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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

• Samlokalisering av en ny HF-campus gjennom etablering av nytt bygg der det i 

dag er et parkeringsanlegg for ansatte ved UiB. Samtidig ønskes det å se på 

mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen 

skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget ved endring av 

romprogram/ombygging. UiB fortalte litt om bakgrunnen for prosjektet, og 

HLM Arkitektur presenterte det foreløpige forslaget og viste medbrakt modell. 

• Planområdet er i byfortettingssone (sone 1) i KPA 2018, og omfattes av 

hensynssonene: Kulturmiljø (Universitetsområdet og Historisk sentrum) 

Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum. Rød sone – luftkvalitet.. 

Gul støysone. Bestemmelsesområde #4 (Historiske områder) utgjør i nord en 

liten del av planområdet. 
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2.0 PLANFORUM 

  Etatens planforum behandlet saken 14.01.2020 og trakk følgende konklusjon:  

  Oppstart kan anbefales. 

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 

Planområdet er ikke detaljregulert.  

I kommunedelplan Sentrum (2001) er området vist med arealformål offentlig 

bebyggelse. 

I KPA 2018 er arealet vist med sentrumsformål.  

Av innsendt materiale til møtet fremgår det at foreslått formål for reguleringsplan vil 

være undervisningsformål.  

 

3.2 Byform og arkitektur 

Av innsendt materiale fremstår det som at forslagsstiller og plankonsulent er godt kjent 

med Arkitektur +, Arkitektur og byformingsstrategi for Bergen (2019). 

 

Det vises til § 8 i KPA 2018 hvor det fremgår at i byutvikling er det viktig å vektlegge 

menneskelig skala, og at utforming av byrom og bygninger skal ivareta sammenheng 

med omkringliggende landskap, stedets historiske strukturer og kulturminner. Videre 

sier bestemmelsen at nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig 

bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. 

Retningslinjer til § 8 gir føringer  for utarbeidelse av planmaterialet.  

Det skal utarbeides perspektiv/fotomontasje som viser opplevelsen av ny 

bygningsutforming med eksisterende omgivelser i planområdet og fra tilgrensende 

Dokkeveien. Illustrasjoner må vise planlagt bebyggelse sett fra gateplan fra alle sider av 

bygningsmassen. 

 

Av innsendt planinitiativ (ved bestilling av oppstartsmøte) fremgår det at forslagsstiller 

har avholdt møter med Riksantikvar og Byarkitekt vedr. planforslaget. 

I planinitiativet gjengis høringspartenes synspunkter om prosjektet.  

Hensynet til fredede Sydneshaugen skole og utforming av ny bebyggelse mot 

Dokkeveien er viktige føringer i planarbeidet.  

 

Vi anbefaler at det så tidlig som mulig utarbeides en mobilitetsanalyse i tråd med vår 

kravspesifikasjon. I en slik analyse skal gående, syklende og universell utforming 

vektlegges i tillegg til varelevering og henting av renovasjon.  

 

Byarkitekten uttalte at det var viktig at en i prosjektet tenker på romforløp, og at 

bygningenes mellomrom blir av en viss størrelse og kvalitet også med tanke på dagslys. 

Byantikvaren uttalte at en utfordring for prosjektet er at det skal få samlet et sentralrom 

mellom viktige bygninger. HLM Arkitektur var åpen om at det å etablere en 

hovedinngang som samler byggene er en viktig problemstilling, og pekte på sin erfaring 

med lignende problemstilling i ferdigstilt prosjekt ved Bergen katedralskole.  

 

Byggesak stilte spørsmål ved om ikke et sentralrom, slik det er vist i innsendt materiale, 

fort kan virke privatiserende også med tanke på adgangskort som regulerer flyt mellom 

bygningene. De mener derfor at det er viktig å kartlegge både dagens og forventet 

fremtidig gangmønster i området. BME bemerket at det i planleggingen av prosjektet er 

interessant å studere ulike alternativ for passasje.  
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Byplanavdelingen støtter innspillene og ba derfor om at mobilitetsanalysen svarer ut det 

byggesak og BME påpekte om gangmønster og mulige passasjer. 

 

 
Figur 1: Skissert sentralrom i hvitt og glass. Sydneshaugen skole i gult. Utsnitt hentet fra Mulighetsstudium 

(15.11.2018), HLM Arkitektur. 

 

Byarkitekten stilte spørsmål ved hvorfor sentralrommets linjer og høyde ikke forholdt 

seg annerledes til Sydneshaugen skoles fasade og høyder. HLM Arkitektur med UiB 

forklarte at den foreløpig skisserte møtet mellom det nye sentralrommet og den fredede 

bygget skyldes behovet for å løse universell tilkomst.  

 

3.2.1 Bebyggelsesstruktur 

Innføring av nytt bygningsvolum i et historisk område tett inntil fredede bygg er en 

krevende oppgave. Det bør ses på ulike løsninger før det konkluderes med et konkret 

prosjekt som skal ligge til grunn for planforslaget. Det er viktige byrom i og ved 

området som bør utforskes før en konkluderer med å stenge byrommene og eksiterende 

tilkomster og tverrforbindelser. 

 

Bygninger skal utformes slik at flest mulig kan bruke disse på en likeverdig måte. 

Reguleringsplanen må redegjøre for universell utforming både internt i planområdet og i 

sammenheng med omgivelsene, jf. § 15 Universell utforming, KPA 2018.  

 

HLM Arkitektur oppgav at nordligste del av ny bebyggelse over parkeringsanlegg er 

nedjustert, slik at ny bebyggelse tar hensyn til eksisterende leilighetsbygg nordvest i 

planområdet. Byplanavdelingen ba om at stedsanalysen justeres slik at det bedre 

fremgår hvordan hensynet til naboer ivaretas. Stedsanalysen må korrigeres jf. samtale 

med plankonsulent den 27.01.20 i etterkant av møtet. Viktige byrom og utsiktspunkt 

skal markeres. Eksisterende og nye tverrforbindelser markeres. Byplanavdelingen 

anbefaler at det gjøres ny vurdering av byrommet Vinjes gate, som etter vår oppfatning 

er et attraktivt byrom. Dette må fremgå av analysen. 
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Det må sikres at ny bebyggelse ikke gir vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for 

eksisterende boliger i og utenfor planområdet. Det skal i den forbindelse utarbeides sol- 

og skyggeillustrasjoner. Disse skal belyse før og etter situasjon ved jevndøgn. 

Solforhold i juni bør også vises. 

 

3.2.2 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. Byrommet vil være 

avgrenset av bygg og landskapselementer. Utformingen av byrommet bør ta hensyn til 

dette. Det er positivt at det skal tilrettelegges for felles møteplasser og aktivitetsareal. 

Gode møteplasser fremmer inkludering. 

 

Stedsanalysen må oppdateres når det gjelder å vise viktige byrom og plasser. Byplan 

vurderer byrommet ved Vinjes gate som et tydelig byrom med byromsvegger og 

utsiktspunkt. Dagens bruk som parkeringsplass fremmer ikke byrommets kvaliteter, og 

det er en viktig del av analysen og ta stilling til dette byrommet. 

 

Byrommene skal ha gode kvaliteter, være universelt utformet, bidra med åpenhet, luft 

og grønt. Møteplasser skal i minst mulig grad belastes med støy. 

Det  vises til §§ 26.1.2 og 26.1.3 i KPA 2018. 

 

Illustrasjonsplan må være retningsgivende for utforming av byrom, dette sikres i 

reguleringsbestemmelser. Illustrasjonsplan skal vise plassering av eventuelle faste 

installasjoner. 

 

3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

Ny bebyggelse må forholde seg til volum og høyder på eksisterende bebyggelse og 

terreng. Av planbeskrivelsen må det fremgå hvilke nye bruksmessige og visuelle 

kvaliteter byggeprosjektet tilfører omgivelsene. 

 

Fagetaten ber om at det utarbeides snitt og oppriss. Bebyggelse med byrom skal 

illustreres i sammenheng med eksisterende situasjon og omkringliggende bygninger. 

 

3.3 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

Det må tas hensyn til fredet og verneverdig bebyggelse i området. Strøkstilpasning må 

synliggjøres gjennom god arkitektonisk utforming i planforslaget. I den forbindelse 

uttalte byplanavdelingen at det må utarbeides fotomontasje og andre illustrasjoner som 

viser hvordan tiltaket inngår i sine omgivelser. Dette gjelder både for bygninger og for 

byrom.  

 

Byarkitekten påpekte at illustrasjoner må vise tiltakets fjernvirkning. 

Det vises til § 12 i KPA 2018. 

For øvrig vises det til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon. 

 

Byantikvaren uttalte at parkeringsanlegget langs Dokkeveien har arkitektonisk verdi og 

ønsker at denne dokumenteres før rivning. Videre gjorde Byantikvaren oppmerksom på 

at Dokkeveien representerer det eldste veifaret til området.  

Det oppfordres til gjenbruk av bygningsdeler og materialer. Byggesak påpekte at 

dersom det skal gjenbrukes bygningsmasse må kvaliteten undersøkes før en beslutter 

gjenbruk.  

http://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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3.4 Grønnstruktur og landskap 

Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 

fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder. 

 

3.4.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

I Bergen – en god by for alle, Politisk plattform 2019 – 2023 står det: «Den største 

trusselen mot artsmangfold er nedbygging av naturen. Byrådet vil ta vare på artenes 

leveområder, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. 

Samtidig må vi bekjempe svartelistede og fremmede arter som bringer ubalanse i 

økosystemet. En viktig del av dette arbeidet er å beskytte truede og rødlistede arter i vårt 

område». 

 

Artsdatabankens artskart viser at følgende arter har et influensområde som omfatter 

deler av planområdet: 

- Rødlistet, nær truet, Tyrkerdue. 

- Rødlistet, nær truet, Fiskemåke. 

- Rødlistet, sterkt truet, Kystmarikåpe. 

- Rødlistet, sterkt truet, Vipe. 

- Rødlistet, sterkt truet, Lys sevjeblomsterflue. 

 

I artskart er fremmedartene Bulkemispel og Parkslirekne, som begge er oppgitt å utgjøre 

en svært høy risiko i fremmedartsdatabasen 2018, like ved planområdet.  

 

Planforslaget skal ta hensyn til artsmangfoldet i og omkring planområdet, og anbefaler 

at planforslaget sikrer bekjempelse av fremmedarter. Dette skal sikres i bestemmelser til 

planforslaget. 

 

3.5 Levekår og folkehelse 
(Levekår, universell utforming, fysisk og sosialt nærmiljø) 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår, jf. § 7.1, KPA 2018. Det henvises til Folkehelseoversikt for 

Bergen. 

 

Det henvises til § 15 Universell utforming med tilhørende retningslinje i KPA 2018. 

 

3.6 Støy og luftforurensning 

 Det vises til bestemmelse §§ 22 Støy og 23 Forurensning med retningslinjer i  

  bestemmelser til KPA 2018. 

 

  Støy som påvirker folks helse og trivsel skal forebygges og begrenses, og avveies mot  

  behovet for et tjenlig utbyggingsmønster. Støyrapport og planbeskrivelse må derfor  

  belyse mulighet for å oppfylle dette og andre målsettinger gitt i retningslinjene til § 22. 

  

3.7 Samferdsel, herunder parkering  

Gåbyen Bergen: Tilrettelegging for gående skal prioriteres. Alle bygg skal ha god 

tilgjengelighet for alle, med prioritering av fotgjengere og myke trafikanter. 

Sykkelparkering skal prioriteres foran bilparkering. Det vises til § 17 Parkering med 

retningslinjer og tabell i KPA 2018. Av tabell for parkeringsplasskrav i § 17 er det tall 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-for-bergen-statistikklosning
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-for-bergen-statistikklosning
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for Universitet/høyskole under Sykkel og Bil - Sentrum ( S1 + BY1) som benyttes med 

oppgitt beregningsgrunnlag. 

 

I reguleringsbestemmelser må det sikres en bestemmelse om tyverisikker 

sykkelparkering med ly for vind og nedbør. Se retningslinje for bestemmelse § 17 i 

KPA 2018. 

 

Bymiljøetaten (BME) uttalte at det vil være bedre å ta med hele Dokkeveien som en del 

av planområdet enn kun deler av veien. Dokkeveien er en viktig ferdselsåre som vil få 

økt betydning ved utbygging av Dokken og videre utbygging av Marineholmen. 

Oppgradering av veien for gående og syklende må sees i sammenheng. 

Videre gjorde Bymiljøetaten oppmerksom på viktigheten av gjennomtenkt lokalisering 

av HC-parkeringsplasser, av og påstigning, korttidsparkering samt beboerparkering. 

 

På bakgrunn av KPA 2018 § 16.7 skal fremkommelighet for buss og utrykningskjøretøy 

må fremgå av planbeskrivelsen. 

Dersom tiltaket medfører varelevering må det i planmaterialet dokumenteres at dette 

kan skje uten hindring eller fare for andre trafikanter, jf. KPA 2018 § 16.4. 

 

3.8 Renovasjon 

Forslagsstiller UiB uttalte at de vil undersøke nærmere hvilken renovasjonsløsning de 

ønsker for planforslaget. Byplanavdelingen påpekte at dette bør avklares så tidlig som 

mulig i planprosessen.  

 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Eventuell foreslått 

plassering over bakken (gjelder også nedkast) skal vises på illustrasjonsplan, i henhold 

til kravspesifikasjonen. 

 

3.9 Barn og unge 

3.9.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker. 

 

Av bystyresak 164/16 fremgår følgende flertallsmerknad: «Bystyret ønsker at det legges 

til rette for flere barnefamilier i sentrum. Flere barnefamilier kan på sikt føre til et økt 

behov for ungdomsskole i bydelen. Bystyret ber byrådet følge med på tomter som kan 

være aktuelle i forbindelse med en eventuell ny ungdomsskole i sentrum». På bakgrunn 

av dette vurderer fagetaten at det ikke er helt riktig å oppgi at Bergenhus bydel har 

tilfredsstillende skolekapasitet, med tanke på antatte fremtidsutsikter. 

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

 

Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

3.9.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

Barn og unges oppvekstmiljø skal ha fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som 

samsvarer med tilgjengelig kunnskap om deres behov. Det vises til § 13 Barn og unge i 

KPA 2018. 

 

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6547/article-155059
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
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gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

Bergen bystyre 20.04.2016. For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 

3.10 Risiko og sårbarhet 

Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging, jf. KPA 2018 § 19.  

ROS-analysen skal for øvrig være i henhold til kravspesifikasjonen. 

 

 Miljørettet helsevern i Bergen kommune har kommet med følgende uttale: 

 «Basert på informasjonen om planene er vi i utgangspunktet mest opptatt av eventuelle   

  konsekvenser (både midlertidige og permanente) for kommunens erstatningsskolebygg  

  som grenser til planområdet. Spesielt siden denne ofte benyttes til særlig sårbare elever  

  (nå elever fra Nordnes skole, deretter elever fra Tveiterås skole og sannsynligvis for  

  elever ved andre skoler etter dette). I tillegg ville det eventuelt vært negative  

  konsekvenser for beboere i området». 

 

Begrensninger og muligheter med tanke på rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden 

bør avklares så tidlig som mulig i planprosessen, og kommenteres i planbeskrivelsen. 
 

3.11 Forurenset grunn 

 Bergen kommunes aktsomhetskart viser at det er forurenset grunn. Dette må undersøkes  

videre og redegjøres for i plansaken. Det vises til § 23.2.2 i KPA 2018 og  

Forurensingsforskriften, del 1. 

  

3.12 Massehåndtering 

 Det vises til § 24 med retningslinjer i KPA 2018. 

  

3.13 Klima og energi 

  Paris-avtalen, kommunens overordnede klima- og miljømål og gjeldende KPA skal  

  ligge til grunn for byutviklingen i Bergen kommune, jf. Bergen – en god by for alle,  

  Politisk plattform 2019 – 2023.  

   Viser til § 18.4 i KPA 2018 om klimagassregnskap. 

 

  Området er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 Bergen kommune har et ambisiøst mål for produksjon av solenergi fram mot 2030. Vi  

  anbefaler derfor at alle nye prosjekter vurderer potensialet/mulighet for solvarme eller  

  solceller. UiB uttalte at de har erfaring med solenergi på flere av sine bygg. 

 

3.14 Vann, avløp og overvannshåndtering 

Kommunedelplan for overvann (2019) viser stort 

nedbørsfelt over planområdet, samt avrenningslinjer 

langs eksisterende bebyggelse i planområdet. Om 

avrenningslinjer oppgis det i KDPen følgende: 

«Avrenningslinjer viser vannets vei på overflaten ved 

ekstreme avrenningshendelser der det normale 

avrenningssystemet (rør, bekkeløp, m.m) ikke har 

tilstrekkelig kapasitet. Linjene sier ikke noe om 

utbredelsen i terrenget eller 

sannsynlighet/gjentaksintervall. Nærhet til 

Figur 2: Grå linje er stort nedbørsfelt.  

Røde linjer er avrenningslinjer. 

https://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016243345-5999998.pdf
http://www.barnetrakk.no/
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431e9810327c18a263a1
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avrenningslinjer med større oppstrøms nedbørsfelt bør i seg selv være nok til å utløse 

videre utredning av temaet. Avrenning i terreng både med fungerende 

rørsystem/kulverter og tett/ikke fungerende rørsystem/kulverter må kontrolleres når 

man vurderer tiltak». 

 

Nye tiltak skal i minst mulig grad gi negative konsekvenser for håndtering av overvann, 

jf. § 19.4 i KPA 2018. Overvannshåndtering skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon 

i grunnen og i åpne vannveier. 

Overvannshåndtering bør gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til nærmiljøet og 

uteoppholdsareal kan inngå i løsninger for overvann og flomvann, jf. retningslinje § 19 i 

KPA 2018. 

 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider. 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen. 

 

 

4.0 UTREDNINGER 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Levert før oppstartsmøte. Korrigeres etter 

tilbakemelding, jf. pkt. 3.2. 

 

Mobilitetsanalyse 

 

Forslagsstiller Se pkt. 3.2. 

Perspektiv/- 

fotomontasje 

 

Forslagsstiller Se pkt. 3.3. 

Sol- og skygge- 

illustrasjoner 

 

Forslagsstiller Se pkt. 3.2.1. 

Snitt og oppriss Forslagsstiller 

 

Se pkt. 3.2.3. 

Støyrapport 

 

Forslagsstiller Det vises til § 22 med retningslinjer i KPA 2018. 

Kulturminne- 

dokumentasjon 

 

Forslagsstiller Skal godkjennes av Byantikvar. 

VA-rammeplan Forslagsstiller 

 

Skal godkjennes av VA-etaten. 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Forslagsstiller har i sin bestilling av oppstartsmøte vurdert at planforslaget ikke krever 

behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Fagetaten slutter seg til 

forslagsstillers vurdering, og minner om at forslagsstillers grunnlag for denne vurdering 

må fremgå av planbeskrivelsen.  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Bestemmelser som må sikres 

 - Massehåndtering og terrengbehandling. 

 - Opparbeidelse av byrom og plasser. 

  - En bestemmelse om at det skal utarbeides en belysningsplan for byrom og plasser. 

 - En bestemmelse som sier at det må utarbeides en trafikksikkerhetsplan for bygge- og  

    anleggsfasen. 

 - En bestemmelse som ivaretar artsmangfoldet i planområdet og sikrer bekjempelse av  

    fremmedarter. 

- En bestemmelser som er tydelig på hvilke deler av HF-bygget (ikke fredet bygg) som   

  er mest sårbar for endringer. 

- Kvalitet i bebyggelse og anlegg, herunder arkitektonisk utforming, materialbruk og 

farger. 

- Støyforhold, også i anleggsperioden. 

 

5.2 Rekkefølgekrav 

- Et rekkefølgekrav som sier at blågrønn struktur i planområdet, herunder overvann og   

  vegetasjon, skal være sikret gjennomføring før det gis igangsettingstillatelse til tiltak. 

  Det er også relevant at bestemmelsen sikrer at felles utendørs møteplasser skal ha  

  universell tilkomst og være skjermet for støy og vind. 

  I tillegg kan en påregne rekkefølgekrav om opparbeidelse av adkomst, fortau, veier og   

  gater, byrom og plasser. 

 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

Plangrensen dekker stort sett områder uten 

detaljregulering, hvor KDP gjelder istedenfor. 

GIS har mindre merknad angående 

tilgrensende plan [10780000]. For å unngå 

restarealer bør områdene markert rødt, i bildet 

på siden, bli dekket av planforslaget. Med en 

liten utvidelse av plangrensen disse to stedene 

vil man unngå restarealer og «luft» mellom 

planene. 

 

Det vises til BMEs anbefaling i pkt. 3.7. 

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på 

dokumentform her: 

https://www.arealplaner.no/bergen4601 

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende 

planer fra digitalt planregister) bestilles gjennom: https://infoland.ambita.com 

 

6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bergenhus, Gnr.164, Bnr.211, HF-fakultetet, Reguleringsplan 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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7.0 MEDVIRKNING 

  Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens  

  minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

 Liste over offentlige og private høringsinstanser er tilgjengelig på våre nettsider. 

 

7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Plankonsulent Ard foreslo at det bør avholdes infomøte(r) med naboer så tidlig som 

mulig, gjerne før kunngjøring om oppstart. UiB var åpen for forslaget. 

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

  Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og  

  prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart,  

  reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

9.0 KONKLUSJON 

  Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

  Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Mobilitetsanalyse og hensynet til kulturmiljø/kulturminner og naboer. 

 

  FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Mobilitetsanalyse Forslagsstiller Til arb.møte 

 

9.2 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet 

avtales med saksbehandler. 

Materiale skal sendes inn senest to 

uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 

de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 

høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 

de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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9.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 

oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 

planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 

etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 

 

9.5 Dialog 

Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på e-post 

ingebjorglithun.norang@bergen.kommune.no eller telefon 408 13 104. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201920098. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Ingebjørg Lithun Norang - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Universitetet I Bergen, Postboks 7800, 5020 BERGEN 

  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
mailto:ingebjorglithun.norang@bergen.kommune.no
mailto:ingebjorglithun.norang@bergen.kommune.no

