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1 Innledning 

Som et virkemiddel for god byutvikling innførte kommuneplanens arealdel 2018 
krav om innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan. Formålet er 
bedre samarbeid og økt forutsigbarhet for alle involverte aktører, samt at man 
ønsker å oppnå bedre sammenheng mellom byens struktur og enkeltprosjekter. 
Denne stedsanalysen er basert på Bergen kommunes veileder for stedsanalyser og 
ser på sammenhengen mellom prosjekt og omgivelsene. Analysen skal synliggjøre 
stedets situasjon og muligheter, og bidra til at nytt prosjekt tar hensyn til og 
utvikler stedets potensial.  

Forslagsstiller for prosjektet er Molløesmauet 3 Eiendom AS. Arkitekt er Mad 
arkitekter AS og plankonsulent er Ard arealplan AS. Formålet med planarbeidet er 
et ønske om å utvikle et boligprosjekt på 9 leiligheter. Prosjektets overordnede 
mål er å ta hensyn til det unike kulturmiljøet og de historiske trekkene for 
området, og samtidig skape moderne arkitektur. 

I forarbeid med prosjektet har Mad Arkitekter utarbeidet en stedsanalyse for 
Molløesmauet 3. I den videre analysen vil deres temakart bli benyttet. 

  

  

Figur 1: Planområdet sett fra Skivebakken vest. Foto: Mad Arkitekter.   



4 
 

2 Oversikt  

Planområdet ligger i sentrumsområdet på grensen av Fjellet Sør mellom 
Kong Oscars gate og Skivebakken i Bergenhus bydel. Området er 
sammensatt av boliger og en rekke offentlige- og private tjenestetilbud. 
 
Plan- og byggesaksområdet omfatter eiendommen gnr. 166 og bnr. 734. 
Området ligger innenfor sone 2 byfortettingssone (BY1). Området 
omfattes av hensynssone for brannsmitte og akutt forurensning (H390_3), 
konsesjonsområde fjernvarme Flesland-Sentrum (H410_1), kulturmiljø 
Marken og historisk sentrum (H570_2 og H570_7) og båndleggingssone 
etter lov om kulturminner (H730_1).  

Det er en rekke gjeldende detaljreguleringsplaner i nærheten av 
planområdet. I tillegg er det flere pågående planer. Både gjeldende og 
pågående planer er illustrert i temakartene og listet opp i 
tegnforklaringene på neste side. 
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3 Landskap og historie  

Temakartet viser at områdets terreng stiger bratt i nordøstlig retning. Fjellsiden er et viktig lokalt høydedrag.  
I tilknytting til fjellet er det flere områder med sterkt fallende terreng eller skrent. Viktige utsiktspunkt er registrert 
flere steder i illustrasjonen under. Utsikt blir mot sentrum. Blant annet er det langstrakt panoramautsikt fra Brattlien og Fjellveien.  

 
Innenfor analyseområde er Danckert Krohn markert som et landemerke .  Planområdet markert med rød sirkel. 
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Historiske flybilder – planområdet markert med rød linje.  
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Strøket Marken 
Molløesmauet inngår som en del av boligstrøket Marken. I høringsutkastet for 
Kulturminneplan for Bergen 2021-20251 blir Marken omtalt slik:  

«Marken var bystrøk allerede fra 1500-tallet. Deler av strøket lå tidligere under 
eiendommen Lungegården, men var opprinnelig jordbruksland til Nonneseter kloster. 
Tett trehusbebyggelse vokste frem i uregulert struktur på 16- og 1700-tallet. Marken 
brant i 1702, og mye av dagens bebyggelse ble reist like etter. I deler av området, 
Molløesmauet og Skivebakken, kan det finnes bygninger med kjerne fra før 1702-
brannen.  

Delområdet er et helhetlig kulturmiljø typisk for det historiske Bergen. Her finner man 
et Bergensk arkitektonisk særtrekk som også går igjen i de mer selvgrodde delene av 
Bergen; hus som har fått sin form ut fra relativt små tomtestørrelser og tradisjonelle 
planløsninger. Her er gjerne en smal gavlfasade mot gaten, med en eller to stuer mot 
gaten og kjøkken mot gårdsplassen, og det er en smal gjennomgang til bakplassen. De 
korte fasadelengdene gjør at de ulike fasadeuttrykkene mot gaten får et mangfoldig 
preg innenfor nokså homogene bygningsvolumer og tomtestørrelser. Videre er 
gavlfasader, arker og fine snekkerdetaljer i form av portaler, listverk og gesims, 
karakteristisk for Bergenske småfolkhus og borgerhus i selvgrodde områder»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bergen kommune. Identitet med særpreg – Kulturminneplan for Bergen 2021-2025 (Høringsutkast). 

Figur 2: Marken sett fra Strømgaten, fra ca. 1970. Fotograf: Øyvind H. Berger. 

Figur 3: Marken fra 2012. Foto: Cliff Jones. 
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4 Kommunikasjon og målpunkt. Planområdet er markert med rød sirkel.  

Planområde ligger i sentrumsområde og har korte 
avstander til arbeidsplasser, handel og 
turområder. I nord ligger Fløyfjellet med 
tilhørende turstier og like øst ligger Skansemyren 
med idrettsplass og turmuligheter. Vest for 
planområdet finner man Vågsbunnen, og i sørlig 
retning er Bergen sentrum. Nærmeste 
dagligvarebutikk ligger ca. 200 meter fra 
planområdet.  

Marken ligger ca. 150 meter fra planområdet og 
er fremhevet som et viktig byrom. Arealet er en 
gågate med muligheter for uteopphold, 
spisesteder, handel m.m. 
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Fjellveien er registrert som et viktig 
blågrønt byrom/park, og kopler seg på 
Fløyfjellet som er et svært viktig og 
populært turområde.  

Nærmeste busstopp ligger i Kong Oscars 
gate. Det er hyppige avganger med 
busslinjene 5, 6, 11 og 16E. Planområdet 
ligger også i gåavstand fra bybane, Bergen 
buss- og jernbanestasjon, samt Olav 
kyrres gate og Festplassen som er 
kollektivknutepunkt. 

Det er en godt etablert infrastruktur i 
nærområdet tilrettelagt for trafikksikker 
fremkomst for gående og syklende. En 
oversikt over gangveger rundt 
planområdet er vist på figur til høyre.  
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5 Bebyggelse 

Temakartet viser at området består av en blanding av eneboliger/leilighetsbygg 
på 2-3 etasjer, leilighetsbygg på 4+ etasjer og næringsbebyggelse. Fordelingen 
mellom arealformålene er ca. 75% bolig og 25% næring.  

Molløesmauet inngår som en del av strøket Marken. Området består av tett 
trehusbebyggelse som vokse frem i uregulert struktur på 16- og 1700-tallet. I 1702 
brant Marken, og mye av dagens bebyggelse ble reist like etter. I deler av 
området Molløesmauet og Skivebakken, kan det finnes bygninger med kjerne fra 
før 1702-brannen2. Marken blir beskrevet som et helhetlig kulturmiljø typisk for 
det historiske Bergen.  

I nord grenser området til Fjellsiden i nord. Boligområde er dominert av 
eneboliger oppført mellom 1930 og 1970, men også tomannsboliger og lave 
rekkehus. Tomtenes for- og bakhager i kombinasjon med grøntområder gjør at 
området fremstår som en helhetlig byromsvegg med relativt enhetlig struktur.  

Det finnes også kvartalsstruktur langs Kong Oscars gate.  

Området er omfattet av en rekke hensynssoner for kulturmiljø. Hele 
analyseområde er underlagt hensynssone H570_7 historisk sentrum, og 
planområdet ligger i hensynssone H570_2 Marken i KPA 2018.  

Av verneverdige og fredede kulturminner finner man Bergen barneasyl, 
Danckert Krohns stiftelse og middelalderbygrunn innenfor analyseområde. I 
direkte nærhet finnes Kunsthøgskolen i Bergen og St. Jørgens Hospital. 
Prosjektet vil særlig vektlegge å ta hensyn til og ivareta kulturminner og 
kulturmiljø ved utarbeidelse av tiltaket og reguleringsplan for området. 

  

 
2 Utfyllende informasjon til hensynssoner for bevaring kulturmiljø (H570), KPA2018. 

Figur 5: Villa- og frittliggende 
bebyggelse i Fjellsiden. 

Figur 4: Tett trehusbebyggelse i Fjellet sør. 

Figur 6: Kvartalsstruktur langs Kong Oscars gate. 
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Figur 8: Danckert Krohns stiftelse fra 1789. Fotograf: Lars Mæhlum. 

Figur 7: Bergen barneasyl. Opprinnelige hovedbygning er fra 1752. 

Figur 9: Kunsthøgskolen i Bergen fra 1876. Foto: Sjur Mehlum. Figur 10: St. Jørgens Hospital fra 1700-
tallet. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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6 Bo- og miljøutfordringer 

Analyseområdet er orientert i nord-østlig retning, og har 
solforhold deretter. Det ligger også med kort avstand til 
Fjellveien og Fløyfjellet, som bidrar til å gjøre området 
til et attraktivt bo- og bymiljø.  
Vestlige del av analyseområdet er utsatt fra støy fra Fv 
585 Kong Oscars gate. Planområdet er derimot skjermet 
fra denne støysonen. Det er også fare for dårlig 
luftkvalitet enkelte dager i hele området grunnet den 
sentrumsnære beliggenheten. 

Nærmeste skoler er Christi Krybbe skole og Rothaugen 
ungdomsskole. Skolebruksplan (2021-2030) viser til en 
økning av elever i Bergenhus bydel fram mot 2030. I 
løpet av perioden er det planlagt at Christi Krybbe skole 
skal gjennomgå rehabilitering. Dette gjør at det blir 
behov for erstatningslokaler for en periode. Rothaugen 
ungdomsskole har plassutfordringer. Per i dag har vært 
diskutert å leie areal ved Bontelabo, som skal fungere 
som en midlertidig avdeling under Rothaugen 
ungdomsskole. Status her er noe usikker.  På lang sikt er 
det ønskelig å etablere en ny ungdomsskole i Bergenhus 
bydel som kan ta unna deler av skolekretsen3. At 
familier med barn blir boende i sentrum er en ønsket 
utvikling.  

 

 

 

 
3 Bergen kommune. Skolebruksplan for Bergen 2021-2030. 
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7 Anbefaling  

Prosjektets intensjon er å tilpasse et moderne boligbygg til et historisk sentrum, med en stedstilpassing som forholder seg til et urbant landskap bestående 
av bygg med forskjellige stilarter og kvaliteter. Intensjonen til prosjektet er å tilpasse seg et eksisterende bymiljø på en slik måte at man kan respektere 
det eksisterende bomiljøet og samtidig skape moderne arkitektur. Planinitiativet skisserer en moderat fortetting i området, tilpasset det lokale 
kulturmiljøet og i henhold til omkringliggende byromsstruktur. 

Tiltakets omfang innebærer å etablere 9 leiligheter inntil de to eksisterende og slette gavlveggene uten vinduer på en tomt som er ubebygd og i dag 
innehar en del vekster. Bygget vil bli tilpasset terrenget og nærliggende omgivelser. Nedtrappende byggehøyde og et åpent parti mellom planlagt nybygg 
og eksisterende bygg på tomt er eksempler på aktive grep som har blitt gjort for å oppnå dette. Videre vil materialiteten til bygget være er viktig del av 
konseptet for å skape stedstilpassede arkitektur. For å følge nærmiljøets særpreg vil en del av fasaden være i mur for å tilpasse seg tilgrensende 
bygårder, mens en mindre del vil ha trefasade for å koble området opp mot den mindre trehusbebyggelsen i nærheten. Et nybygg vil revitalisere området 
med et bygg med dagens standard. Noen naboer får redusert utsikt fra sin bolig med utbyggingen.  

Leilighetene er planlagt med en størrelse mellom 43-110 m2 noe som trolig vil tiltrekke seg mennesker i ulike livsfaser, fra barnefamilier, voksne uten 
barn, til mennesker i etableringsfasen.   

Prosjektet legger ikke opp til noen parkeringsplasser, ettersom gang- og sykkelveg og kollektivtilbud er meget godt for området/bydelen. Det vil etableres 
19 tyverisikre parkeringsplasser for sykkel 1. etasje skjermet for vær og vind. Figurer på neste side viser foreløpige skisser av prosjektet.  
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Figur 12: Foreløpig illustrasjon av bygget sett fra nordvest. 
Utarbeidet av Mad Arkitekter 

Figur 11: Foreløpig illustrasjon av bygget sett fra nord. 
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Figur 13: Skisseprosjektets materialitet. Utarbeidet av Mad Arkitekter. 
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Figur 14: Foreløpig illustrasjon av uteareal. Utarbeidet av Mad Arkitekter. 
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