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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger
1.1
Sammendrag
Realisering av nytt bygg i Solheimsgaten 58 er påbegynt. I den forbindelse er det kommet ønske om å endre to boliger i
andre etasje til næringsareal innenfor kategorien privat tjenesteyting. Med endringen går antall boliger ned fra 15 til 13.
Parkeringsdekning for bil går også ned. Felles uteoppholdsareal og andre kvaliteter i prosjektet opprettholdes som før, og vil
nødvendigvis øke for hver boenhet med redusert antall boenheter. Det skal ikke bli konflikt mellom tilkomst til bolig og
næring hhv. næring.
Opprinnelig var det planlagt slik:
Planforslaget gjelder nybygg på seks etasjer i Solheimsgaten 58. Det inneholder næringslokaler i 1.et. og
boliger i de øvrige etasjer. Til sammen skal det bygges 15 familieleiligheter. Felles uteareal for boligene
etableres på dekke over øverste boligetasje. Forslaget innebærer rivning av eksisterende bebyggelse på
eiendommen. Det skal etableres parkeringsplasser for boligene i underetasjen.

2 Nøkkelopplysninger
Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:
Sentrale grunneiere:
Planens hovedformål:

Grad av utnytting:

Varsel om innsigelse:
Kunngjort oppstart:
Problemstillinger:

Årstad
Gårds- og bruksnummer:
158/45 m.fl
Solheimsgaten 58
E.s. Solheimsgaten 58as
Plankonsulent:
Ard arealplan as
E.s. Solheimsgaten 58 as, Bergen kommune
Butikk/tjenesteyting og
Planområdets størrelse:
2,5 daa
bolig
Samlet utnytting beregnet
for hele planområdet:
504 m2 næringsareal
Nytt bruksareal /
%BRA=180%. For område
Antall nye boenheter:
13 boenheter
avsatt til bebyggelse:
BRA=475%
Nei
Konsekvensutredningsplikt:
Nei
dd.mm.åååå
Offentlig ettersyn:
dd.mm.åååå
Endre antall boliger fra 15 til 13 stk. for å legge til rette for næring i andre etasje.

3 Bakgrunn
3.1
Bakgrunn for planarbeidet
Realisering av nytt bygg i Solheimsgaten 58 er påbegynt. I den forbindelse er det kommet ønske om å endre to boliger i
andre etasje til næringsareal innenfor kategorien privat tjenesteyting. Med endringen går antall boliger ned fra 15 til 13
stykker.
Planen heter: Årstad gnr. 158 bnr. 45 mfl. Solheimsgaten. Nasjonal arealplan-ID 1201_63400000
Plansaken ble startet i 2012 og ble endelig godkjent i bystyret i 2017. Det ble gjennomført en administrativ endring 9.02.18.
3.2
Hensikten med planforslaget
Hensikten er å tilrettelegge for privat tjenesteyting i første og andre etasje. I dag åpner planen for forretning i første etasje,
og bolig fra andre til sjette etasje. Etter endring vil areal i første etasje være avsatt til forretning/tjenesteyting. Andre etasje
vil være blandet formål tjenesteyting og bolig. Fra tredje til sjette etasje er det kun tillatt med bolig. Vi mener endringer for
første etasje er mer i samsvar med ønsket bruk for første etasje. For andre etasje gjør endringen at tjenesteyting og bolig blir
mulig. I plankart og bestemmelser er derfor benevnelsen tjenesteyting lagt til slik at kombinert formål inkluderer
bolig/forretning/kontor/tjenesteyting. Tjenesteyting er mer i samsvar med det som er planlagt for første og andre etasje.
Resten av bygget blir som før. Det samme blir fordeling av felles uteoppholdsareal.
Antall parkeringsplasser for bil går ned med færre boliger. Det tilrettelegges ikke for bilparkering for forretning/tjenesteyting
(som er i samsvar med opprinnelig plan). Tilrettelegging for sykkel til forretning/tjenesteyting blir som i dag på gateplan da
det ikke er plass til å tilrettelegge for flere sykkelparkeringsplasser der. Tilgjengelig plass i garasjeanlegg kan tilbys kunder i
areal som tidligere var tenkt tilrettelagt for bilparkering.

4 Planområdet – dagens situasjon
Planområdet ligger like ved Danmarksplass, mellom Fjøsangerveien og Solheimsgaten. Se foto under.
Bybanestopp ligger like ved. Ulike kollektivholdeplasser ligger utenfor kartutsnittet i retning øst, vest og nord.

Danmarksplass

Danmarksplass
bybanestopp

Kollektivholdeplass
Bybanestopp
Bybanestopp
Figur 1 Planområdet plassering på Danmarksplass markert med gult. Kilde: Bergen kommune.

4.1
Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger i Solheimsviken grunnkrets i Årstad bydel. Solheimsgaten er en parallellgate til
Fjøsangerveien. Planområdet ligger i Solheimsgatens nordligste del. Denne delen av gaten er blindgate og
framstår som et eget lite nabolag. Mot nord grenser området til annen bebyggelse i Solheimsviken med
gangforbindelse videre til den nye bebyggelsen på Damsgård, og over broen mot Florida, Nygårdshøyden og
Bergen Sentrum.
Solheimsgaten 58 ligger i kort gangavstand til bybanestoppet på Danmarks Plass.

4.2

Arealbruk
•
•

4.3

Området er under transformasjon fra næring/bolig til forretning/tjenesteyting/bolig.
Ingen kjente privatrettslige bindinger.
Stedets karakter og landskap

Figur 2 Løvstakken og Solheimsviken. Byggets plassering med rød pil. Foto: Aqwis

Solheimsgaten ligger ved foten av Løvstakken. Planområdet ligger på kote 11-12. Solheimsgaten har en
jevn stigning mot sør. På vestsiden av planområdet stiger terrenget opp mot Løvstakksiden. Nord for
planområdet faller terrenget jevnt ned mot Solheimsviken.
Planområdet er ellers preget av bymessig bebyggelse med nabobygg som varierer i høyde fra 3 til 12
etasjer.
Solforholdene er preget av omkringliggende bebyggelse og nærheten til Løvstakken. Det er gjort en
solstudie i opprinnelig planbeskrivelse med planprosess som tar hensyn til avskygging fra
nabobebyggelse.
4.4

Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet inneholder ikke automatisk vernede kulturminner. Slik Solheimsgaten er utformet er det
en rekke sjikt av kulturminner som det må tas hensyn til i planarbeidet, ikke minst fra yngre fortid.
Byantikvaren påpekte i forbindelse med opprinnelig planprosess at man ikke vet alderen på byggene i
Solheimsgaten 58, men at eiendommen ble etablert i 1867. Byantikvaren viser også til at den
Stavangerske postveien har gått gjennom Solheimsgaten.
I 1963 ble blokkene mellom Fjøsangerveien og Solheimsgaten bygget. Den gamle åpningen gjennom
Kullveien forbi Solheimsgaten 58 var fremdeles åpen i 1963, jfr. nedforstående bilde.
Senere har leilighetsbygget i Fjøsangervegen 35 blitt bygget mellom den nordligste lamellblokken
og Fjøsangervegen 33. Leilighetsbygget er en del av planområdet. Ser man nøye på de to
lamellblokkene på bildet under er det tydelig å se av vindusinndelingen at den nederste delen av
blokkene var planlagt for å ha et fem etasjers bygg som nabo allerede da de ble bygget. Se figur 3.

Figur 3 Blokkene i nærområdet sto ferdig i 1963.

4.5
Landbruk
Området 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
Ikke relevant innenfor planområdet.
4.8
Skole og barnehage
Søre Skogvei barnehage i nordvestlig retning ligger ca. 460 meter unna, og det samme gjør Ny Kronborg
barnehage ca. 300 meter unna. Pinnelien barnehage ligger i østlig retning ca. 500 meter unna. Skolebarna sokner
til Ny Kronborg skole i sørøstlig retning (ca. 300 meter unna). Andre helsetilbud og tjenestetilbud for bydelen
ligger stort sett på Danmarksplass like ved.
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
Det er ingen spor etter barns lek i selve planområdet. Det som finnes av tilrettelegging for barn er knyttet opp til
de ulike boligprosjektene i området. I tillegg er det tilrettelagt med ulike installasjoner for lek langs Løvstien
(600 meter oppover mot Løvstakken). Krohnsminde idrettsplass er en populær fotballbane (100 meter på motsatt
side av bybanen). For å nå denne idrettplassen må veisystem og bybane forseres og det gjøres gjennom ulike
underganger.
De ulike skolene og barnehagene har tilrettelagte lekearealer som kan benyttes på ettermiddagstid (se over i 4.8).

1

Barnebruksplanen 2016-2030
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4.10 Veg og trafikkforhold
Kjøreatkomst
Solheimsgaten har i dag kjøreadkomst fra rundkjøringen i Michael Krohns gate. Gaten er sperret
mot Fjøsangerveien i sør, her slutter den i en vendesløyfe. Det er en enveiskjørt forbindelse fra
Skrivergaten i vest.
Solheimsgaten 58 ligger i den delen av gaten som ligger nord for den kjørbare adkomsten. Veien,
som er en blindvei, slutter i en tverrgående plass som blir brukt som snuhammer, varelevering og
parkering. Slik tilstanden er i dag er trafikksituasjonen ganske uoversiktlig. Langs Solheimsgaten 58
er det stadig ulovlig parkerte biler. Solheimsgaten har to kjørefelt både sørover og nordover, men i
den nordlige delen er det i praksis ofte bare ett tilgjengelig felt pga. ulovlig parkerte biler.
Sykkelveien som krysser gjennom Solheimsgaten er en del av nasjonalt sykkelveinett. Det er gjort en
opprustning av nordgående sykkelvei, som er utformet med fortau og fysisk skille mot biltrafikken.
Sykkelfeltene er, pga. knapp bredde på eksisterende gate, til sammen 2, 5 meter brede. Overgangen til
fortau er løst med en ikke-avvisende kantstein.
Trafikkmengde
Aktuell tilkomstvei er fra rundkjøring i Michael Krohns gate. Gaten er sperret mot
Fjøsangerveien i sør, her slutter den i en vendesløyfe. Det er en enveiskjørt forbindelse fra
Skrivergaten i vest. For disse aktuelle veiene med bl.a vendesløyfe har vi ikke trafikkdata.
Trafikksikkerhet
Fotgjengertrafikken i området skjer på fortau på begge sider av Solheimsgaten (se bildet) I nord fører en
overbygget passasje ut til fotgjengerovergangen i Michael Krohns gate og derfra videre til
Solheimsviken. I sør er fortau gjennomgående til Fjøsangerveien. Det finnes flere passasjer til
Fjøsangerveien mot øst. Det er flere fotgjengeroverganger både mot sør og vest som vist på kartskissen
nedenfor

Figur 4 Fotgjengertrafikk – pil viser gjennomgang til Fjøsangerveiens fortau på vestsiden av veien.

Kollektivtilbud
Bybane ligger rett ved og her går det bane hvert 5. minutt i rushtiden. En rekke busser går forbi i hhv. Ibsens
gate, Michael Krohns gate og Edvard Griegs vei.
Myke trafikanter
Se figur 4 for forgjengertrafikk. Det er tilrettelagt med sykkelvei i Solheimsgaten som igjen er knyttet til
sykkelvei i Fjøsangerveien i sør og til Solheimsgaten i nord (denne går videre over til Nygårdsgaten)
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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 hvilken risiko en er villig til å akseptere, ofte knyttet 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.
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.
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

Liv og helse

Ubetydelige
personskader

KONSEKVENSER

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
Ubetydelig skade
< 500.000 kr
Økonomiske/ materielle verdier

Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Mindre skader

Betydelige
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
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Svært alvorlig/
katastrofalt

100 – 500 mill.
kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere måneder.
Andre systemer
rammes
midlertidig

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

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord, vann og luft)

Mindre utslipp,
ikke registrert i
resipient

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade
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

Betydelig
miljøskade

Alvorlig
miljøskade
Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid
3 – 10 år
K4

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

Potensiell risiko for:
Liv og helse

Nr.

Merknad

Økonomiske/
materielle
verdier

Miljø (jord,
vann og luft)

Ekstremvær www.met.no
Sterk vind
1
2

Store nedbørsmengder

3
Store snømengder
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

S5 x K1

S4 x K2

S4 x K2

S4 x K1

S4 x K2

S4 x K1

S5 x K1

S5 x K1

S4 x K2

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.
Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som et problem
for planområdet.
Store snømengder er sjeldent et problem i området.

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Overvann skal håndteres lokalt. Solheimsgaten må utformes slik at den kan
ivareta sin funksjon som naturlig flomgate. Gaten bidrar til å drenere hele
området ned mot Puddefjorden.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ikke registrert fare.
Ikke registrert fare.
Ikke registrert fare.
Ikke registrert fare.
Ikke registrert fare.

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
I nye bygg følges TEK17 noe som minimerer evt. Radon i grunnen.

S5 x K1

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

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.

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.

Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.
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34
Nedbørsfelt
35
Grunnvannsnivå
36
Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
37
Kjemikalieutslipp
38
Annet
Forurenset - luft
39
Støv/partikler/røyk
40
Støy

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

S5 x K2
S3 x K2

41
Lukt
42
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
43
Fri ferdsel langs sjø
44
Friluftsliv
45
Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
46
Trafikkulykker på vei
S5 x K1
47
Annet
Forurensning
48
Støv/partikler
S5 x K2

49
50
51
52

Støy
Lukt
Utslipp/kjemikalier
Annet

S5 x K2

S5 x K2
S3 x K2

Området ligger nær svært trafikkert veg.
Området er skjermet pga. eksisterende bebyggelse. Støy på fasade til
oppholdsrom vil ligge rundt grenseverdien Lden 55db. Det kan være mindre
overskridelser utenfor enkelte soveromsvindu, men overskridelsene ligger
innenfor beregningsusikkerheten til metoden (+/- 2db). Det er derfor ikke
påkrevd med særlige tiltak.
Ingen kjent risiko.

S5 x K1

Det er alltid fare for ulykker når flere funksjoner skal dele samme areal.

S5 x K2

Området ligger nær svært trafikkert veg. Danmarkplass er kjent som et
område som på kalde dager lett blir liggende med mye forurenset luft.
Fjøsangervegen er tungt belastet av svevestøv. De høye bygningene som
omkranser Solheimsgaten 58 virker imidlertid som en effektiv skjerm, noe
som bekreftes av passive prøvetakere, jfr. rapport levert ved opprinnelig
planarbeid.
Støy fra biltrafikk fører til ulike tiltak i bygg.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Nitrogenoksid skjermes ikke like effektivt av omliggende bygninger som det
svevestøvet gjør. Målinger viser imidlertid også her akseptable verdier i
planområdet. Konsentrasjonen av nitrogenoksid svekkes av avstand til vei,
både horisontalt og vertikalt. Boliger bør ikke ligge i første etasje.
Uteområder vil ligge minst 4 meter over bakken og vil ha tilfredsstillende
verdier. Friskluftinntak bør føres over tak.

S5 x K2

Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no
53
Vei
S5 x K1
S5 x K1
54
Sjø
55
Luft

Ulykker kan forekomme.
Ingen kjent risiko.

Risikomatriser – oppsummering: kun treff i gul og evt. rød sone er tatt med.
RISIKOMATRISE - arealbruk
RISIKOMATRISE - arealbruk
(LIV OG HELSE)
(MILJØ)
SANNSYNLIGHET

SANNSYNLIGHET

S4
40

S3

2,3,39,
25

S5

S2
S1

S5

SANNSYNLIGHET

39,48,
49

S5

2,3,
40

S4
48,49

S3
S2
S1

K1

K2

K3

K4

KONSEKVENS

K4

RISIKOMATRISE - arealbruk
(ØKONOMI)

2,7,
25

S4
S3
S2
S1

K1

K2

K3

K4

KONSEKVENS

K4

K1

K2

K4

KONSEKVENS

Oppsummering av ROS-analysen
• Tiltaket forventes ikke å gi vesentlige endringer i støymessige eller andre forurensningsmessige
forhold. I henhold til vedlagt støyrapport kan det oppstå noen virkninger av multippel refleksjon
som kan gi en forsterkning av opplevd støy oppover i etasjene på opptil 2 db. Selv om dette ikke
er vurdert som eget tema, antar vi at denne virkningen også vil gjøre seg gjeldende for nabobygg
på andre siden av Solheimsgaten. Det vil imidlertid ikke føre til at grenseverdier blir
overskredet.
• Kraftledning som forsyner Bergen Sentrum med strøm ligger nedgravd i Solheimsgaten. Det er
vesentlig at denne ikke påvirkes i byggefasen. Denne tas særlig hensyn til under prosjektering av
byggearbeidene.
• Tiltaket medfører ikke økning i flate som er bebygd eller lagt under fast dekke. Det forventes
derfor ikke å ha noe innvirkning på avrenningssituasjonen. Sedumtak vil derimot forsinke
vanntilstrømming.
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K3

K4

Grunnforhold
Kraftledning som forsyner Bergen Sentrum med strøm ligger nedgravd i Solheimsgaten. Det er
vesentlig at denne ikke påvirkes i byggefasen. Denne tas særlig hensyn til under prosjektering av
byggearbeidene.
Luft- og grunnforurensning
Området ligger nær svært trafikkert veg. Danmarkplass er kjent som et område som på kalde dager lett blir
liggende med mye forurenset luft.
Fjøsangervegen er tungt belastet av svevestøv. De høye bygningene som omkranser Solheimsgaten 58 virker
imidlertid som en effektiv skjerm, noe som bekreftes av passive prøvetakere, jfr. rapport levert ved opprinnelig
planarbeid. I ny KPA ligger området i rød sone knyttet til luftkvalitet.

5 Planstatus og rammebetingelser
5.1
Overordnende planer
Regionale planer
• 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
KPA2018:
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til Sentrumskjerne S4. Sentrumskjerne skal utvikles etter bymessige
prinsipper med mangfold i funksjoner og med sammenhengende byromsstruktur. Byromsstruktur skal sikre god
tilgjengelighet til kollektivtilbud, offentlig plass og tjenestetilbud.

Figur 5 Utsnitt av KPA18 for området. Kilde: bergenskart.no

Kommunedelplanplaner
ÅRSTAD. KDP PUDDEFJORDEN – DAMSGÅRDSUNDET, PlanID: 17330000.
5.2
Reguleringsplaner som blir berørt av planen
PlanID:4840000 Årstad, Solheimsgaten Sør (berøringsgrad 98,4%) Godkjent i 1977.
PlanID: 16970000 (berøringsgrad 1,5%), Bergenhus. Bybane i bergen, delstrekning 2 Nygårdstangen - Edvard Griegs vei. Godkjent i 2004.
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PlanID:10860000, Årstad. Fjøsangerveien, kvartalet mellom Solheimsgaten/Fjøsangerveien,
(berøringsgrad <0,1%(0,5m2)) Godkjent i 1956.
5.3

Temaplaner
•
•
•
•
•
•
•
•

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

5.4
Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
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 på Danmarksplass er under oppgradering. Noe gjennom ny bebyggelse, noe gjennom oppgradering av
fasader og noe ved indre rehabilitering i enkelte bygg.
6.1
Planlagt arealbruk
Denne endringen omfatter endring av planbestemmelser og plankart for å få inne andre oppdaterte formål mer i
samsvar med dagens situasjon. I gjeldende plan er arealet satt av til bolig/forretning og kontor. Vi ønsker at det
skal tas inn formålet tjenesteyting både for første og andre etasje. Første etasje er avsatt til forretningsformål.
Ettersom det per i dag er planlagt at arealet skal benyttes til treningsstudio mener vi det er riktig at formålet
tjenesteyting med sosikode 1160 – Offentlig eller privat tjenesteyting benyttes. Overordnet sosikode 1160
omfatter både treningssenter og tannlegekontor. Skulle formålet endres til kun forretning i framtiden vil dette
være mulig å realisere uten å endre/søke om endring av planen.
Å legge til tjenesteyting fanger opp i seg at det er en tjeneste som ofte genererer noe mer besøk/aktivitet enn det
et kontorformål vanligvis gjør.
Når det gjelder andre etasje er den avsatt til bolig i gjeldende reguleringsplan. I andre etasje er det satt av areal til
tre boliger. To av boligene ønskes endret til tjenesteyting – nærmere bestemt tannlegekontor. Den siste boligen
vil fortsatt ha formålet bolig.
Som planlagt vil 3. etasje til 6. etasje etableres med boliger.
Det er lagt ved skisser som viser framtidige endringer av garasjeanlegg som følge av at det nå tas ut to
bilparkeringsplasser og tilrettelegges for sykkelparkering med vaskemuligheter. Se figur 6. Rød ring viser hvor
sykkelparkering og vaskemulighet etableres. Skisse i figur 7 viser hvordan andre etasje blir med to av tre
leiligheter omgjort til tannlegekontor. Tannlegekontor vil vende seg ut mot sedumtaket i andre etasje. Taket vil
være tilgjengelig som før for bolig i andre etasje. Det skulle ikke benyttes som uteoppholdsareal da det ikke ble
regnet som egnet pga. nærhet til soverom. Behovet for skjerming/hindre innsyn vil være tilstede etter etablering
av tannlegekontor, men trolig vil arealet kunne benyttes f.eks. i spisepauser når det ikke er pasienter tilstede.
Vanligvis skjermer tannlegekontor vinduer med ulike typer løsninger for formålet.
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Begge illustrasjoner ligger ved plansaken.

Figur 6 Kjeller etter omarbeiding/redusert antall parkeringsplasser. Kilde: Link arkitektur.

Figur 7 Illustrasjon over 2. etasje. Kilde: Link arkitektur.
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Sedumtaket ligger ut mot Solheimsgaten som regulert i
opprinnelig godkjent plan.
6.2
Boligmiljø og bokvalitet
Bokvalitet blir som i godkjent plan. Ingen endring utover at
det blir mer felles uteoppholdareal for dem som flytter inn da
antall enheter går ned.
Det vil ikke bli konflikt mellom tilkomst til boligdel og del
for tjenesteyting. Se figur 7.
6.3
Uteoppholdsareal
Privat og felles uteoppholdsareal
Her blir fordelingen og plasseringen som i godkjent plan.
Tekst under er hentet fra planbeskrivelsen for plan 6340000
side 24 under overskriften Lek/uteoppholdsareal. Det som
står her skal følges videre i ny plansak som forenklet
prosess.

Figur 8 Illustrasjon fra opprinnelig plansak som viser
sedumtaket med grønn vegg ut mot Solheimsgaten.

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL
- Det etableres et grøntområde på planet over Et. 1. Dette vil bli beplantet, men ikke brukt som
uteoppholdsareal pga. nærhet til soveromsvinduer i Solheimsgaten 60. Beplantning og utførelse av dette
området skal bidra til å myke opp inntrykket av gaterommet.
- Felles takterrasse etableres over 6. etasje. Her er det gode solforhold, og avstanden til nabo i
Solheimsgaten 60 er større. Selve takterrassen får et areal på 140 m2. På takterrassen vil det bli etablert
sandlekeplass. Det vil være beplantning og sittemuligheter. Det vil bli etablert en bod for oppbevaring av
møbler og utstyr for å muliggjøre en mangfoldig bruk av arealet.
I tillegg til selve terrassearealet vil taket ha beplantete arealer som ligger utenfor sikringsområdet. Disse
arealene utgjør 74m2 og vil opplevelsesmessig stå i en nær sammenheng med uteoppholdsarealet.
- Materialbruken på terrasseunderlag skal være slik at dekket blir fast- og sklisikkert.
- Hver bolig får mellom 7 og 8 m2 privat uteoppholdsareal plassert mot sør eller vest.
- Alle uteoppholdsarealer oppfyller kravene til universell tilgjengelighet.
Parkering
Antall parkingsplasser går ned med færre boenheter, men det åpnes ikke for å kunne benytte disse for forretning
eller evt. tjenesteyting som vår endring av plan ønsker. To parkeringsplasser tas dermed ut av parkeringsskjeller
og det tilrettelegges istedenfor mer for sykkel. Se illustrasjon i figur 6.
Gjeldende planbestemmelser i § 4.8 ser slik ut i godkjent plan:
4.8
4.8.1
4.8.2

4.8.3

Parkering
Bilparkering: For nye boliger i planområdet skal parkeringsdekningen være 1 parkeringsplass pr.100 m2
bolig BRA. Det skal ikke etableres parkeringsplasser for forretningsarealene.
Sykkelparkering: Det skal avsettes 3 sykkelparkeringsplasser pr. 100m2 bolig BRA. Det skal etableres
eget anlegg i parkeringskjeller med plass til minst 1 sykkel pr. 100m2 bolig BRA. På overbygget
område på gateplan etableres minst åtte sykkelparkeringsplasser for forretningsdelen.
Det skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for elbil ved alle parkeringsplassene.
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Vi foreslår å endre i planbestemmelsene. Hensikten er å få ned parkeringsdekningen i samsvar med antall boliger
og for å tilrettelegge for sykkel i garasje. Det er ikke areal ute på gateplan som kan tilrettelegges for mer
sykkelparkering (dette er undersøkt i den opprinnelige planprosessen fram mot godkjent plan).
4.8
4.8.1
4.8.2

4.8.3

Parkering
Bilparkering: For nye boliger i planområdet skal parkeringsdekningen være 1 parkeringsplass pr.100 m2
bolig BRA. Det skal ikke etableres parkeringsplasser for forretningsarealene/tjenesteyting.
Sykkelparkering: Det skal avsettes 3 sykkelparkeringsplasser pr. 100m2 bolig BRA. Det skal etableres
eget anlegg i parkeringskjeller med plass til minst 1 sykkel pr. 100m2 bolig BRA. Det tilrettelegges med
vaske- og reparasjonsareal for sykkel i garasjeanlegg. På overbygget område på gateplan etableres minst
åtte sykkelparkeringsplasser for forretning-sdelen og tjenesteyting.
Det skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for elbil ved alle parkeringsplassene.

7

Planprosess og medvirkning

•
•

Det ble ikke vurdert at det var nødvendig med eget oppstartsmøte. Avklaringer ble gjort per e-post og
telefon.
Fullstendig søknad blir sendt berørte parter for uttale, med frist for innspill satt til xx.xx.19. Søknaden blir
sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser den xx.xx.19 i tillegg blir fullstendig søknad om
endring av gjeldende plan lagt ut på Ard arealplan sin nettside.

8

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.

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.

Side 15 av 19

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.

9

Virkninger og konsekvenser av planforslaget

Planforslaget vil utfylle og videreføre intensjonene i kommuneplanen og reguleringsplan for tiltaket.
Gjennomført endring vil kunne medføre endret utnyttelse av ny bygningsmasse. Oppfylte nye planbestemmelser
vil kunne tilføre området gode løsninger som gir byggetiltaket et løft ved bedre tilrettelegging for beboere og
brukere av tjenester i bygget.
Reguleringsformål: uendret
Utnyttelse: uendret
Byggehøyde: uendret
Bygningsmasse: uendret
Byggegrenser: uendret
Parkering: blir redusert for prosjektet i hht. nye bestemmelser.
9.1
Overordnede planer
I forslag til ny KPA18 er det politiske signaler at en ønsker å legge til rette for redusert parkeringsdekning for bil
og øke kravene til tilrettelegging for sykkel.
9.1.1
Eksisterende reguleringsplaner
Ingen konsekvenser for andre eksisterende planer.
9.2
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 hovedtrekk utbygd og det som er der av grønne kvaliteter er hovedsakelig tilplantet.
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?

Vurdering
Nærområdet er i hovedsak utbygd med boliger, andre
tilbygg og veisystem. Det er ikke registrert noen
spesielle eller viktige økosystem og naturtyper
innenfor planområdet.
Planen vil føre til ytterligere boligfortetting i et
etablert bolig- næringsområde. 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.
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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?
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?

Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap som en er
kjent med utenom dette.

Sentrale tema
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?

Vurdering
Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Vil ikke påvirke truede og nært truede arter på Norsk
rødliste for arter 2015.
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.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Planen vil ikke påvirke område eller naturtyper som
er spesielt verdifulle for naturmangfold.

Ikke aktuelt.

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting:
Sentrale tema
Vurdering
Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en
Det er i dag eksisterende boligbebyggelse og trafikk
påvirkning på landskap, økosystem, naturtyper og
tett på området. En kan ikke se at dette har noen
arter?
nevneverdig påvirkning på landskap, økosystem,
naturtyper og arter.
Hvilke fremtidige tiltak og bruk i landskapet eller
Utbygging av området vil ikke føre til at uberørt
økosystemet som en har oversikt over kan utgjøre en
natur blir nedbygd. Området er allerede utbygd.
påvirkning på naturtyper og arter?
Hva vil den samlede belastningen (effekten) av
Området er satt av til boligbebyggelse i
planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende tiltak kommuneplanen, og er dermed vurdert på overordnet
og bruk, planforslaget og fremtidige tiltak og bruk?
nivå. Realisert plan vil tilføre grønne verdier.
Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet
Det er ikke kjent at naturmangfold av stor viktighet
som berøres på kommunenivå, fylkesnivå og på
blir berørt.
landsbasis?
Mangler en kunnskap om virkingen (effekten) av
Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.
planen sin samlede belastning for landskap,
økosystem, naturtyper og arter? I så fall må § 9
tillegges stor vekt.
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.
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En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader knyttet til å sikre særskilte naturmangfoldhensyn.
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker:
For å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet sier paragrafen at det 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 kjent at det finnes biologisk mangfold i planområdet som har spesiell
verdi. Tilgrensende areal er i dag 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.
9.3
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. Her er mange
ulike kollektivlinjer som kan benyttes. I tillegg til at avstandene er korte til sentrum. Det er godt med ulike
servicetilbud i nærområdet.
9.4
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.
9.4.1
Parkering
Parkeringsdekningen settes lavere enn det gjeldende plan tilsier da antall boenheter går ned.
9.4.2
Trafikksikkerhet
Det foregår i dag ulovlig parkering i et ganske stort omfang i denne delen av gaten. Denne parkeringen vil bli
betydelig vanskeliggjort med realisert reguleringsplan. Erfaringsmessig foregår det lite ulovlig parkering inne på
tydelig merkede fotgjengerområder.
Sikkerheten for gående og syklende vil bli vesentlig forbedret med realisert planforslag. Gatene kan i større grad
benyttes av myke trafikanter uten konkurranse fra biler.
9.4.3
Kollektivtilbud
Området har allerede godt kollektivtilbud i alle retninger.
9.4.4
Myke trafikanter
Lavere parkeringstilbud gjør det mer attraktivt å gå og sykle da området vil framstå mer attraktivt, oversiktlig og
tilrettelagt enten en velger å gå eller sykle. Mindre trafikk vil gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i og rundt
veisystemet.
9.5
Risiko og sårbarhet – konsekvenser
Planforslaget vil ikke føre til større risiko. De som skal leve og bo her vil oppleve området som mer forutsigbart
og trygt når området er ferdig tilrettelagt.
9.6
Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen med ønskede endringer.
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9.7
Konsekvenser for næringsinteresser
Det er ingen kjente konsekvenser for næringsinteresser med ønskede endringer. Det vil styrke sentrumstilbudene
på selve Danmarksplass at det kommer flere typer næringsaktivitet i området, og at denne blir konsentrert i
området.
9.8
Konsekvenser for naboer
Ingen konsekvenser.
9.9
Interessemotsetninger
Parkering for beboerne løses i parkeringsskjeller, noe som betyr at det ikke blir tilført ny/ytterligere
kantparkering osv. til området. Med realisert tiltak vil området framstå ryddig og oversiktlig.
9.10 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.

10

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. Planområdets plassering tett på kollektivakser og ellers
med god tilrettelegging for gående og syklende burde tilsi et lavt behov for egen bil.
Å benytte frigjort areal i parkeringsskjeller til sykkelparkering (for beboere og kunder), og å tilrettelegge for
vask og stell av sykkel må sees på et gode for dem som blir beboere i prosjektet.
Å få inn ulike type aktivitet i de forskjellig etasjene i første og andre etasje må være et gode. At det er ulik
aktivitet med tilbud på dagtid og kveld sørger for at det er folk i området store deler av dagen.
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