NOTAT

REGULERINGSFORSLAG NØSTEGATEN – BESKRIVELSE AV ENDRINGER I
PLANFORSLAGET ETTER HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN I 2018
Dato: 07.10 2021

INNLEDNING
Planforslag for Nøstegaten har tidligere vært til 1. gangs behandling og på høring/offentlig ettersyn
(2017 – 2018). Det kom inn flere kritiske merknader til planforslaget. Fylkesmannen i Hordaland (nå
Statsforvalteren i Vestland) fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsen var forankret i Rikspolitiske
retningslinjer for barn og unges interesser i arealplanleggingen, kommuneplanens bestemmelser samt
Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø, jf. plan- og bygningsloven
§ 1-8.
På bakgrunn av innspill og merknader er planforslaget blitt vesentlig omarbeidet og forbedret. Dette
notatet omtaler hvilke endringer som er gjort og hvordan innsigelsen svares ut.

1.

Hovedpunkt endringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny bebyggelsesstruktur og bedre sammenheng med bebyggelsen bak.
Barnehagens/felles uteareal er åpnet mot sjøen og får bedre sol- og oppholdskvaliteter
Barnehagen skal ha maks 55 plasser og oppfyller krav om 24 m2 uteoppholdsareal pr. barn
Bredden på strandpromenaden er økt fra 8,5 m til minimum 10 m
Hopen er trukket lenger inn
Reduserte byggehøyder og utnyttelsesgrad
Endret bygningsutforming med inspirasjon fra eldre Bergens sjøfrontarkitektur
Vektlegging av overgang mellom privat og offentlig rom med tydelige kantsoner
Redusert utnyttingsgrad
Redusert parkeringsdekning
Nøstegaten utformes som sambruksområde – prioriterer myke trafikanter
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1.1 Bebyggelsesstruktur
I tidligere forslag var bebyggelsen organisert i en kvartalsstruktur rundt et indre gårdsrom.
I nytt forslag er bebyggelsen plassert i forhold til et finmasket gatenett, som viderefører strukturen i
bakenforliggende bebyggelse. Strangebakken og Trangesmauet forlenges helt frem til sjøen.
For nærmere beskrivelse vises til vedlagt Illustrasjonshefte 64310000 Bergenhus gnr.165, bnr. 574 m.fl,
Nøstegaten - visualisering av planlagt bebyggelse datert 07.10 2021.

Bebyggelsesstruktur - tidligere planforslag

Bebyggelsesstruktur - nytt planforslag

Plankart - tidligere planforslag

Plankart - nytt planforslag
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1.2 Barnehagen
Barnehagens uteareal/felles uteareal kan dermed åpnes mot sjøen og får bedre sol- og oppholdskvaliteter.
I tidligere forslag var bybarnehagestandarden lagt til grunn for beregning av uteoppholdsareal, og
barnehagen var planlagt for 100 barn. Barnehagens uteareal har i nytt planforslag en størrelse på 1320
m2. Med krav om 24 m2 uteareal pr. barn får barnehagen nå 55 plasser.

Illustrasjonsplan barnehage med uteareal – nytt planforslag

1.3 Sjøfronten
Bredden på sjøpromenaden er økt fra 8,5 m i tidligere forslag til minimum 10 m i nåværende forslag.
Kaiarealet kan trappes ned mot sjøen, men gangsonen innenfor skal ha en minimumsbredde på 5 m.

Illustrasjon strandpromenade – nytt planforslag.

3/8

Rambøll - notat

1.4 Hopen
Hopen er trukket inn langs nordsiden av Bjørgeboden, slik at vindehuset ligger over sjø.

Tidligere forslag

Nytt forslag

1.5 Byggehøyder Nøstegaten
Byggehøydene langs Nøstegaten og ved Bjørgeboden er redusert. I tidligere forslag var maks
byggehøyde satt til k. +25.5. Bygget nærmest Bjørgeboden hadde en høyde på k. +22.5.
Byggehøydene langs Nøstegaten i nytt planforslag varierer mellom k. +18,8 og 22.1.

Tidligere planforslag – gul stiplet strek viser omriss av eksisterende bebyggelse i Nøstegaten

Nytt planforslag – rød strek viser omriss av eksisterende bebyggelse i Nøstegaten
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1.6

Bebyggelsen mot sjøsiden

Tidligere planforslag – oppriss av bebyggelse mot sjøen

Nytt planforslag – oppriss av bebyggelse mot sjøen

Langs sjøfronten er et bygg fjernet, og bebyggelsen har fått et åpnere og lettere uttrykk mot sjøen.
Byggehøydene i tidligere forslag var hhv. på k. +20 og +23. Maksimum byggehøyder i nytt forslag
varierer mellom k. +18,8 og 22,5. Det er i tillegg fastsatt gesimshøyde som varierer mellom k. +12,5
og +16,2. Dette bidrar også til å gi mer lys og luft mellom byggene.
For detaljer se vedlegg Snitt og fasadeoppriss Arealplan 64310000 Bergenhus gnr.165, bnr. 574 m.fl.
Nøstegaten, datert 30.08 2021. Illustrasjoner av takform og byggehøyde er gjort juridisk bindende, jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.7.3.

1.7 Utnyttingsgrad
Totalt areal over bakken er redusert med 1340 m2 BRA. Utnyttingsgraden % BRA for areal over bakken
er redusert fra 189 til 156 for området som helhet.

1.8 Bygningsutforming
Utforming av og materialbruk i bebyggelsen har utviklet og endret seg gjennom planprosessen.
Det er utarbeidet prinsipp for bygningsutforming og taklandskap som er innarbeidet i bestemmelsene,
jf. § 3.1.9. Formingsprinsippene tar utgangspunkt i den historiske bebyggelsen langs Bergens sjøfront.
Med bakgrunn i den historiske bebyggelsen har man etablert en «verktøykasse» med elementer som
settes sammen på ulik måte og bidrar til nytolkning av sjøfronten, jf. illustrasjonsheftet – Verktøykasse
for utvikling av en stedegen arkitektur s. 4 og 5.
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Tidligere forslag

Nytt forslag

Bruk av saltak gir en tydelig form og en nedskalering av gesims og byggehøyde. Byggehøyder og
takform er sikret i bestemmelsene ved at snitt-tegninger av byggene er juridisk bindende.

Eksempel på juridisk bindende illustrasjon
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1.9 Kantsoner
Med inspirasjon fra smitt og smau på Nordnes er det er utarbeidet prinsipp for bruk av kantsoner som
lager en mykere overgangen mellom offentlig og privat sone, jf. illustrasjonsheftet - Prinsipp for
bygningsutforming, kantsoner og taklandskap, s. 8. Se også reguleringsbestemmelse § 3.1.5.2.

Foto fra Strangebakken

Prinsipp for bruk av kantsoner

Illustrasjon - bruk av kantsoner
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1.10 Parkeringsdekning
Antall parkeringsplasser for boligene er redusert fra 137 til 97. Det betyr at parkeringsdekningen er
redusert fra 0,6 til 0,4 pr. 100 m2 bolig, jf. reguleringsbestemmelse § 3.1.3

1.11 Nøstegaten som sambruksareal
Nøstegaten forslås anlagt som sambruksgate. Dette er gjort for å:
•
Bedre fremkommelighet og tilgjengelighet for myke trafikanter
•
Redusere fartsnivået for kjøretøy
•
Skape trygge og attraktive byrom
Intensjonen ved å anlegge sambruksområde, er at dette skal bidra til å bygge ned Nøstegaten som en
barriere mellom den nye og den gamle bebyggelsen i området, og sikre gode tverrforbindelser mellom
sjøen og området ellers. Særlig ved Bjørgeboden er ønsket at plassene på øst- og vestsiden av
Nøstegaten knyttes tett sammen.
For det videre arbeidet med Nøstegaten, skal følgende punkter tillegges særlig fokus:
•
Senke fartsnivået. Dette kan gjøres med blant annet en opphøyning i start og slutt, valg av
gatebelegning, innsnevring og kurvatur for «kjørebanen».
•
Trygg sone for gående.
•
Bevisst bruk av materialer, møblering og ledelinjer for å trygge svaksynte og andre som kan ha
utfordringer med å orientere seg
•
Tiltak for å unngå parkering i gaten, og særlig i trygge soner.
•
Tilrettelegge for syklister og elsparkesykler utenfor de trygge sonene.
•
Områdets karakter bør være førende for utformingen.
•
Tilrettelegge for en god kobling mot mulig, fremtidig bro over Dikkedokken for myke trafikanter.
Det vises til vedlagte notat Vurdering av Nøstegaten som sambruksområde datert 06.10 2021.
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