
En er ikke kjent med at det foreligger faglige
rapporter og utredninger om naturmangfold i
planområdet.
Det foreligger observasjon på fuglelivet i
Puddefjorden utenfor planområdet. (miljøstatus.no).
Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap som en er
kjent med utenom dette.
Vil ikke påvirke truede og nært truede arter på Norsk
rødliste for arter 2015.
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Vil planen påvirke truede og nært truede naturtyper
på Norsk rødliste for naturtyper 2018?
Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte
arter?
Vil planen påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?
Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller
vannforekomster?
Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?
Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder
(INON)?
Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er
spesielt verdifulle for naturmangfold?

Vil ikke påvirke truede og nært truede naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Vil ikke påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte
arter.
Vil ikke påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag.
Vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller
vannforekomster.
Det er ikke registrert kulturlandskap innenfor
planområdet og planen vil således ikke ha noen
påvirkning for dette.
Planen vil ikke påvirke miljøregistreringer i skog.
Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder
(INON).
Planen vil ikke påvirke område eller naturtyper som
er spesielt verdifulle for naturmangfold.

Sentrale tema

Vurdering

Vet en nok om landskap, økosystem, naturtyper og
arter, og om hva slags virkninger det aktuelle tiltaket
har for disse?
Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig
(alvorlig eller irreversibel) skade på landskap,
økosystem, naturtyper og arter?

Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Landskapet er i hovedsak allerede utbygd, og
gjennomgår en transformasjon der grønne strukturer
blir tilført.

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting:
Sentrale tema
Vurdering
Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en
påvirkning på landskap, økosystem, naturtyper og
arter?
Hvilke fremtidige tiltak og bruk i landskapet eller
økosystemet som en har oversikt over kan utgjøre en
påvirkning på naturtyper og arter?
Hva vil den samlede belastningen (effekten) av
planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende tiltak
og bruk, planforslaget og fremtidige tiltak og bruk?
Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet
som berøres på kommunenivå, fylkesnivå og på
landsbasis?
Mangler en kunnskap om virkingen (effekten) av
planen sin samlede belastning for landskap,
økosystem, naturtyper og arter? I så fall må § 9
tillegges stor vekt.

Det er i dag eksisterende boligbebyggelse og trafikk
tett på området. En kan ikke se at dette har noen
nevneverdig påvirkning på landskap, økosystem,
naturtyper og arter.
Utbygging av området vil ikke føre til at uberørt
natur blir nedbygd. Området er allerede utbygd, men
er under transformasjon.
Området er satt av til boligbebyggelse i
kommuneplanen, og er dermed vurdert på overordnet
nivå. Realisert plan vil tilføre grønne verdier.
Det er ikke kjent at naturmangfold av stor viktighet
blir berørt.
Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler:
Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. Kostnader som
tiltakshaver kan måtte komme til å måtte dekke for å få tatt nødvendige naturmangfoldhensyn kan være:
- At tiltakshaver blir pålagt å betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfold.
- At tiltakshaver blir pålagt å overvåke naturtilstanden.
- At tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller driftsform.
- At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller avbøtende tiltak som
reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet.
En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader knyttet til å sikre særskilte naturmangfoldhensyn.
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Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker:
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultat.
Gjennomført plan vil tilføre grønne verdier i området.
Samlet vurdering av naturmangfoldet
Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlig virkning for
naturmangfoldet i området. Det er ikke noe kjent biologisk mangfold i planområdet som har spesiell verdi.
Tilgrensende areal er i dag stort sett utbygd. I planarbeidet har en benyttet viktige informasjonskilder som
naturbase, artskartene til artsdatabanken.no, nasjonal rødliste og lokale observasjoner av naturmangfold. Det er
ikke avdekket konflikter mellom arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i forslaget.
Endringene er også vurdert i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap.
Det er ikke avdekket konflikter mellom arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i forslag
til forskrift. Endringene er òg vurdert i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap.

8.3.1

Annen sosial infrastruktur

Lavere parkeringsdekning vil kunne føre til at enda flere velger bort egen bil og heller velger å dele bil eller å
reise kollektiv, gå eller sykle. Uansett valg vil færre biler føre til bedre oversikt i gaten, mindre støy, mindre
svevestøv, mer mosjon og bedre helse generelt sett.
Planområdets plassering i kommunen gjør at ytterligere press på kollektivtilbud ikke blir stort. Uten fortrengning
av noen av dem som benytter kollektivtilbudet i dag. Her er mange ulike kollektivlinjer som kan benyttes. I
tillegg til at avstandene er korte til sentrum, slik at det tar ca. 15 min å gå til dit. Det er godt med ulike
servicetilbud ellers i nærområdet.
Langs Damsgårdsveien er det etablert en rekke dagligvarebutikker allerede og enda en åpner i 2019. Flere
mulige kunder styrker disse butikkenes eksistens i tillegg til andre tilbydere av ulike tjenester i nærområdet. I
dag står det en del tomme lokaler i første etasje her. Det trengs flere mennesker for å kunne skape levedyktige
tilbud og å kunne sluttføre den transformasjonen som er ønsket.

8.4

Samferdsel og mobilitet

Lavere parkeringsdekning vil føre til at færre ser seg tjent med å ha bil. Hensikten er å skape en bevissthet om
hva vi benytter våre tilgjengelige areal til, og at disse i større grad oppgraderes til grønne rekreasjonsområder. En
konsekvens som er ønsket er lavere utslipp av ulik forurensning. Å gjøre det vanskeligere å ha en bil har ført til
endret tankemønster knyttet til bil. Bevegelseshemmede og varelevering vil fremdeles få tilrettelagte areal.

8.4.1

Parkering

Parkeringsdekningen settes lavere enn det gjeldende plan tilsier etter at etterspørselen og behovet for
parkeringsplasser har gått ned.

8.4.2

Trafikksikkerhet

For beboerne og besøkende vil flytting av biler fra gateplan til parkeringsanlegg føre til mere oversiktlige
forhold for alle parter. Gatene kan i større grad benyttes av myke trafikanter uten konkurranse fra biler.

8.4.3

Kollektivtilbud

Området har allerede godt kollektivtilbud i alle retninger.

8.4.4

Myke trafikanter

Lavere parkeringstilbud gjør det mer attraktivt å gå og sykle da området vil framstå mer attraktiv, oversiktlig og
tilrettelagt for egen forflytning enten en velger å gå eller sykle/trille.

8.5

Risiko og sårbarhet – konsekvenser

Planforslaget vil ikke føre til større risiko for planområdet. Ved fjerning av ureglementert overflateparkeringen i
området vil gatene oppleves som mer tilgjengelige og oversiktlige. De som skal leve og bo her vil oppleve
området som mer forutsigbart og trygt.
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8.6

Konsekvenser for naboer

Parkeringsbehovet er ikke er tilstede i det omfang som det opprinnelig ble planlagt for da planene i området ble
godkjent. Ved å åpne opp for endret bruk av eksisterende anlegg vil en gi dem som har behov for å gjesteparkere
bedre muligheter. Parkering vil da foregå i eksisterende anlegg og ikke på gateplan mellom bygg og andre steder
noen finner det for godt å plassere bilen sin.
En søker å forbedre forholdene for å kunne unngå fremmedparkering ved mer effektiv bruk av etablerte
eksisterende anlegg. Når soneparkering er etablert vil ordningen være med på å rydde opp i hele sonen og føre til
at parkeringsanlegg blir mer attraktive å bruke.
Flere velger bildeling som en god løsning for sitt forfallende transportbehov og kan da i større grad greie seg
uten egen bil eller bil nr. 2.

8.7

Interessemotsetninger

Før soneparkering er innført, er det en del fremmedparkering i bydelen som sannsynligvis er knyttet til ulike
arbeidssteder innenfor eller nær området. I tillegg mangler gatene opp mot Løvstakken ulike alternativ til
kantparkering. I praksis har det medført at beboere i området har sett behov for å finne parkeringsmulighet langt
utenfor sitt naturlige nærområde. Endringen i parkeringsmulighet kan føre til at flere revurderer sitt bilbehov
eller ser etter andre løsninger for å transportere seg selv til arbeid. Før soneparkering er innført vil konflikter
rundt parkering kunne øke. Erfaringsmessig fører restriksjoner til at flere søker etter alternative løsninger for sitt
transportbehov.

8.8

Avveining av virkninger

Lavere parkeringsdekning er en ønsket utvikling for å få ned antall biler i sentrum, samtidig som færre biler gir
mindre svevestøv, støy osv. Elbiler skaper like mye svevestøv som ordinære biler og elbiler trenger også
parkeringsplass noe som tilsier at det ikke er en god varig løsning.

9 Avsluttende kommentar
Planforslaget er innenfor rammene som er satt i ny kommuneplan for Bergen kommune. Det er ønsket å få
redusert krav til parkeringsdekning for hele kommunen.
Planforslaget øker etter vårt syn muligheten for bedre utnytting av eksisterende og framtidige prosjekt innenfor
planområdet, når godkjent plan åpner for at også beboere i naboområdene til planområdet får mulighet til å
benytte eksisterende og framtidige parkeringsanlegg.
Å benytte tilgjengelig areal til aktivitet er mer ønskelig enn å benytte samme areal til bilparkering. Trygge gode
uterom med møteplasser der mennesker ønsker å oppholde seg vil skape trivsel og helse.
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