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Sammendrag

Saken gjelder forslag til detaljregulering for Mindemyren nord. Det anbefales å legge
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter delfeltene S16 og S17, torg,
parkarealer og randsonen rundt Solheimsvatnet i gjeldende områdereguleringsplan
(Arealplan-ID 61140000) Detaljreguleringen bygger opp om det vedtatte hovedgrepet i
områdereguleringen for Mindemyren med åpne allmenninger og byrom. Planområdet utgjør
ca. 95 daa.

Hensikten med planen er å legge til rett for bolig, barnehage, næringsvirksomhet på
gateplan, kontor, torg, grøntarealer, park og et kommunalt flerbruksbygg som skal inkludere
barneskole, idrett, kultur, frivillighetssentral, omsorg-plussboliger og aktivitetssenter, som
sammen skal bidra til å skape en levende bydel. Planforslaget skal bygge opp under felles
visjon for Mindemyren som en blågrønn gåby for alle. Det er flere avhengigheter og
sambruksmuligheter mellom delfeltene, samt arealknapphet og mange behov som skal løses
innenfor planområdet. Dette vurderes å være løst på en god måte i planforslaget.
Plangrepet vil bidra til å gi nærområdet et løft ved å sikre godt byliv med et bredt spekter av
gode offentlige byrom, tilbud og tjenester til ulike aldersgrupper, samt åpner for flerbruk og
sambruk. Området vil kunne oppnå gode kvaliteter og tilbud for hele Mindemyren, samt kort
avstand til Kronstad og bybanen. Planen legger til rette for å forsterke og tilgjengeliggjøre
kvalitetene rundt Solheimsvatnet, og området blir spesielt godt tilrettelagt for barn og unge
med bilfrie bomiljø.
I desember 2020 ble det vedtatt oppstart av foreliggende planforslag. Våren 2021 har det
pågått et arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for kommunale tjenester på Mindemyren,
delfelt S16. Generasjonskonsept V1 ble vedtatt juni 2021. I planarbeidet er vedtaket om KVU
konkretisert og vedtatt generasjonskonsept er tilpasset det helhetlige plangrepet. Deler av
barnehagebehovet for nordlig del av Mindemyren løses på delfelt S17. Det er også flere
parallelle prosesser som pågår på overordnet nivå for Mindemyren, om blant annet
parkering, barnehagestandard, varelevering og renovasjon.
Det er en forutsetning for hele planområdet å sikre større park og grøntarealer langs
Solheimsvatnet med flere gode tverrforbindelser som binder planområdet sammen med
omkringliggende områder og funksjoner, uten å forringe det eksisterende biologiske
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mangfoldet i området. Det åpnes opp for noen få HC-plasser innenfor planområdet, ellers er
all parkering tenkt løst utenfor planområdet.
Sentrale tema i planprosessen har vært grad av utnytting, kvalitetskrav i KPA, byggehøyder,
kulturmiljø, barnehage- og skolekapasitet, trafikk, støy, logistikk, flom, bomiljø og barn og
unges interesser.

Forslag til vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningsloven §
$ 12-10, legges følgende forslag til offentlig
detaljregulering ut på høring og offentlig ettersyn:

a.

Detaljregulering, Årstad, Gnr. 159, Bnr. 943 m.fl., Mindemyren Nord, arealplan-ID
70520000
vist på plankart, datert 20.06.2022

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 20.06.2022

2. Det må arbeides videre med følgende forhold før 2.gangsbehandling:
•• Grensesnitt/overganger mellom park, barnehage, torg og byrom
•• Byggehøyder på deler av foreslått bebyggelse
•• Renovasjonsløsning
•• Parkering
•• Trappeforbindelse mellom Inndalsveien
lnndalsveien og Solheimsvatnet
•• Plassering av undervisningsrom i Flerbruksbygget
•• Vegetasjon/terreng/landskap på Flerbruksbygget
•• Arkitektur og utforming av foreslått bebyggelse
•• Rekkefølgekrav
Med hilsen
Plan- og bygningsetaten

Aslaug Aalen
Avdelingsleder

Tarje Wanvik
Etatsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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Saksutredning
Nøkkelopplysninger

Dette fagnotatet omhandler forslag til detaljregulering for Mindemyren nord og området rundt
Solheimsvatnet.
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Planområdet -– bakgrunn, dagens situasjon, og planavgrensning
Bakgrunn
Det er 25 delfelt i gjeldende områdereguleringsplan for Mindemyren. Delfeltene S16 og S17
med sin sentrale beliggenhet til Solheimsvatnet utgjør et stort og viktig område i den
fremtidige Mindemyren, se figur 1. Transformasjon av Mindemyren fra industriområde til en
ny urban bydel, vil gi mange nye boliger og sentrumsfunksjoner til området. Målet for
planarbeidet er å følge opp hovedtrekk og rammer gitt i gjeldende områderegulering (OP) og
kommuneplanens arealdel (KPA) og således bidra i positiv retning til en helhetlig, ønsket
byutvikling for Mindemyren. Opprinnelig var disse to delfeltene planlagt regulert gjennom to
private detaljreguleringer. PBE så behov for offentlige koordinering og at det ville være mer
hensiktsmessig å vurdere området under ett. Dette for å kunne løse grensesnittet mellom de
to delfeltene, samt balansere mellom de offentlige og private interessene.
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30-modell som viser status på s-områdene fra områdereguleringsplan for Mindemyren.
Figur 1: Utklipp 3D-modell
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Dagens situasjon
Planområdet er plassert på dalflaten i Bergensdalen mellom Løvstakken og Ulriken, i den
nordlige delen av Mindemyren. Området i dag preges av større næringsbygg langs
Kanalveien og Fjøsangerveien. Solheimsvatnet med tilhørende park utgjør viktige lokale
kvaliteter for området. Sør for Solheimvatnet ligger høydedraget
hoydedraget «Leaparken» som er en
lokal historisk park som inneholder turstier og oppholdsplasser. Langs vannet er det et
eksisterende vegetasjonsbelte, med mulighet for opphold. Like øst for Solheimsvatnet er
bybanetase (delstrekning
(delstrekning 1) og campus for høyskolen på Vestlandet lokalisert.
eksisterende bybanetasè
Det er under 1 km til fem forskjellige barnehager og cirka 700 m til Gimle ungdomsskole.
Postterminalen (Kanalveien 52 B) ligger sentralt i planområdet tett på Solheimsvatnet.
Bygget er oppført i 1990. Tomten er kjøpt av Bergen kommune. Området omkring
postterminalen er i dag bebygget med overveiende store industribygg med liten tilknytning til
uterom og landskap. På sørøstsiden av Solheimsvatnet er det et eksisterende bomiljø med
rekkehus og boligblokker.
Planavgrensning
Planområdet inkluderer delfeltene S16 og S17 samt
samt tilgrensende torg- og parkarealer i
områdereguleringen for Mindemyren (Arealplan-ID 61140000). Fagetaten vurderer det som
hensiktsmessig også å inkludere et større område for å etablere bedre forbindelser og
tilgjengelighet til vannet. Derfor er planområdet utvidet til også til å inkludere Solheimsvatnet.
Planavgrensningen i øst tar med seg arealer fra de tilgrensende delområdene S24 og 25
samt torg T12 for å legge til rette for en tverrforbindelse fra bybanen på Kronstad til
Solheimsvatnet. Planområdet inkluderer også en del av Kanalveien i vest og nord for å
kunne regulere ny tilkomst til området. Arealet er om lag 95 daa, dette er inkludert hele
vannflaten på Solheimsvatnet som utgjør ca. 36 daa.
Siden det ble varslet oppstart er planområdet justert langs parken og bebyggelse i øst,
utvidet i sør og redusert i nord. Viser til figur 2
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.

Figur 2: Til venstre: Varsel om oppstart. Til høyre: viser forslag til justert plangrense til offentlig ettersyn

Overordnede planer og retningslinjer

I kommuneplanens arealdel 2018 -– 2030 (KPA2018) er planområdet regulert til
byfortettingssone, BY2, og grønnstruktur rundt Solheimsvatnet. Planområdet omfatter
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hensynsoner for støy (grønn, gul og rød sone), konsesjonsområde fjernvarme, luftkvalitet
(gul sone), flomfare, naturmiljø og kulturmiljø; historiske jernbanetraseer.
I områderegulering for Mindemyren (Arealplan-ID 61140000, vedtatt 27.04.2015) er arealet
regulert til sentrumsformål S16 og S17, park, torg og samferdselsareal.
Planområdet overlapper med pågående reguleringsplaner for delfelt S25 (Arealplan-ID
66430000), S15 (Arealplan-ID 66000000) og vedtatt reguleringsplan for Bybanen Bergen
sentrum-Fyllingsdalen, delstrekning 2 (Arealplan-ID 64860000, vedtatt 21.06.2017).
Bymiljøetatens infrastrukturplan for Mindemyren (IPM)
(1PM) har vært et viktig kunnskapsgrunnlag i
arbeidet med detaljreguleringen. PBE har utarbeidet et parkeringsnotat som er et
kunnskapsgrunnlag for vurdering av omfang og plassering av felles parkeringsanlegg på
Mindmyren. I tillegg har PBE utarbeidet en kravspesifikasjon som klargjør grensesnittet
mellom KPA og områdeplan for uteoppholdsarealer. Byarkitektens Arkitektur og
byformingsstrategi (Arkitektur
(Arkitektur+),
+), samt Bergen byskikk og byggehøyder (2016) er lagt til
grunn i arbeidet. AIie
Alle disse dokumentene er brukt som kunnskapsgrunnlag i forliggende
planforslag.

Hovedinnholdet i planforslaget

Delfeltene S17 og S16 utgjør et stort og viktig område i den fremtidige Mindemyren og er i
henhold til områdereguleringen et av tyngdepunktene på Mindemyren.
I planforslaget legges det til rette for ca.180 boenheter inkludert barnehage for ca. 80 barn
samt næringsareal på delfelt S17. Det er forslått et kontor- og næringsbygg og et kommunalt
flerbruksbygg på delfelt S16, se tabell 1. I tillegg reguleres offentlig torg, byrom, park og
uteoppholdsarealer. Flerbruksbygget legger til rette for etablering av ca. 32 omsorgplussboliger på ca. 3750m2, idrettshall på ca. 3085 m2, frivillighetssentral på ca.425m2,
kultursal på ca. 387 m2, og aktivitetssenter på ca. 1215 m2.
Tabell 1: Foreslått grad av utnytting i delfelt
de/felt S16 og S17
Felt
Formål
Grad av utnytting
Bolig
16 100 m2
S17
517
Barnehage
715 m2
Næringsarealer
520 m2
2685 m2
Kjellerareal
517
20 020 m2
Totalt S17
516
S16
Kontor- og næringsbygg
7 500 m2
Kjellerareal
1 200 m2
Totalt S16
8 700 m2
516 - Næringsbygg
Skole
5 505 m2
516
S16
Idrettshall
3 085 m2
Kultursal
387 m2
425 m2
Frivillighetssentral
Aktivitetssenter
1 215 m2
Omsorg- plussboliger
3 750 m2
Annet
4043 m2
516 - Flerbruksbygg
18410m2
Totalt S16

Det har vært en viktig målsetting for planarbeidet å utvikle parkområdet rundt Solheimsvatnet
som en grønn lunge og oase for hele den nye Mindebyen. En sentral føring i utarbeidelsen
av plangrepet har derfor vært å kunne øke både parkarealet i nord og grøntarealer langs
Solheimsvatnet. Dette har resultert i et plangrep med begrenset fotavtrykk for begge
Saksnummer PLAN-2022/20660
Side 6 av 31

delfeltene, og det er lagt opp til en økt byggehøyde der dette er tilrådelig i forhold til
byrommene og sol- og skyggevirkninger. Planlagt bebyggelse er foreslått med en varierende
byggehøyde mellom 4-8 etasjer med et urbant uttrykk, og fungerer som en støyskjerm mot
Kanalveien og Bybanen.
Foreslått organisering av bebyggelsen resulterer i mer tilgjengelig parkarealer langs
Solheimvatnet slik at det inviteres til opphold, lek og aktivitet. Plangrepet bidrar også til en
forlengelse av parken og grøntarealer i nord og sør.
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30 perspektiv av planfors/aget
parkarea/ langs Solheimsvatnet.
So/heimsvatnet.
Figur 3: 3D
planforslaget sett fra øst med større sammenhengende parkareal
Tett og kompakt bebyggelsesstruktur langs Kanalveien
Kana/veien og bybanen. Skolens uteareal på tak i sør med UU rampe
ned til parken.

Foreslått bebyggelse er organisert slik at byggene er inviterende fra flere retninger, med flere
aktive fasader både mot Kanalveien, torg og Solheimsvatnet. Planforslaget legger til rette for
en rekke uterom av ulik karakter, og det etableres både private, felles og offentlige
utearealer. Tilgjengelighet mellom de ulike uterommene inviterer til sambruk. Utearealene
utformes med fokus på gode solforhold og tilfredsstillende støynivåer, se Figur 3 og 4.
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Figur 4: Viser diagram og hovedprinsipper i plangrept. Konsentrert bebyggelse mot Kanalveien/støyskjerm
muliggjør frigjøring av areal til parken.

I planforslaget er det lagt til rette for én
en felles avkjørsel til delfeltene S17 og S16 som skal
betjene varelevering, av- og påstigning og tilkomst for drifts- og flyttekjøretøy tilhørende
funksjonene, og en vareleveringslomme i sør ved flerbruksbygget. Tillegg åpnes det opp
muligheten for kjørbar tilkomst til boliger og barnehage på S17 over torget for varelevering,
utrykningskjøretøy og flyttebil. Parkering planlegges løst i felles anlegg utenfor planområdet.
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For hele Mindemyren er det estimert et behov for 3 barnehager med totalt ca. 450
barnehageplasser (en i nord, midten og sør), viser til vedlegg barnehagenotat, datert mai
2022. I Planforslaget er det utredet mulighetene for etablering av en barnehage med plass til
150 barn på S17. Dette viste seg til å ikke være mulig å forene sammen med kravet til
utvikling av et boligområde med gode uteoppholdskvaliteter innenfor tomtens
begrensninger. Planforslaget legger opp til å redusere barnehagens størrelse fra 150 til ca.
80 barn. Dette er på grunn av at det er vanskelig å kombinere kravene som stilles til en stor
barnehage med en god urban boligutvikling på S17. Bergen kommune sin rullerende
barnehagebruksplan (2016 -2030)
–2030) anbefalt barnehagestørrelse på 60-80 barn. Mindre
barnehage er mer i samsvar med fortettingsstrategier i Bergen kommune og gjeldende
KPA.
I planforslaget er det lagt til rette for en barneskole i flerbruksbygget med kapasitet på ca.
400 elever. Skolen har en ikke definert skolekrets, men det er tenkt at den nye skolen vil ta
mye av det fremtidige elevtallsgrunnlag fra boligutbyggingen på Mindemyren samtidig som
skolen i startfasen vil kunne avlaste eksisterende skoler i nærområdet. Med dagens
elevtallsprognose er det forventet at en barneskole vil ha et elevtallsgrunnlag på ca. 250
elever i perioden 2027- 2030. De første av disse elevene vil komme fra skolekretsen til
Fridalen, Ny-Krohnborg, Minde og Kronstad skole.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.

Planprosess

Planarbeidet har vært gjennomført i tett samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten (PBE),
Etat for utbygging (EFU), Kanalveien utvikling AS, Kanalveien 50 AS (Jørgensen) samt
konsulenter i en prosjektgruppe. PBE tok initiativ til oppstart av en offentlig
detaljreguleringsplan for delfeltene S16 og S17. Området var opprinnelig tenkt planlagt
gjennom to private detaljreguleringsplaner. PBE så imidlertid behov for offentlige
koordinering og for å løse grensesnittet mellom utbyggingsfeltene og for å sikre de offentlige
interessene i området. Oppstart av planarbeid med offentlig detaljreguleringsplan ble vedtatt
av Byrådet i møte 22.12.2020, sak 1340/20. Det ble varslet oppstart 06.02.2021.
Planarbeidet er koordinert opp mot konseptvalgutredning (KVU) for postterminaltomten.
Bergen bystyre behandlet saken i møte 16.06.2021, sak 209/21 og fattet vedtak om at
generasjonskonsept (variant 1) legges til grunn i foreliggende planarbeid.

Medvirkning

Etter varsling av oppstart av forliggende planforslag be det avhold et digitalt
informasjonsmøte den 25.02.2021.

Merknader til kunngjøring og varsling av oppstart
Til varsel om oppstart ble det mottatt 15 private merknader og 17 uttalelser fra
høringsinstanser. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema
datert 20.05.2022. Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
•• Solheimsvatnet som stor kulturminneverdi og viktig økologisk området
•• Større park og flere sammenhengende ganger veier og turstier langs vannet
•• Sosial infrastruktur
•• Trafikksikkerhet
•• Universell utforming og tilgjengelighet for alle
•• Tilrettelegging for fritidstilbud for barn og unge interesser
•• Tilbud idrett og kultur aktiviteter
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••
••

Overvann håndtering
Overlapping mellom planområdet og omkringliggende arealer og bebyggelser

Ulike medvirkningsprosesser frem mot 1.gangsbehandling
Den 10.05.2021 avholdt PBE og Fremtenkt et digitalt fremtidsverksted om området rundt
Solheimsvatnet. Deltagere var beboere i området, Politiet, Barn og unges representant i
Bergen kommune, ansatte ved skoler og barnehager i området, Byarkitekten og Høgskulen
på Vestlandet. I verkstedet ble i hovedtrekk på pekt på følgende av deltakerne:
•• Naturmangfold og balanse mellom natur og aktivitet
•• Viktig med flere gangveier og turstier langs vannet
•• Frykter at bilen blir prioritert over tursti og sykkel
•• Øke tilbud til barn og unge
•• Frykter fortetting uten kvalitet
•• Eplehager
•• Sosial infrastruktur
•• Tilbud for flere generasjoner
Det er gjennomført en Kick-off workshop for prosjektgruppen og Bymiljøetaten (BME) den
09.12.2020. Det er også gjennomført en workshop den 30.11.2021. Deltagere i den andre
workshopen var prosjektgruppen, Byarkitekten, BBSI, Vestland fylkeskommune og BME.
Spørreundersøkelse ble sendt til Minde skole, Leaparken velforening og ungdomsrådet.
Figur 5 under viser en oppsummering av innspillene som ble mottatt om forslag til aktiviteter
og utvikling av områdene rundt Solheimsvatnet.
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Figur 5: Ordskyer fra spørreundersøkelse
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Fra oppstart til 1.gangsbehandling har det blitt avholdt en rekke arbeidsmøter med både
statlige og kommunale etater.

Konsekvensutredning

§§ 6 b) og 8 a) er det unntak fra
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger
konsekvensutredninger§§
konsekvensutredningsplikten for tiltak i vedlegg I og II for reguleringsplaner der det konkrete
tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med
denne.
Planforslaget er i samsvar med overordnete planer, og konsekvensutredningen fra gjeldende
områdeplan for Mindemyren, plan-ID 61140000. Planarbeidet vurderes derfor til ikke å være
omfattes av konsekvensutredningsplikten. Konsekvensene av planforslaget vurderes i
planbeskrivelsen.
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Vurdering av planforslagets virkninger

Nedenfor følger fagetatens kommentarer til tema som etter vårt syn krever justering, som har
konsekvenser for området, eller krever en ytterligere avklaring. Øvrige aktuelle tema anser
fagetaten som tilfredsstillende løst og belyst. For opplysninger om disse tema vises til
planbeskrivelsen.

Mindemyren,, KPA 2018 og andre
Forhold til områdereguleringsplan for Mindemyren
retningslinjer.
Byggehøyder
Formålet i foreliggende planforslag for Mindemyren Nord er i tråd med
områdereguleringsplan for Mindemyren hvor planområdet er regulert til sentrumsformål for
både for S16 og S17 med tilhørende offentlig torg (T10) og parkarealer langs
Solheimsvatnet.
I planforslaget legges det opp til å frigjøre mest mulig areal på bakkeplan til uteoppholdsareal
for bolig, barnehage og flerbruksbygget. Dette har vært en forutsetning siden oppstart og det
er derfor lagt vekt på å samle bebyggelsen i relativt høye bygg mot Kanalveien og Bybanen
slik at arealet mot Solheimsvatnet kan prioriteres til opphold for alle. Planlagt bebyggelse
avviker dermed byggehøyder satt i områdeplanen. Det åpnes opp for en variert byggehøyde
mellom 4-8.etasjer. Det er valgt et prinsipp med å bygge høyere mot vegsystemet med
rundkjøring og Kanalveien i nord og nord/vest, og lavere byggehøyde mot parken og
torgene, viser til figur 3.
Byggehøydene for S17(OP) og S16(OP) er i områdeplanen satt til maks kote +39 meter.
Eksisterende kotehøyde på bakkeplan i planområdet er ca. k+ 20-21 meter. Foreslått
boligbebyggelse i nord varierer mellom 4-8 etasjer. Byggehøydene er satt til k + 34.5 til k+ 46
meter (+49 meter for trappehus/heishus), viser til Figur 6.

Figur 6: Byggehøyder for bolig i nord, 4-8 etasjer.

Næringsbygget varierer mellom 4 og 6 etasjer. Bygget høyeste del er plassert mot
Kanalveien, med nedtrapping mot hovedtorget og parken/gatetun. Byggehøyden er satt til
k+36.0 - k+44 meter (inkludert tekniske installasjoner) som utfordrer områdeplanen (kote +39
meter). Viser til Figur 7.
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Figur 7: Etasjehøyder for næringsbygget.

Flerbruksbygget som er delvis bygget under bakken mot vannet, og er prosjektert med en
trekonstruksjon som gir ekstra etasjehøyde utover et konvensjonelt bygg. Det er foreslått 3
etasjer mot parken i syd og 6 etasjer i nord mot adkomsttorget. Byggehøydene er satt til
k+27,0 -k+ 50.0 meter som også overskrider områdeplanen. Se Figur 8.
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B: Etasjehøyder for flerbruksbygget sør i planområdet.
Figur 8:

Fagetaten vurderer at arealet i nordvest på S17 tåler høyere bygg som følge av prinsipper i
"Bergensk
byggehøyder", datert 2016. Her vises det til at gjennomsnittlig
“Bergensk byskikk og byggehøyder”,
byggehøyde på 90 % av byromsbredden kan legges til grunn for å oppnå en kompakt med
variert bystruktur. Viser til figur 9. I tillegg fremkommer det i bystyrets vedtak til
områdereguleringen at det bør kunne vurderes høyere utnyttelse, herunder høyere bygg i
deler av området for å sikre variasjon i byggehøydene.
13,5m
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Figur 9: T.V: Illustrasjonen viser bredden på trafikkarealene i nord. Utarbeidet av Link arkitektur (2021) T.H: Viser
prinsipp som byromsproporsjoner. (Hentet fra Bergensk byskikk og byggehøyder, 2016).

Byggehøydene har også vært benyttet som et virkemiddel for å skjerme mot støy fra
Kanalveien og bybanen. Det er viktig at byggenes plassering ikke fører til for stor
skyggevirkning på uteoppholdsareal og offentlig torg og park.
I nord på delfelt S17 vil bruk av tilbaketrukket etasjer og skråtak gi en redusert
høydevirkning, men økt byggehøyder i forhold til OP langs Kanalveien og bybanen i nord gir
også noen negative konsekvenser for sol og sikt på park- og torgarealene. I tillegg gir det
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noen negative utslag på solforholdene på uteoppholdsarealer på ettermiddag/kveld, da noen
av byggene ligger vendt mot vest. De fleste byggene hvor byggehøyden avviker
områdeplanen er nordvendte.
Det er gjort en bevisst prioritering for å sikre mer grøntarealer langs Solheimsvatnet og
samtidig sikre gode solforhold for barnehage og skolens uteoppholdsarealer på dagtid.
Felles takterrasse for både boligdelen og omsorg-plussboliger kan kompensere for
manglende sol på bakkeplan på ettermiddagen. Det er åpnet for takterrasser i bestemmelser.

Figur 10 viser konsekvenser av sol og skygge på torget og parken, samt nabofelt
vårjevndøgn.

I

v

I

15.00

Figur 10: Venstre: Sol og skygge, ved vårjevndøgn kl.15:00 for S16. Høyre: for S17 og konsekvenser for
S20..
de/feltene
delfeltene S19 og S20

Den positive virkningen av planforslaget er tilrettelegging for utbygging av en tett urban
bybebyggelse i tråd med overordnede planer, og hvor kvaliteten på arealer tilrettelagt til
opphold og rekreasjon er betydelig økt i forhold til eksisterende situasjon. Fagetaten støtter
de foreslåtte byggehøydene. Det vurderes at området tåler å utfordre de maksimale
byggehøydene satt i områdeplanen. Vi vurderer likevel at det til 2. gangs behandling må
undersøkes om mindre justeringer av foreslåtte byggehøyder kan optimalisere solforholdene
på offentlig park- og torgareal.

Grad av utnytting
Områdeplanen angir en samlet utnyttelsesgrad for delfeltene S17 og S16 på 59.000 m2
BRA. Grad av utnytting i delfelt S17 er beregnet til ca. 105 % (20 020 BRA) av maksimalt
tillatt bruksareal i områdereguleringen (19 000 m2 BRA i OP). Grad av utnytting i delfelt S16
er beregnet til ca. 68 % (27.110 BRA for flerbruksbygg og næringsbygg) av maksimalt tillatt
bruksareal i områdereguleringen (40 000m2 BRA i OP).
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Figur 11: området sett fra nord øst.

Fagetaten vurderer at plangrepet for S17 har god plassering og nedtrapping av
bygningsmassen mot parken, samtidig som grepet har frigjort et stort sammenhengende
uteareal mot parken med flere tverrforbindelser fra Kanalveien i nord til
hovedtorget/Solheimstorget og vannet.
Etter fagetatens vurdering er dette en relativ høy utnyttelsesgrad med tanke på at det er
foreslått en vesentlig høyere boligandel med tilhørende krav til mengde og kvalitet på
uteoppholdsarealene enn områdereguleringsplan for Mindemyren (20% bolig).
I bvrådsvedtaket som fulgte områdeplanen åpnes det for å vurdere om deler av delområdene
kan tillate høyere bygg for åskape en større variasjon i bebyggelsens uttrykk og å øke
utnyttelsesgraden opp mot 20 %.
Fagetaten vurderer at utnyttelsesgrad for delfelt S17 er høy, men at kvalitetskravene i KPA
tilfredsstilles. Fagetaten vurderer dette delfeltet som ett av de som tåler en høyere utnyttelse,
og delfeltet er trukket fram som ett av områdene som egner seg til en høyere boligandel i
områdeplanen.
Når det gjelder næringsbygget og flerbruksbygget, vurderes forslått bebyggelse noe massivt.
Næringsbygget vil fungere som et utleiebygg som vil kunne tilføre området ulike aktiviteter på
bakkeplan, samt kontorarbeidsplasser og mulighet til å innpasse supplerende offentlige
funksjoner i bygget. Fagetaten vurderer at utforming av næringsbygget som et vinkelbygg gir
en god romdannelse langs Kanalveien og torget. Det må likevel vurderes at øverste etasje til
bygget mot torget bør trekkes tilbake for å dempe høydevirkningen og skyggelegging av
torget og parken i øst. Det må også jobbes videre med fasadeoppdeling og arkitektonisk
fremstilling til 2.gangsbehandling. Det må gjøres samme vurdering på deler av
flerbruksbygget/omsorg -plussboligene i nord mot gatetunet. I tillegg må det vurderes om det
kan bygges lavere etasjehøyder, samtidig som man opprettholder ambisjon om bærekraftig
trekonstruksjon for hele bygget, viser til figur 12.
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Figur 12: Begge byggene i figuren må jobbes videre med til 2.gangsbehandling. Rød ring på næringsbygget viser
del av byggets øverste etasje som bør vurderes å trekkes tilbake til 2.gangsbehandling. Rød ring til venstre viser
delen av flerbruksbygget som må bearbeides til 2. gangs behandling.

Flerbruksbygget har vært en kompleks planoppgave, der det er mange ulike kommunale
funksjoner og offentlige tjenester som skal løses sammen på et begrenset tomteareal.
Bygget skal både fungere som et samlingspunkt for hele Mindemyren, samt fremme
integrering og sambruk. Det har vært en tydelig forutsetning i planarbeidet at alle kommunale
tjenester skal løses på den kommunale tomten, uten at det er vurdert andre mulige
alternativer for kommunale tjenester på Mindemyren. Dette har resultert i at planarbeidet har
hatt begrenset handlingsrom for å kunne gjøre selvstendige vurderinger om enkelte av
funksjonene kunne omplasseres til andre delfelt på Mindemyren. En omplassering vil kunne
frigjort mer areal til skolen og fordele de kommunale tjenestene over hele Mindemyren.
Flerbruksbygget avviker KPA sitt krav om 70 m fasade lengde. Fasaden er brutt opp i mindre
bygningskropper med en variasjon i størrelse, se figur 14. Planforslaget legger til rette for en
trappeforbindelse fra Kanalveien opp til uteområdet på tak på flerbruksbygget
(bestemmelsesområde #7, figur 15). Fagetaten vurderer at grepet er godt sikret i
bestemmelse og en slik oppdeling kan anbefales. Det må vurderes til 2.gangsbehandling om
å øke frihøyden på flerbruksbygget mot gatetun o_GT1, viser til figur 13

Figur 13: Flerbruksbygget på S16 ved gatetun o_GT1. Rød markering viser fagetatens anbefaling om økt frihøyde
under utkraging av bygget.

Fagetaten vurderer at generasjonskonseptet har vært utfordrende å tilpasse i det
overordnete foreslåtte plangrepet. Det er mange funksjoner som skal innpasses i
flerbruksbygget, og som nevnt over er det begrensinger og arealknapphet på tomten.
Foreslått utnyttelsesgrad er maksimalt av hva som kan anbefales for å tilstrekkelig kunne
ivareta alle relevante hensyn, herunder gode uteoppholdsareal til skolens elever.
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Plangrepet viser at man oppnår arealkrav til uteoppholdsarealer som er beskrevet i
Skolebruksplanen for 2021-2030 i tett bystrøk, men med forutsetning om at arealet både må
løses på bakken og på det nye taklandskapet. Foreslått plangrep viser en økning på 23 % på
det totale arealet til bygget fra vedtatt konsept i KVU.
."

-1

#=

-

#

#=Ii

guy_

Figur 14: Viser
oppdeling av fasade på flerbruksbygget mot Kanalveien.
Viseroppdeling
Kana/veien.

Figur 15. Planforslaget
tverrforbindelse fra Kanalveien
Planfors/aget etablerer en tverrforbinde/se
Kana/veien til uteoppholdsareal
uteoppho/dsarea/ på tak på flerbruksbygget.

Illustrasjonene som følger planforslaget, viser en variert arkitektur. Det er utarbeidet en
formingsveileder for å sikre arkitektonisk kvalitet i videre byggesak. Fagetatens vurdering er
at formingsveilederen sammen med reguleringsbestemmelsene et godt redskap for å sikre
kvalitet i de tiltakene som følger av planforslaget, men det gjenstår noen prinsipielle
avklaringer på utforming herunder taklandskap, balkonger og kantsoner til 2. gangs
behandling.
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Figur 16: Boligbebyggelsen i nord, illustrasjon av variasjon i byggehøyder.
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Figur 17: I planfors/aget
planforslaget skal det etableres en tverrforbinde/se
tverrforbindelse fra nord til hovedtorget og forbi barnehagen.

Uteoppholdsareal og kvalitetskrav fra KPA

Det er valgt et plangrep for området som tilrettelegger for mest mulig uteoppholdsareal på
bakkeplan med tilknytning til park og offentlig torg. Det legges opp til sambruk mellom
uteoppholdsarealer for bolig, barnehage, flerbruksbygg, torget og parken.
Boligformål
I planforslaget er det lagt til grunn 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet i tråd med gjeldende
områdeplan. Dette skal løses på bakkeplan. Inntil 50 % av uteoppholdsarealene kan inngå i
de offentlige byrommene, parken, eller sambruk med barnehagens uteoppholdsareal.
Minimum 50 % av boenhetene skal ha private uteoppholdsarealer, herunder alle
familieboligene. De angitte fellesarealene har potensial til å kunne opparbeides til gode
uterom som inviterer til opphold, aktivitet og samhandling mellom alle aldersgrupper.

Felt f_UTE1-3, 0_GG1,
o_GG1, 1_GG10
f_GG10 og f_GG3 er felles uteoppholdsareal for boligene og
barnehagen i felt B/T1 og 2. Felt f_UTE2 blir gjerdet inn og fungerer som uteoppholdsareal
for barnehagen i barnehagens åpningstid. Utenom åpningstid er uteoppholdsarealet
tilgjengelig for beboerne. Det er 3650m2 uteoppholdsareal som ikke er støybelagt i de
nevnte feltene. Fordelt på 180 boliger blir det ca. 20m2 pr. bolig. Viser til figur 18.
Det planlegges for mer private kantsoner lang bygningens veggliv som vil bidra til å skape en
variasjon langs bakkeplan.

.

Uteoppho/dsarea/ for boligbebygge/se
Figur 18: Uteoppholdsareal
boligbebyggelse i nord. Den rød linje er støy
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Når det gjelder solforholdene, er dette en generell utfordring på Mindemyren. KPA stiller krav
om at minst halve uteoppholdsarealet skal ha sol i minst 4 timer ved jevndøgn. Dette vil
utgjøre ca. 1350 m2 for 180 boliger. Beregningene viser at kravene til KPA oppfylles med og
uten barnehagens sambruksareal. Det er sikret i bestemmelsene at alle boenhetene skal ha
gode sol- og dagslysforhold på fasade i løpet av dagen, jf. § 2.1.2.Viser til vedlagt sol -– og
skyggeanalyse.
Det tillates å etablere 2-3 takterrasser/takhager i nord som et supplement til felles
uteoppholdsareal på bakkeplan. Felles takterrasse vil kunne gi en ekstra kvalitet for
beboerne, og kan kompensere for manglende sol på bakkeplan på ettermiddagen.

Fagetatens vurdering er at valgt plangrep gir store sammenhengende uteoppholdsareal for
boligene med god kobling mot parken ved Solheimsvatnet, samt tilfredsstillende solforhold
iht. KPA.
Barnehageformål
Det forslås regulert kombinert barnehage og boligformål i nord (B/T1-2). Barnehagens
uteoppholdsareal skal løses innenfor felt B/T1-2, f_GG10 og f_UTE2-3 som skal inngjerdes.
Dette utgjør 1500 m2, som tilsvarer 15 m2 per barn. I tillegg er det sikret 800 m2 tilleggsareal
for barnehagen som kan løses i parken (o_PA2-3), jf. § 3.6.9. Det er vurdert flere alternativer
for barnehagens tilleggsareal. Figur 15 viser to alternative plasseringer av det
kompenserende tilleggsarealet til barnehagen. I Alternativ 1 foreslås
foresläs det å flytte gangveien
nord slik at den plasseres mellom det inngjerdede utearealet og tilleggsarealet. I alternavtiv.2
foreslås det at begge utearealene til barnehagen skal ligge inntil hverandre.
Den største fordelen med alternativ 1 er at det sikres et større sammenhengende parkareal,
samt en variert tilnærming både til parken og solheimsvatnet. Ferdsel og aktiviteter langs
gangveien tenkes å være et spennende skille for barna. Alternativ 2 deler opp parken i to
deler, men fordelen er at gangveien vil fungere mer som en naturlig innramming av området,
som er lett for barna å forholde seg til. I begge alternativene vil barna få et godt tilpasset
tilleggsareal med høy kvalitet og allsidighet.

Fagetaten vurderer at alternativ 1 har en god balanse og er en mer arealeffektiv løsning. Det
inngjerdet arealet pluss tilleggsarealet er på totalt 2300 m2, som tilsvarer 28 m2 per barn.
Tilleggsarealet ligger sentralt i parken (o_PA2-3) som åpner opp for flere lek og
oppholdsmuligheter for barna. Fagetaten vurderer at foreslått plassering og utforming av
barnehagen er løst på en god måte, og er godt tilpasset det helhetlige overordnede
plangrepet. For utfyllende opplysninger om barnehagestørrelse og uteareal viser vi til vedlagt
barnehagenotat.
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Figur 19: Utklipp fra illustrasjonsplan som viser to alternativer på disponering av utearealet på barnehagen og
grensesnitt med parken. Venstre Alt.1. Høyre. Alt.2.
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Figur 20. Viser boligbebygge/se
boligbebyggelse i nord, samt barnehagen under boligblokk.

Flerbruksbygg
Det er forslått regulert offentlig tjenesteyting i delfelt S16. Planforslaget legger til rette for at
utearealet til flerbruksbygget løses på bakkeplan i felt o_UTE4-6, o_T, o_PA4, og på
taklandskapet felt o_UTE7 som er regulert i vertikalnivå 3, viser til Figur 21.
Vertikainiva 3 (over grunnen/Dru)

Figur 21: Utklipp fra plankart, vertikalnivå.2 og til høyre vertikalnivå.3

I skolebruksplan for Bergen 2021-2030 vises det til NMBUs rapport fra 2020. Rapporten viser
til en oppdatering av arealnormene gitt fra helsedirektoratet i 2003. Her legges det til grunn
18 m2 per elev for skoler i tett bebyggelse. Dette vil utgjøre 7200 m2 for 400 elever.
Det er sikret i bestemmelsene at det skal legges til rette for 9000 m2 uteoppholdsareal til
flerbruksbygget, jf. § 3.8. For omsorg-plussboligene skal det sikres 10 m2 privat uteareal per
boenhet. I tillegg skal omsorg-plussboligene og aktivitetssenteret sikre minimum 200 m2
felles uteoppholdsareal (totalt 520 m2 uteoppholdsareal). Dette medfører at skolens totale
uteoppholdsareal er minimum 8480 m2, og at dekningen per elev er på ca. 21 m2.
Plangrepet legger opp til at 6000 m2 av utearealet løses på bakkeplan i felt o_UTE4-6 og
o_T i tilknytning til parken. Det er også åpnet opp for at skolens ballbinge kan etableres
innenfor offentlig park (o_PA4). De resterende 3000 m2 av uteoppholdsarealet skal løses på
taket til flerbruksbygget (o_T) og o_UTE7.
Det er stilt krav til jorddybde og vegetasjon/trær på tak. jf. § 3.8.4. For at konseptet skal
lykkes må det sikres gode overganger mellom taklandskapet og parken. Utearealene til
flerbruksbygget skal fungere som en forlengelse og utvidelse av dagens park opp til
takflatene i 2 etasje. Foreslått uteareal på tak skal i hovedsak tilrettelegges for de minste
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barna, mens arealet på bakken til de eldre elevene. Tomtens langstrakte utforming gir noen
utfordringer knyttet til skolens uteareal. Avstanden mellom nord og sør gjør det vanskelig for
ansatte å ha nødvendig kontroll over alle elevene. Derfor vurderer fagetaten at uteareal i
nord mot næringsbygget (o_UTE4) bør avsettes til omsorgsboligene, og skolens arealer bør
samles i sør (o_UTE 5-7, o_T og o_PA4). PBE ber om innspill på dette temaet gjennom
offentlig ettersyn.

Snitt E

Figur 22: Snitt av flerbruksbygget. Idrettshallen under bakken illustrert.

Figur 23: Illustrasjonsbilde av landskapet på flerbruksbygget.

org
Byrom -–TTorg

Planforslaget tilrettelegger for en allmenning som binder Kanalveien til Solheimsvatnet og
danner et hovedtorg/Solheimstorget (o_T01). Torget skaper gode møteplasser mellom bolig,
barnehage og næringsbygget. Det er lagt vekt på å plassere funksjoner med
vareleveringsbehov nærmest torget. På den måten vil næringsareal og barnehagen kunne
betjenes direkte fra torget, slik at kjøreareal minimeres. Torget innbyr til handel, opphold og
aktivitet gjennom dagen. Planforslaget legger til rette for å åpne bekken på torget. Dette gir
blågrønne kvaliteter og kan i tillegg bidra til overvannshåndtering. Viser til vedlagt VArammeplan.
Andre viktige plangrep på torget (o_TO1) er å aktivisere vannkanten. Det legges til rette for
flytebrygge, sitteplasser og promenade. Planforslaget åpner opp for planting av flere trær
som bidrar til et grønnere torg, og tydeliggjør variasjonen mellom myke og harde flater på
torget. Videre åpnes det for å etablere et aktivt bygg på torget som skal kunne brukes til ulike
typer aktiviteter, arrangementer, utleie, oppbevaring og lignende. Viser til figur 24.
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Figur 24: Hovedtorget i nord.

Torget i øst (o_TO2) videreføres fra områdereguleringsplanen (T12). Planforslaget legger
opp til opphold og lek på torget, og det vurderes som et viktig byrom for både for Høgskolen
og nærmiljø på østsiden av Solheimsvatnet. Det er høydeforskjeller mellom Inndalsveien
lnndalsveien og
torget, derfor er det ønskelig å etablere en trapp/amfi som binder området sammen. Til
2.gangsbehandling skal utforming av forbindelsen vurderes nærmere.
I planforslaget er det flere soner i parken som omkranser Solheimsvatnet. Parken er inndelt i
soner, hvor den sørlige og vestlige siden av Solheimsvatnet vil få et mer urbant preg, mens
resten får en mer naturlig parkutforming med store, grønne flater. Se figur 25.

Figur 25: Ulike soneinndeling i parken

Trafikk og logistikk
Adkomst
Tilkomst til planområdet er planlagt løst fra Kanalvegen med innkjørsel til offentlig gatetun
(o_GT1) mellom delfeltene S16 og S17. Foreslått avkjørsel i foreliggende planforslag er
flyttet noe lengre nord enn det er vist i OP. Dette er gjort for å frigjøre mer areal til parken og
er vurdert som en mer trafikksikker løsning. I tillegg vurderes løsningen til å sikre gode bygg
og byrom for området.
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Utforming og siktkrav på avkjørsel (o_V1) er avklart i samråd med fylkeskommunen.
Avkjørselen er utformet som et kryss med 5 meter tilbaketrukket sykkelveg og fortau i
plankartet. Dette er gjort etter krav fra Fylkeskommunen. Foreslått løsning viser dermed en
avkjørsel som i større grad er utformet som en fylkesveg, og ikke som en bygate. Plan- og
bygningsetaten har oversendt en søknad til Fylkeskommunen om å redusere fartsgrensen i
Kanalveien til 30 km/t (regulert til 40 km/t). En lavere hastighet i Kanalveien og en mindre
avkjørsel med bygateutforming kunne vært bedre tilpasset visjonen og konseptet om en tett
og urban ny bydel på Mindemyren. Vi ber om innspill på dette temaet gjennom offentlig
ettersyn.

Gatetun (o_GT1) skal betjene varelevering, av- og påstigning og tilkomst for drifts- og
nyttekjøretøy tilhørende planområdet. I tillegg er det planlagt en vareleveringslomme langs
flerbruksbygget i sør (o_V4) viser til figur 26.
I utarbeidelsen av planforslaget har det vært fokus på å samle trafikkarealene i størst mulig
grad slik at disse kan komprimeres og at det kan legges til rette for et mest mulig bilfritt
planområde. Det tillates kjøring over torg o_TO1 for varelevering til barnehagen, flyttebiler og
utrykningskjøretøy til den nordlige boligdelen. Det pågår arbeid med å få etablert en
vareleverings-hub sentralt på Mindemyren.
I gatetunet o_GT1 er det i tillegg til varelevering også lagt til rette for 4 HCparkeringsplasser. I vareleveringslommen sør i planområdet ved flerbruksbygget (o_V4) er
det lagt til rette for 2 HC-plasser, samt areal nok til at det kan stå 2 store lasterbiler/busser,
se figur 26.
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Figur 26: Til venstre:Foreslått
venstre.Fores/ått vareleveringslomme
vareleverings/omme i sør langs flerbruksbygget. Lommen er dimensjonert for 2
store lastebiler/busser og 2 HC-parkeringsplasser.
HG-parkeringsplasser. Til høyre: Gatetun o_GT1 med avsatt areal til HC parkering.

Fagetaten vurderer at det er behov for en vareleveringslomme i sør langs Kanalveien for å
avlaste gatetunet internt i planområdet. Lommen kan også benyttes til for eksempel
turbusstransport ved arrangementer og utflukter, og til av- og påstigning for skoleelevene.
Fagetaten er imidlertid uenig i foreslått størrelse, og vurderer at HC-plassene som er avsatt i
o_V4 kan plasseres i felles parkeringsanlegg på S14 og dermed redusere størrelsen noe.
Foreslått størrelse beslaglegger mye areal og påvirker bevegelsesmønsteret til myke
trafikanter langs Flerbruksbygget. Det er sikret 4 HC-plasser for større HC-biler i gatetunet
o_GT1. PBE ber om innspill på foreslåtte løsning gjennom offentlig ettersyn.
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Kanalveien
Kanalveien får en ny utforming som følge av ny bybanetrase. Dette skal redusere dagens
gjennomkjøringsfunksjon. Det er pågående dialog mellom kommune og fylke om å redusere
fartsgrense fra regulert grense på 40 km/t til 30 km/t, samt tilrettelegges for flere
krysningspunkt langs Kanalveien, viser til foreslått krysningspunkt i figur 27.

Kana/veien.
Figur 27: Foreslåtte krysningspunkt over Kanalveien.

Fagetaten vurderer nødvendigheten av å legge til rette for flere krysningspunkt langs
Kanalveien for fotgjengere for å binde sammen området på tvers. Mindemyren skal
transformeres fra å være bilbasert til en gåby på myke trafikanters premisser. Planarbeidet er
koordinert opp mot arbeidet på delfelt S14.

Kana/veien.
Figur 28: Flerbruksbygget langs Kanalveien.

Parkering
En sentral utfordring for Mindemyren er å legge til rette for en fremtidsrettet
parkeringsløsning som støtter opp om konseptet gåbyen. PBE har utarbeidet et notat som er
et kunnskapsgrunnlag for parkering i Mindemyren, jf. saksnr. 202118253/9. Her vises det
hvordan områdeplanens intensjon om å samle all parkering i få og robuste anlegg basert på
et enkelt og oversiktlig kjøremønster kan løses i de pågående detaljreguleringene.
Vurderingstallene er basert på gjeldende områdeplan og KPA.

Her er det pekt på størrelser, løsninger og type parkering i ulike fellesanlegg, og notatet vil
også være førende for parkering for Mindemyren Nord. Det er gjort en bevisst prioritering at
planområdet skal utformes som et bilfritt område uten egne parkeringsplasser i feltene.
Parkering er tenkt løst utenfor planområdet i det planlagte anlegget under delfelt S14. Dette
anlegget planlegges i pågående detaljregulering (Arealplan-ID 66350000), og følger opp
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overnevnte arbeid med maks. 334 parkingsplasser. Det er lagt til grunn at planforslaget
sokner til dette anlegget, jf. §3.1.2.1. Det er foreslått en parkeringsdekning for planområdet
på totalt 90 parkeringsplasser.
Fra bestillerne til flerbruksbygget er det er meldt inn ønske om 8 parkeringsplasser for
forflytningshemmede i forbindelse med omsorg-plussboliger og aktivitetssenteret. Disse 8
HC-plassene ønskes plassert i nærheten av hovedinngangen. I tråd med KPA skal HC
parkeringsplasser utgjøre 10 % av totalt antall plasser, noe som utgjør maksimalt 3 plasser
for flerbruksbygget. Det er arealknapphet i planområdet som gjør at det ikke kan avsettes
areal til 8 HC-plasser som overflateparkering. En prioritering av arealet til parkering er også i
strid med hva som er lagt til grunn både i KPA og områdereguleringsplanen. Det legges
derfor til rette for 4 HC-plasser på gatetunet o_GT1 samt at det er åpnet opp for 2 HCplasser i vareleveringslomme i sør O_V4.
Bybanen sikrer universell tilkomst for alle i planområdet, og derfor er det gjort en vurdering
av at alle parkeringsplasser og resterende HC-plasser skal etableres i fellesanlegget på
delfelt S14. Det er også vurdert om avstanden til felles parkeringsareal er for lang i forhold til
personer med funksjonsnedsettelser, det er ca. 150-300 meter.

Etter fagetatens vurdering er den forslåtte løsningen i samsvar med områderegulering og
KPA, og er en konkret løsning på hvordan intensjonen om å samle parkering i et felles
anlegg kan oppnås. Fagetaten stiller imidlertid spørsmål til bruk og størrelse av
vareleveringslomme (o_V4) til HC-parkering da minimums kravet til flerbruksbygget kan
dekkes internt i gatetunet (o_GT1). Dermed ber PBE om innspill på dette temaet gjennom
offentlig ettersyn.

Støy

Planområdet er utsatt for støy fra både veg- og banetrafikk. Støynivå på fasade vil ligge
innenfor gul sone (57-64 db) langs Kanalveien som er i tråd med KPA. Støysonekartet, jf.
Figur 29 viser at bebyggelsen konsentrert langs Kanalveien fungerer som en støyskjerm mot
veg- og trafikkstøy. Planlagt uteoppholdsarealer for bolig, barnehage og skole mellom
bebyggelsen og Solheimvatnet vil dermed være utenfor støysonene. Dette vil sikre at en
større del av utearealet, park og torget får tilfredsstillende støynivå, sammenlignet med om
bebyggelsen hadde vært organisert på en annen måte, lengre vekk fra Kanalveien.
Temaet er nærmere utredet i vedlagt støyrapport.
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Figur 29: Støysonekart for vegtrafikkstøy og banestøy (sumstøy) iht. T-1442, 1,5 meter over terreng, (hentet fra
støyrapport).
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bo/igde/en i nord. T.H: Fasadenivåer på flerbruksbygget i sør.
Figur 30: T.V: Fasadenivåer på boligdelen

Bolig
Boliger langs bybanen vil ha fasader i gul støysone med støynivåer opp mot Lden 64 dB
(sumstøy). Som følge av støysone mot bybanen og Kanalveien er det sikret i
bestemmelsene at alle boenheter skal ha minst en del av fasaden som vender mot stille
side/nedre grense for gul støysone, og minimum halvparten av oppholdsrommene og minst
ett soverom skal ha åpne vindu ut i det fri, mot stille side, jf. §§
§§ 3.2.2-3.2.3.
Barnehage
Barnehagen ligger ikke støyutsatt til da bebyggelsen mot Kanalveien fungerer som en
støyskjerm. Uteoppholdsareal rundt barnehagen er heller ikke støyutsatt.
Skolen/Flerbruksbygget
Flerbruksbygget har fasade mot gul støysone i Kanalveien. I KPA vises det til at alle
oppholdsrom i grunnskoler skal ligge mot stille side. Konseptet til flerbruksbygget er basert
på at alle sambruksarealer er plassert i byggets 1. etasje i tilknytning til både Kanalveien og
parken. Plassering av publikumsrettete funksjoner i 1.etasjen vil skape byliv og aktive
fasader utover skolens åpningstider, i tillegg til at bygget vil fungere som en støyskjerm for
utearealene ved skolen og parken mot Solheimsvatnet.
Uteoppholdsarealer og tilhørende innganger til skoleavdelingene er prioritert støyfrie. Denne
prioriteringen fører til at klasserom lokaliseres langs støyutsatt fasade mot Kanalveien.
Avbøtene tiltak som isolering av fasaden og sette inn vinduer som ikke kan åpnes, kan man
oppnå tilstrekkelige støynivåer i klasserommene. Byggets fasade mot Kanalveien vil da få
ekstra krav til støyreduksjon ut over TEK for å sikre gode akustiske forhold i bygget.
I vedlagt støyrapport vises det til at ved tilstrekkelige fasadetiltak og gode, lydisolerende
vinduer vil krav til innendørs støynivå fra utendørs støykilder kunne ivaretas selv med fasade
i gul støysone. Dette er mulig fordi flerbruksbygget vil ha mekanisk ventilasjon og vinduene i
bygget fungerer som lysinnslipp og ikke som ventilasjonsåpninger. Det er sikret i
bestemmelsene at der hvor gjeldende retningslinjer for støy ikke kan oppfylles skal det
gjennomføres støyreduserende tiltak i henhold til støyrapport. Detaljnivået fastsettes ved
byggesak.

Fagetaten har ingen merknader knyttet til støy for boligbebyggelsen i nord, hvor det er sikret
tilstrekkelig gode bestemmelser som angir at alle boliger skal oppnå tilfredsstillende
støynivåer med minst ett soverom og halvparten av oppholdsrommene med stille side.
Når det gjelder skolen i flerbruksbygget vil bygningskroppen fungere som en støyskjerm som
fører til at skolens uteoppholdsarealer oppnår tilfredsstillende støynivåer og skaper et
tryggere rom for barn som leker i parken. Hensynet til skjermede utearealer og parken er
vektlagt. I tillegg er planforslaget i tråd med overordnede planer for utbygging av en tett ny
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urban bydel, hvor kvaliteten på uteoppholdsarealer er tilrettelagt til opphold og rekreasjon og
er betydelig økt i forhold eksisterende situasjon.

Fagetaten vurderer plassering av flerbruksbygget er riktig sett opp mot overordnede
målsettinger i områderegulering for Mindemyren. Støyrapporten viser at innestøy i
undervisningsrom og støy på fasade kan løses med noen avbøtende tiltak.
Fagetaten støtter seg til støyrapportens vurderinger. Til 2. gangs behandling må det
undersøkes om det er mulig å plassere deler av undervisningen mot stille
side/Solheimsvatnet.

Figur 31: Flerbruksbygget i sør. 3D
30 perspektiv viser kobling mellom det eksisterende parken og det nye
taklandskapet til flerbruksbygget.

Naturmangfold -– forhold til Solheimsvatnet

Visjonen for den fremtidige Mindemyren er en blågrønn gåby for alle. Foreliggende
planforslag har et ambisjonsnivå om å skape gode byrom og oppholdsarealer, samt å øke
kvaliteten på rekreasjonsarealene ved å sikre sammenhengende blågrønne strukturer rundt
Solheimsvatnet, samtidig som en beskytter eksisterende naturmangfold.
Solheimsvatnet har regional verdi for det biologiske mangfoldet. Selv om området har vært
sterkt preget av utfyllinger og utbygging finnes det et rikt akvatisk flora med sjeldne arter,
regionalt sjeldne arter og bestander av fugler. Det er registrert flere rødlistede fuglearter som
bruker vannet.

Vedlagt naturmangfoldsrapport viser til at artene i området er sårbare for menneskelig
forstyrrelser og dette er hovedårsaken for nedgang. En reduksjon i grøntarealene innenfor
planområdet vil redusere artenes bæreevne for de lokale bestandene.
I foreliggende planforslag vil Solheimsvatnet bli ivaretatt og ingen utfylling tillates, jf. § 5.4.1.
Parken som er der i dag videreutvikles med tilrettelegging for aktivitet ved og på vannet.
Biologisk mangfold beskyttes med hensynsone naturmangfold og turvegen er lagt om for å
hindre for mye ferdsel i de mest utsatte områdene, jf. § 5.3.
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Figur 32: Illustrerer prinsippene som er lagt til grunn for videreutvikling og kvalitetsheving av arealene i og rundt
Solheimsvatnet. Den viste gangbroen over Solheimsvatnet skal ikke etableres.

I gjeldende områdeplan var det opprinnelig lagt til rette for broløsning over Solheimsvatnet
for å styrke tverrforbindelsene mellom øst og vest. Det er prøvd ut ulike alternativer for
broløsninger i planen. Etablering av bro i nord vil komme i konflikt med undervannsenger
som ved skyggelegging kan forsvinne på grunn av mangel på solinnstråling. Det ble vurdert
at inngrepet vil bidra til å svekke kvalitetene i området såpass mye, og den samlede
belastningen på naturmangfoldet ble stor. For å ivareta dyre- og planteliv er denne nå tatt ut
av planen. Ved torg o_TO4-5 er det nå foreslått en mindre bryggekonstruksjon som fungerer
som en forlengelse av torget og tillater tilkomst og opphold ved vannkanten, men som ikke vil
forringe naturmangfoldet i hensynssonen, Se figur 33.

Figur 33: Bryggekant ved torg T10.

I sør ved flerbruksbygget åpnes det opp for mulighet for å etablere en mindre brygge.
Intensjonen er at flytebryggene er naturlige oppholdssteder langs vannkanten, og kan
benyttes av skolen til undervisning om stedets naturmangfold og akvaturtur, jg. Figur 34
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Figur 34: Parkområde i sør.

I planforslaget foreslås det en oppgradering av dagens gangvei rundt Solheimsvatnet til en
universelt utformet gangveg. Nord-øst for Solheimsvatnet er det sterke naturverninteresser.
For å unngå for store inngrep foreslås det kun en tursti som følger dagens etablerte sti.
Denne vil forbinde Inndalsveien
lnndalsveien med torget i øst (o_TO2). Målet er at vegetasjonen skal få
reetablere seg mellom tursti og naturområde slik at denne vil fungere som en naturlig buffer.
I nord-vest foreslås en justering fra dagens etablerte grussti, ved å legge gangvegen lenge
inn mot foreslått boligbebyggelse. På den måten frigjøres det parkareal helt ned til
vannkanten, som eneste sted ved Solheimsvatnet. Dette vil skape en variasjon i opplevelsen
rundt vannet.

Universell utforming

Planforslaget legger til grunn at det skal etableres universelt utformede gangakser gjennom
planområdet. Rundt Solheimsvatnet foreslås en oppgradering av dagens gangveg til en
sammenhengende universelt utformet gangveg. Langs østsiden av Solheimsvatnet vil det
ikke være mulig å oppnå universelt utformet gangvei ved torg TO2/foran delfelt S25
(Arealplan-ID 66430000) på grunn av hensynet til naturmangfoldet.
I flerbruksbygget er det sikret trinnfri adkomst fra Kanalveien, og mot øst er det lagt til rette
for en universelt utformet rampe som gir tilgang til takarealene på flerbruksbygget.
Det er åpnet opp for 4 HC-plasser i gatetun o_GT1. Resterende HC-plasser vil være
lokalisert i felles parkeringsanlegg på delfelt S14 (Arealplan-ID 66350000). Fellesanlegget er
ca. 150-300 meter fra parkeringshuset til delfeltet. Det skal sikres universelt utformet
gangadkomst til fellesanlegget fra planområdet.
Det er lagt opp til universelt utformet tilkomst til boligbebyggelsen i nord, og privat
uteoppholdsareal ligger i direkte tilknytning til boligene. Prinsippene om universell utforming
og tilgjengelighet skal legges til grunn for planleggingen, jf. bestemmelsene i TEK17.
Det legges til grunn at felles uteoppholdsareal er universelt tilgjengelig.

Fagetaten vurderer at universell utforming er tilstrekkelig sikkert i planforslaget. Enkelte
steder vil det ikke være mulig av hensyn til natur og eksisterende terreng.

Barn og unges interesser

Planforslaget legger til rette for økt barn- og ungdomsaktivitet i området. Det legges til rette
for flere områder både i parken og langs vannet som inviterer til opphold og lek. I
flerbruksbygget skal det skal etableres en idrettshall, ny frivilligsentral, kulturfunksjoner og
skolegård med varierte muligheter for lek. I tillegg åpnes det for mulighet for flere
utendørsarealer for uorganisert idrett som ballspill, skatepark og sandvolleyball. Det er
forslått flere gangforbindelser på langs og tvers innenfor planområdet, god trafikksikkerhet,
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lite parkering vil gjøre ferdselen og skolevegen tryggere. Fagetaten vurderer at realisering av
planen vil bidra til en positiv transformasjon av dagens situasjon og vil bidra betydelig til å
øke tilbudet hva gjelder barn og unges interesser.

Klimagassberegning

Vedlagt klimagassberegning for S17 viser at foreslått boligbebyggelse oppnår en 15%
reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referansebygget og total reduksjon er på
10 682 tonnCO2-ekv. Reduksjonen er i hovedsak grunnet nærhet til kollektiv transport og
bruk av trevirke.
Vedlagt klimagassberegning for S16 belyser to alternativer; riving eller rehabilitering av
eksisterende postterminal. Resultatene viser at ved å rehabilitere postterminalen er det ca.
20 % lavere klimagassutslipp enn å rive bygget. Riving av Postterminalen er dermed ikke det
mest klimavennlige alternativet.
Tomtens størrelse og omfang tilsier at det er mest hensiktsmessig å rive bygget for å få et
mer arealeffektivt plangrep. Eksisterende bebyggelse utgjør en barriere mellom Kanalveien
og Solheimsvatnet, samt at eksisterende bygg er lite egnet til å innpasse alle de kommunale
tjenestene som inngår i generasjonskonseptet.
Det er åpnet opp for bruk av solcellepanel i bestemmelse § 3.1.5.5. Videre i prosessen
oppfordres det til å aktivt arbeide med å redusere klimagassutslipp i videre prosjektering og
byggefase. Utslippene kan reduseres ved å blant annet vurdere materialmengder, benytte
lavutslippsmaterialer, gjenbruk av materialer fra postterminalen, etablering av vegetasjon
som tar opp karbon, samt høye ambisjoner for energieffektivising og- produksjon.

Vi vurderer at det til 2. gangs behandling må sikres avbøtende tiltak for å redusere
klimagassutslipp i bygge- og driftsfasen i bestemmelsene.

Midlertidige løsninger

Transformasjonen av Mindemyren vil pågå i lang tid, og pågående prosjekter kan, og vil trolig
endres over tid. En så lang utbyggingsfase vil kreve gode midlertidige løsninger underveis for
at området skal fungere for nye innbyggere. Det er da viktig at hovedgrepet og visjonen i
planforslaget beholdes. Fagetaten vurderer at muligheten for midlertidige løsninger er sikret i
bestemmelsene, hvor det vises til at midlertidige løsninger kan tillates, dersom intensjonen i
planforslaget ivaretas. Dette gjelder gangakser, renovasjonsløsning, samt adkomst og
parkering. Det vises til vedlagt notat om mulig midlertidig parkering innenfor planområdet.

Det er flere overordnede fellesløsninger for Mindemyren som per i dag ikke er løst, herunder
renovasjon, vareleverings hub og felles parkeringsanlegg. I foreliggende planforslag er det
avklart at parkeringsplassene skal løses i fellesanlegget som skal etableres i delfelt S14
(Arealplan-ID 66350000), og dette er sikret i bestemmelsene, jf. § 3.1.2.1.

Renovasjonsløsning er ikke endelig avklart som følge av at BIR arbeider med et offentlig
bossnettsystem for hele Mindemyren. Det er besluttet at det skal være en bossterminal
tilknyttet Mindemyren sør, i delfelt S8-S10. Det er imidlertid ikke besluttet hvor
bossterminalen for Mindemyren nord skal plasseres. Det pågår et arbeid mellom grunneiere
på Mindemyren, PBE, BME og BIR som skal avklare endelig plassering. I foreliggende
planforslag åpnes det dermed opp for midlertidig renovasjonsløsning fram til bossnettet er på
plass, jf. §8.2.3 slik at det er mulig å etablere bebyggelse i planområdet før endelig
renovasjonsløsning er på plass. Alternativt midlertidig løsning må være godkjent og satt i drift
før bebyggelsen kan tas i bruk.
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BME har et pågående prosjekt om midlertidige og permanente tiltak rundt
Solheimsvatnet.. Prosjektet ser på tiltak som i hovedsak er av midlertidig art, men vurderer
også enkelte permanente tiltak der det kan være mulig og ikke i strid med
områdereguleringsplanen til Mindemyren. Fram til 1. gangs behandling av planforslaget har
det vært dialog med BME slik at tiltakene ikke er i konflikt med foreliggende planforslag.
Hensikten med prosjektet er å knytte den nye Mindebyen på resten av byen og sikre gode
tverrforbindelser over Bybanen, på tvers av Mindebyen, se Figur 35. Prosjektert tiltak er
følgende:
•• Tiltak.1 Svanevikspassasjen (o_TV4-5): Oppgradere ny tverrforbindelse i
Svaneviksveien mot Solheimsvatnet.
•• Tiltak.2 Solheimsstranden(o_PA5): Det
Det skal jobbes med beplantning og det
ønskes en bedre "kobling" mot vannet
•• Tiltak.3 Parken i nord (o_PA2-3): Åpne opp vegetasjon mot vannet og legge til
rette for mer opphold i parken.
•• Tiltak 4. Inndalsveien
lnndalsveien torg (o_TO2): Legge til rette for et aktivt byrom i
utbyggingsfasen. Det planlegges å plassere midlertidig sykkelbane.e.
•• Tiltak.5: Tilrettelegge for gangforbindelse gjennom torget (o_TO1) i
utbyggingsfasene.
Avrop 4- T&A Mindemyren
Tlgjengelig & Attraktiv

• A Inndalsveien torg (T12)

• B Svanevikspassasjen
• C So/heimsstranden

• D Vossabane-kryssinga
• E Vossabane-parken
• F Lille Solheim

Figur 35: Oppgraderingstiltak i BMEs prosjekt for Mindemyren.

Rekkefølgekrav

I tråd med bystyrets vedtak i gjeldende områdeplan skal utbyggingsområder i hovedsak
dekke egne kostnader. For Mindemyren er den enkelte utbyggers anleggsbidrag beregnet til
kr. 1816 per m2 BRA i henhold til gjeldende områdeplan. Størrelsen på anleggsbidraget er
kr.
nå til revisjon. Sikret opparbeidelse av felles infrastruktur er sikret i § 8.1 i bestemmelsene.
I foreliggende planforslag er det lagt inn ulike rekkefølgekrav knyttet til de ulike delfeltene,
som følge av at det er 3 ulike grunneiere og 3 utbyggingsetapper innenfor planområdet. I
deltfelt S17
$17 i nord med bolig-, næringnering- og barnehageformål er det knyttet rekkefølgekrav til at
uteoppholdsareal, gangakser og torgareal (o_TO1) skal være ferdig opparbeidet før
(o_TOS) og
bebyggelsen tas i bruk, jf. § 8.2.5. For næringsbygget (F/K/T) skal torg (o_TO5)
nærliggende fortausarealer være ferdig opparbeidet før bebyggelsen kan tas i bruk, jf. §
8.2.6. I delfelt S16 som vil være siste utbyggingsetappe i planområdet skal avkjørsel (o_V1),
gatetun (o_GT1),
(0_GT1), fortau, gangakser, uteoppholdsareal og park (o_PA4) være ferdigstilt før
flerbruksbygget (o_T) kan tas i bruk.
Delfeltene S17 og S16 utgjør et stort og viktig område i den fremtidige Mindemyren og
området rundt Solheimsvatnet. Planforslaget fokuserer på kvalitetsheving og foreslår derfor
en oppgradering av gangvegen rundt Solheimsvatnet. Som følge av at alle eksisterende og
nye innbyggere i og rundt Mindemyren vil benytte seg av Solheimsvatnet som
rekreasjonsområde vurderer PBE at det er viktig at denne oppgraderingen gjennomføres av
kommunen, og at grunneierne ikke pålegges ytterligere bidrag for denne oppgraderingen for
offentligheten.
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Konklusjon

Foreliggende planforslag er komplekst. Det er flere ulike funksjoner og behov som skal løses
og tilpasses på et begrenset areal. I tillegg har delfeltene vært i ulike faser da det ble vedtatt
at området skulle reguleres gjennom en felles offentlig plan. En viktig forutsetning i
planarbeidet har vært å sikre en mer tilgjengelig park og mer grøntareal langs
Solheimsvatnet. Kjøring over offentlig torg og byrom skulle minimeres. Dette er i samsvar
med byrådets forventning som belyst i Byrådssaken om oppstart.
Utbygging av delfeltene S17, S16 og området rundt Solheimsvatnet vil være et svært positivt
løft for området, og vil gi viktige føringer for videre utvikling av Mindebyen. Tiltakene som
beskrevet i planforslaget vil bidra til at området blir en viktig møteplass for barn, unge og hele
nærmiljøet. Det har vært fokusert på kvalitetsheving sammenlignet med dagens situasjon.
Fagetaten vurderer samlet sett at det foreslåtte plangrepet er i hovedsak i samsvar med
gjeldende områderegulering for Mindemyren og KPA 2018.
Det samlede plangrepet, slik det framgår av planbeskrivelsen og plankartet, gir en tjenlig
balanse mellom private interesser/brukere og byens sitt behov. Fagetaten åpner for
fleksibilitet i planen fordi dette er en plan som skal videreutvikles over lang tid og i flere
etapper. Det er derfor viktig å se på planforslaget i et langsiktig perspektiv, samtidig som
Bergen kommunes krav til kvalitet er sikret i de ulike tiltakene.
Planen berører mange felt hvor det kan være ulike syn på behov og hvilke løsninger som bør
velges. Under høringen av planforslaget vil det komme inn synspunkter som må vurderes i
det videre arbeidet, og som eventuelt kan føre til endringer i forslaget.
Det må arbeides videre med følgende forhold før 2.gangsbehandling:
•• Grensesnitt/overganger mellom park, barnehage, torg og byrom
•• Byggehøyder på deler av foreslått bebyggelse
•• Renovasjonsløsning
•• Parkering
•• Trappeforbindelse mellom Inndalsveien
lnndalsveien og Solheimsvatnet
•• Plassering av undervisningsrom i Flerbruksbygget
•• Vegetasjon/terreng/landskap på Flerbruksbygget
•• Arkitektur og utforming av foreslått bebyggelse
•• Rekkefølgekrav
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Vedlegg
1. Plankart, datert 20.06.2022
2. Reguleringsbestemmelser, datert 20.06.2022
3. Planbeskrivelse, datert 20.06.2022
4. Merknadsskjema, datert 27.05.2022
5. Illustrasjonsplan, datert 20.05.2022
6. Illustrasjonsvedlegg, datert 10.06.2022
7. Formingsveileder, datert 14.06.2022
8. Barnehagenotat, Bybarnehage Mindemyren, Detaljregulering, datert mai 2022
9. Stedsanalyse, datert 19.05.2022
10. Medvirkningsnotat, Medvirkning Mindemyren nord, datert 27.05.2022
(Inkl. vedlegg 1- 5)
11. Støyutredning, datert 25.05.2022
12. ROS-analyse, datert 13.01.2022
13. Naturmangfoldrapport, datert desember 2021
14. Trafikkanalyse, datert 25.05.2022
15. Tekniske vegtegninger, datert 10.06.2022
16. Midlertidig parkering -– notat,
notat, datert 16.06.2022
17. VA-rammeplan, 08.04.2022 (Inkl. vedlegg VA001, VA002 og VA003)
18. Uttalelse til VA-rammeplan, Bergen Vann, datert 01.06.2022
19. Geoteknisk vurdering av Kanalveien 52B, datert 05.11.2021
20. Vurdering av Postterminalens gjenbrukspotensiale, datert 13.05.2022
21. Mindemyren flerbruksbygg -– prosess og valg av konsept, datert 19.05.2022
22. Miljøteknisk grunnundersøkelse Mindemyren, datert 18.03.2022
23. Kulturminnedokumentasjon - Postterminal, datert 20.05.2022,
24. Kulturminnedokumentasjon Årstad, gnr.159 bnr. 959 m.fl. Mindemyren S17, datert
27.mars 2020 (Pluss vedlegg 1 - Bygg som rives)
25. Klimagassberegning S16, datert
datert juni 2022
26. Klimagassberegning S17-Kv 48, datert 14.06.2022
27. Krav til uteoppholdsarealer i Mindebyen, Bergen kommune, datert 27.05.2021
28. Fagnotat - Parkering
Parkering i Mindebyen, Bergen kommune, datert 03.11.21
29. Risikovurdering av Gnr 159, bnr 126 Mindemyren, datert 26.06.05
30. Nettstasjoner -– møtereferat
motereferat og lastberegning, datert 08.02.2022

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak snr PLAN2022/20660
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