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PLANINITIATIV 

 

Hovedinnholdet i planinitiativet 

Forslagsstiller for prosjektet er Backer AS. Arkitekt er Paal J. Kahrs Arkitekter AS og 

plankonsulent er Ard arealplan AS.  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt næringsbygg på eiendommen som 

erstatning for eksisterende bygg. Dagens bygg er fra 1960 og består av næringsvirksomhet 

(bakeri, butikk og kontor) og boligarealer. Næringsarealet utgjør mer enn 75% av arealet. 

Boligene i 2. etasje har ikke uteoppholdsareal og tilfredsstiller ikke dagens krav til boliger. 

Næringsarealene har lav etasjehøyde som ikke er forenlig med krav til tekniske installasjoner. 

Eksisterende bygninger på eiendommen anbefales å rives. 

 

Intensjonen er å legge til rette for et nybygg med arkitektoniske kvaliteter som tilpasses 

områdekarakteren og nærliggende bebyggelse. Det nye næringsbygget skal bygges med 

massivtrekonstruksjoner og vil bli BREEAM-NOR miljøsertifisert. 

 

Bygget i Bjørnsonsgate 36 innehar ikke spesielt høye arkitektoniske kvaliteter. Bygget kan sies å 

være typisk for sin tid, men vil også kunne erstattes med et bygg fra vår tid uten at helheten i det 

arkitektoniske mangfoldet i området forringes. Et nybygg der arkitektonisk og bærekraftig 

utforming vektlegges vil være et positivt tilskudd til området og byen. 

 

I vedlagt stedsanalyse blir det anbefalt en tillatt byggehøyde på 15 meter og en grad av utnytting 

på 250% for Bjørnsons gate 36. Anbefalingen er blant annet gitt i henhold til bestemmelsene i 

KPA 2018.  

 

En byggehøyde på 15 meter (4 etasjer) for Bjørnsonsgate 36 vil ikke endre viktige siktlinjer i 

byrommet eller i landskapet. Høyden vil heller ikke ha vesentlig betydning i forhold til de 

viktigste linjene for utsikt fra bakenforliggende bebyggelse i kvartalet eller for sol og skygge på 

bakenforliggende fasader (se illustrasjoner). Med mangfoldet i bygningsstruktur, bygningstyper 

og byggehøyder som er i området i dag vil høyde på 15 meter for Bjørnsons gate 36 ha svært 

liten betydning for fjernvirkning av bygget. Sett fra avstand vil det foreslåtte bygget ikke skille 

seg særlig ut fra øvrig bebyggelse.  

 

Forslag til plannavn Bjørnsons gate  

Bydel, gnr./bnr.  Årstad, gnr. 162 bnr. 555 
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Figur 1: Fugleperspektiv som viser hvordan bygning vil kunne passe inn i omgivelsene (Paal J. Kahrs Arkitekter AS)  

 

 
Figur 2: Prinsipp for utforming (Paal J. Kahrs Arkitekter AS) 
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Figur 3: Designforslag med eksponert massivtre (Paal J. Kahrs Arkitekter AS) 

 
Figur 4: Designforslag med eksponert massivtre (Paal J. Kahrs Arkitekter AS) 

  



Planinitiativ Bjørnsons gate 

Side 4 av 12 
Mal utarbeidet av: 

Byplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. 16.10.2020 

Planområdet – dagens situasjon 

Forslag til planavgrensning: 

 
Figur 5: Forslag til planavgrensning 

Planavgrensning er også lagt ved planinitiativet som pdf og sosi.  

 

Kort beskrivelse av området: 

Anbefalt planområde ligger på Kronstad i Årstad bydel. Kronstad ligger svært sentralt med gode 

kollektivforbindelser. Bybanen mellom Bergen lufthavn og Bergen sentrum har holdeplass like 
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sør for planområdet. Fremtidig bybanetrasé til Fyllingsdalen er under utbygging og vil stå klar i 

2022. Området vil da ha en av de beste kollektivdekningene i Bergen kommune.  

 

Planområdet ligger i nærheten av en stor mengde målpunkt. I Bjørnsons gate er det blant annet 

dagligvarebutikk, treningssenter, tannlege m.m. Andre sentrale målpunkt på Kronstad er Brann 

stadion, spisesteder/restauranter, Høgskulen på Vestlandet, Haukeland universitetssykehus og en 

rekke ulike næringer og forretninger på Mindemyren. Mindemyren gjennomgår en omfattende 

transformasjon som følge av at bybanen til Fyllingsdalen skal gå gjennom området. Mindemyren 

skal transformeres fra et arealkrevende næringsområde til et bydelssentrum med boliger, 

kontorer, forretninger, byrom m.m.   

 

Planområdet ligger innen kort avstand fra noen av de største arbeidsplassene i Bergen kommune. 

Like sør for planområdet ligger Høgskulen på Vestlandet. Høyskolen har om lag 17 000 studenter 

og 2500 ansatte1. Haukeland Universitetssykehus ligger nordøst for planområdet og har om lag 

12 000 ansatte.  

 

Kronstad er i hovedsak bebygd med småhusbebyggelse/villaer/rekkehus. I nyere tid er det bygd 

og planlagt flere leilighetsblokker, herunder Kronstadparken. Det er også registrert noen bygårder 

med eldre leilighetsblokker, blant annet langs bybanetraséen i Bjørnsons gate. Deler av 

nabobebyggelsen på Kronstad var preget av en større utbygging i perioden 1920 - 1939. Denne 

utbyggingen er i dag med og preger strøkskarakteren i området. Langs Bjørnsons gate er det mer 

variasjon og utstrekning over tid i forhold til bebyggelsens opprinnelse.  

 

Eiendommen i Bjørnsons gate 36 har et tomteareal på ca. 470 m2. Dagens arealbruk er bolig, 

forretning og lagerbygg, og byggene har en eksisterende utnyttelse på 146%.  

 

Bjørnsons gate 36 består av et toetasjes bygg med loft og saltak mot gaten samt et lavere 

enetasjes bygg på nordsiden av tomten, bak hovedbygningene. Hovedbygget ble oppført i 1960. 

Bakeri- og lagerbyggene på baksiden er av nyere dato.  
 

 
1 https://www.hvl.no/om/  

https://www.hvl.no/om/


Planinitiativ Bjørnsons gate 

Side 6 av 12 
Mal utarbeidet av: 

Byplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. 16.10.2020 

 
 

Kartlegginger av området:  

Man er ikke kjent med at det foreligger spesifikke undersøkelser som er gjort i området som 

grunnundersøkelser, arkeologiske undersøkelser og trafikktellinger. 

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Anbefalingen er i henhold til krav og føringer gitt i KPA2018.  

 

Kommuneplanens arealdel 

Bjørnsons gate 36 ligger innenfor byfortettingssonen BY2 i kommuneplanens arealdel. 

Eiendommen er også omfattet av både gul og rød støysone, rød sone for luftkvalitet og 

konsesjonsområde for fjernvarme. Den ligger også innenfor hensynssone for kulturmiljøområdet 

Danmarksplass-Kronstad H570_3.  

 

Det er ingen blågrønne forbindelser innenfor anbefalt planområde. Like ved går det imidlertid en 

turtrasé langs veg, en lukket kulvert samt en blågrønn forbindelse som omfatter et særs urbant 

område hvor fremtidige byrom kan utvikles til en del av den blågrønne strukturen. 
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Figur 6: Utklipp fra KPA 2018. Bjørnsons gate 36 markert med lilla sirkel 

Figur 7: Blågrønne forbindelser KPA2018  
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Figur 8: Avgrensing hensynssone Kulturmiljøområdet Danmarksplass- - Kronstad 

 

Vedtatte reguleringsplaner  

Anbefalt planområdet er omfattet av eldre reguleringsplan for Årstad/Bergenhus, midtre Årstad 

fra 1938 (planID 4601_70000). Bjørnsons gate 36 er i planen regulert til boligstrøk – bebyggelse 

i 3. etasjer inntil 10,5 m gesimshøyde.  

 
Figur 9: Utsnitt fra eldre reguleringsplan fra 1938. Bjørnsons gate 36 markert med svart 
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En oversikt over planer i området ellers er illustrert i figuren under.  

  
 

1. PlanID 61850000, vedtatt 20.02.2013 

2. PlanID 64480000, vedtatt 22.11.2017 

3. PlanID 70000, vedtatt 08.07.1938 

4. PlanID 10170000, vedtatt 03.07.1947 

5. PlanID 16980000, vedtatt 08.06.2004 

6. PlanID 60050000, vedtatt 20.05.2014 

7. PlanID 61140000, vedtatt 27.04.2015 

8. PlanID 19200000, vedtatt 20.05.2014 

9. PlanID 63800000, vedtatt 13.03.2019 

10. PlanID 64040000, vedtatt 21.06.2017 

11. PlanID 17190000, vedtatt 12.12.2005 

12. PlanID 20000, vedtatt 03.07.1923 
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Reguleringsplaner under arbeid 

En oversikt over pågående planer i området er gitt av figuren under.  

 
 

a. PlanID ukjent 

b. PlanID 66520000 

c. PlanID 70190000 

d. PlanID 66430000 

e. PlanID 70460000 

 

Stedsanalyse 

Se vedlagt stedsanalyse.  

 

Virkninger av planinitiativet 

Følgende virkninger vil ses nærmere på i et planarbeid:  

• Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

• Fjernvirkning 

• Trafikksikkerhet 

• Støy 

• Solforhold  

• Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

 

 

a 

e 
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Medvirkning 

Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart: 

(Listen er ikke uttømmende, og det kan bli aktuelt å varsle flere)  

    
Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten       

Barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling v/Endre Buanes   

Bergen brannvesen        

Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Helsevernenheten    

Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett    

Bergen kommune, VA-etaten       

Bergen kommune, Byantikvaren        

Bergen kommune, Byarkitekten       

Bergen kommune, Bymiljøetaten       

Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom      

Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR nett)    

BKK Nett A/S          

Bybanen Utbygging  

Eldrerådet v/Bystyrets kontor        

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen       

Fylkesmannen i Vestland, kommunal- og samfunnsplanavdeling      

Helsevernenheten        

Kommunalt råd for funksjonshemmede v/Bystyrets kontor      

Natur og Ungdom          

Naturvernforbundet Hordaland        

Norges Handikapforbund Bergen        

NVE, Region Vest         

Miljøvernforbundet           

Skyss as          

Statens vegvesen, Region vest 

Syklistenes Landsforening SLF Hordaland        

Telenor, Servicesenter for nettutbygging       

Vest Politidistrikt        

Vestland fylkeskommune v/ seksjon Plan, klima og folkehelse    

Vestland fylkeskommune, Bybanen AS, Plan, klima og folkehelse v/Synnøve Stalheim 

 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte 

Planarbeidet vil ha fokus på samarbeid og dialog med sentrale offentlige organer og interesser. 

Det vil bli tilrettelagt for medvirkning ved varsel om oppstart der alle berørte parter får mulighet 

til å uttale seg. Uttalelser/merknader etter planoppstart og planprosessen vil vise i hvilken grad og 

med hvem det vil være aktuelt å ha møter med. Sentrale parter vil blant annet være naboer og 

velforeninger.  

 

Samfunnssikkerhet og risiko  

I planarbeidet er det i hovedsak tilpasning til områdets strøkskarakter og nabobebyggelse som det 

må tas hensyn til. Det vil ellers være svært viktig å se på trafikksituasjonen i området, samt sikre 

gode løsninger for gående og syklende. 

 

Konsekvensutredning  

Forskrift om konsekvensutredning er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 4. 

 

Formålet med forskriften kommer frem av § 1, og er at man både i forberedelsen av planer og 

tiltak, og når man tar stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres, skal «sikre at 
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hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning». Tiltakshaver skal selv vurdere om 

planforslaget er omfattet av forskriften, jf. § 4. 

 

Videre følger vurderingen av om planarbeidet for Bjørnsons gate utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

Pbl. § 6 regulerer hvilke planer som alltid utløser krav om konsekvensutredning og planprogram 

eller melding. Planarbeidet gjelder en reguleringsplan etter pbl. med privat tiltakshaver, og må 

slik vurderes etter bokstav b som krever konsekvensutredning for tiltak som er listet opp i 

vedlegg I. Dette planforslaget inneholder ingen tiltak som er nevnt i vedlegg I, og utløser således 

ikke krav om konsekvensutredning etter § 6. 

 

§ 7 omhandler planer etter andre lover, og stiller krav om konsekvensutredning eller nærmere 

vilkår for slike planer. Planforslaget er en reguleringsplan som skal behandles etter pbl, og faller 

slik utenfor virkeområdet for § 7.  

 

Etter § 8 skal enkelte planer og tiltak konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. Dette gjelder a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, og b) tiltak i 

vedlegg II etter annen lov enn pbl. Planen for Bjørnsons gate er en reguleringsplan etter pbl. som 

ikke inneholder tiltak som er nevnt i vedlegg II, og blir slik ikke omfattet av regelen i § 8. 

 

Etter dette er konklusjonen at planlagt reguleringsplan for Bjørnsons gate og tiltak i henhold til 

denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning.  
 
 


