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J.nr: 050/19 /OBS

Bergen, 21.03.2019

Krav om at avslag på planintiativ oversendes politisk behandling (jf. pbl.
§ 12-8, andre ledd ) Gjelder saksnr. 201822505/4 Gnr. 165, bnr. 637 mflr
Strangehagen 13, Nordnes, Bergenhus - plan for boligprosjekt på
ubebygd tomt
Bakgrunn – introduksjon
Strangehagen 13 har en av Bergen sentrums få ubebygde fortetningtomter som egner seg godt for et
mindre boligprosjekt. Tomten ligger i et strøk i sentrum - på Nordnes - som er svært velegnet for
barnefamilier – og som har en stor andel barnefamilier i dag i forhold til nesten alle andre strøk i
sentrum. (Verftet/Klosteret).
Tomten har óg en slik beliggenhet at det både kan tilpasses eksisterende – verneverdige – bebyggelse
og samtidig bli eksponert mot og henvende seg til en offentlig hovedåre gjennom bydelen Nordnes;
Haugeveien.
Vi har vist et mulig prosjekt i massivtre som
kan markere vår tids kvalitetsarkitektur, og bli
en attraksjon nettopp ved å vise noe helt nytt i
fint samspill med en «gammel» ramme. En
dynamisk byutvikling som ønsker å styrke
sentrum trenger prosjekter som dette.
Gjennom en prosess med Plan- og
bygningsetaten ble det først konkludert med at
en evt. utbygging av tomten burde skje
gjennom en reguleringsplan
(reguleringsendring) og ikke en
rammesøknad. Planintiativet ble imidlertid
stanset av etaten (jfr. brev av 04.03, 2019). Vi
velger imidlertid å tolke både avslagsbrevet og
en uttalelse fra Byarkitekten (som ikke har vært
koblet inn i saksgangen i tidligere faser) slik at Plan og bygningsetaten har vært og er i betydelig tvil,og
at dette slik sett er en sak også etaten vil se det som en fordel om et politisk organ gjorde en mer
prinsippiell vurdering av. Vår vurdering som forslagstiller er at alle instanser vil være godt tjent med

en planprosess som gir alle parter anledning til å påvirke – ja, forme - slik at en kan utvikle et helt
optimalt (referanse)prosjekt som vil berike bydel og byen.
Vi syns på denne bakgrunn av dette at en naturlig intro til denne henvendelsen er et sitat fra plan og
bygningsetatens brev av 04.03, 2019:

Vi vil også få fremheve Byarkitektens konklusjon i deres referat/notat datert 19.03, 2019 (alle
uthevelser er våre) :
Byarkitekten mener at tomtens beliggenhet, beskaffenhet og skissert mulig bebyggelse kan gi
kvaliteter for bydelen på mange plan, og er derfor positiv til utvikling av eiendommen i
Strangehagen. Denne har potensiale til å bli et forbilde for hvordan vi skaper nye boliginnslag
i områder med høy kulturminneverdi.
Vi vil derfor anbefale at det gis mulighet til å utvikle dette prosjektet, og da med klare
forventninger til de kvaliteter det kan skape. Vi vil da peke på noen premisser som blir viktig.
• Prosjektet skal gi kvalitet til Bergen som viser nyskapende arkitektur som styrker den
helhetlige byformen i området
• Vakker og særpreget arkitektur som videreutvikler kulturmiljøet
• Prosjektet må bidra til gode boligmodeller for barnefamilier
• Prosjektet må styrke gangforbindelser og bruk av grønnstruktur og nærhet til det
grønne
• Prosjektet må utvikle bymiljøet og byfunksjonsdetaljer som avstemmes på en måte
som øker kvaliteten for både bybruker og beboer. Dette gjelder forholdet mellom bolig
offentlige gater og trapper

Mer utdypende om innvendingene mot prosjektet
I forutgående materiale fra vår side (Planintiativet, rammesøknad m.v.) har vi i møtegått to ankepunkter
som har vært fremført mot å utvikle denne tomten:
1) Byantikvaren har angitt at det er verdifullt i kulturminnesammenheng å beholde dette som en
historisk hage – og at en har forholdsvis få slike hager igjen i byen. Det vises mer formelt til at to
av temakartene til kommunedelplanen (KDP) for Sentrum fra 2001 har angitt dette som er
mulig verdifull hage. Selve KDP-ens plankart angir imidlertid dette som byggeområde i likhet
med reguleringsplanen for Nøstet, Verftet, Klosteret (planID der dette også er et byggeområde.
2) Dette er en «grønn flekk» i sentrum og en trenger mer grønt i all fortetningen – har vært en
grøntfaglig innvending mot at deler av utearealet til 1700-tallshuset (som nå er nesten ferdig
rehabilitert), Strangehagen 13 blir bebygget.
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Først mht «det antikvariske»
Det har blitt antydet fra byantikvaren at hagen var en særpreget «kålhage» som er kjent i byen som en
hagekategori fra 1500-tallet. Det har også vært nevnt fra antikvarisk side at hagen kan ha hatt en
sammenheng med Munkeliv kloster som hadde sine hovedbygg ca. 250 meter lenger mot sør. En
arkeologisk vurdering (prøveutgraving) gjort av NIKU i 2012 konkluderte med at det er ingen
holdepunkter for at noen av disse antakelsene er riktige. I den siste tiden (etter innsendt
planintiativ) har vi i samarbeid med en fremstående faghistoriker gjort en relativt grundig kartstudie av
denne delen av sentrum, og kan konstatere at dette IKKE er et hageanlegg som fremgår av viktige
referansekart for sentrum. Kart som ellers nettopp angir inngjerdete hager i strøk som
Øvregatenområdet, Vågsbunnen o.a. deler av de eldste delene av sentrum. (Se Ibsen, 1733 og
Reichborn, 1766)

Utstnitt av bykart som viser Strangehagen ca. 1760 ( Reichborn 1766) som et sammenhengende bebygd område . Kartet
til høyre er fra 1864 (Handegard) og viser at det da er ubebygd areal/hage mellom Strangehagen 11og Strangehagen 23
på samme side av veien Strangehagen.

KDP sentrums temakart som angir «verdifull hage» har – så langt våre undersøkelser kan se – ingen
sikker dokumentasjon i det som er de viktigste kildene i en slik sammenheng; de mer detaljerte
bykartene fra 1700-tallet. I Reichborn 1766 (se under) fremstår tomten som BEBYGGET – først i et
mer detaljert kart fra 1864 (Handberg) er det et ubebygd areal mellom Strangehagen 13 og neste
boligbygg på samme side, Strangehagen 23. (fremgår også av Høegs kart fra 1848) Det indikerer at
dette IKKE er/har vært et gammelt hageanlegg – noe som også bekreftes av de arkeologiske
utgravingene fra 2012.

Mht det grøntfaglige
Dette er i dag utarealet til en privatbolig hevet godt opp fra gateplanet. Det er en privatisert situasjon,
tett på boliger på alle sider. I umiddelbart nærområde er det en rekke store uteområder med ulike
kvaliteter: Klosterhaugen er 40 meter unna. Klosterhaugen har store, grønne flater og flotte trær og ikke
minst en svært fin, solrik, nyopprustet lekeplass spesielt tilpasset litt mindre barn. 50 meter mot nord
ligger Verftstrappen med en liten lekeplass for de aller minst og et stort område med en nyopprustet
ballbane («Galgebanen» - opprinnelig anlagt på dugnad) – og i forlengelsen av dette; hele
Fredriksbergområdet med akebakker vinterstid og store gressflater i hele sommerhalvåret. 30 meter
mot vest ligger Verftsbakken med et fin terrassert ute og oppholdsareal med klar nabolagshenvendelse.
Og mot sør finner vi foruten «alléen» (Haugeveien) en stor grønn skråning mellom Strangehagen og
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Haugeveien frem til Klosteret. Klosterplassen står vel snart for tur som byens nye, store
oppgraderingsområde for et byrom med enestående kvaliteter ( opp på ruinene av Munkeliv kloster). .
Det mangler altså ikke på verdifullt grønt i det umiddelbare nærområdet for de fleste alders og
brukergrupper. Og Nordnesparken ligger 300 meter mot nord.
MEN – prosjektet vil jo også nettopp GI noe potensielt svært verdifullt, «grønt» til nærmiljø og
byen: Plan/prosjekt viser hvordan kombinasjonen av Strangehagen 13s areal og offentlig grunn ved
Haugeveien kan skape en ny, flott utsikts og oppholdsplass på et svært attraktivt punkt i Haugeveien.
Dette nye byrommet er foreslått kombinert med en ny offentlig «snarvei» - et trapp-passasje fra
Haugeveien og ned til Strangehagen (som igjen leder raskt ned mot f.eks. USF-Verftet) . Det ligger
også an til en vurdering i plansammenheng om ikke den bastante muren mot Strangehagen kan
fjernes, og det kan skapes en bredere og åpnere Strangehagen mellom et fremtidig byggeliv og gaten.
Det vil kunne tilføre både nye, romlige kvaliteter og tilføre beplantning der folk ferdes.

Illustrasjonen viser plan/prosjekt sett i
fugleperspektiv mot sør. Den fine, lille
plassdannelsen; utsiktspunktet i
Haugeveien fremgår tydelig og også den
nye, offentlige tverrforbindelsen fra
Haugeveien til Strangehagen.

Hvorfor prosjektet og planen er VIKTIG å få til
Prosjektets 5-7 nye boenheter er ikke mye i seg selv, men som en alternativ typologi til de store
leilighetsprosjektene er det svært viktig å vise denne typen mer lavmælt, småskalafortetning. Og en
fortetning som spiller på lag med omgivelsene og beriker (styrker) eksisterende nærmiljø.
Byen trenger eksempelprosjekt både på denne typen bebyggelse i skala, men ikke minst i forhold til vår
tids kvaliteter:
-

-

Bruk av tre også konstruktivt
Passiv/plusshus – og tilnærmet klimanøytralt.
Delehus - egentlig å vise en renessanse for «gammel deleøkonomi» slik en finner i aktiv bruk
eller som reminisenser i byggene omkring – felles (vaske) kjeller, felles bod/verksteder, felles
urtehage.
Og en beplantning spesielt tilrettelagt for polinerende insekter o.a. som er viktig for lokal
økologi.

En reguleringsplanprosess vil gi alle parter; ulike antikvariske myndigheter, fylkesmannen med sine
strenge føringer for klima og miljøpolitikk, nærmiljø/nabolag (reguleringsplanen for Nøstet, Verftet,
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Klosteret har en egen passus om viktigheten av at den lokale velforeningen blir trukket inn), byarkitekt
og bymiljøetaten m.flr. – en mulighet til å bidra til å forme og utvikle prosjektet/planen. Det vil garantert
bli gode diskusjoner – med vekt på GODE – og det trengs nettopp slike helt, konkrete innspill som dette
for å bringe byutviklingen videre i kvalitetsretning. Fortetning i indre sentrum er aldri uten dillemma og
vanskelige avveininger, men det er nettopp den typen prosesser som er viktige å få til om vi skal ta nye
steg
Bydelen Nøstet, Verftet, Klosteret er et typisk «selvgrodd» byområde; det har endret seg dynamisk
gjennom mange hundreår stort sett uten planer. Det er i og for seg karakteristisk at reguleringsplanen
FØR den siste reguleringsplanen (som var en nasjonal forsøksplan) var en SANERINGSPLAN vedtatt
med stort flertall av bystyret i 1948-49 og som konkluderte medat så og si all den gamle bebyggelsen
skulle rives og erstattes med blokker på 6-8 etasjer. Planen gjaldt frem til 1993.....
Litt mer om planstatus
Reguleringsplanen for Nøstet, Verftet, Klosteret (PlanId 734 00000) ble utviklet fra 1981 til 1993 innen
rammene av et nasjonalt forsøksprosjekt i nærmiljø. Planen har vært en referanse for lokal planlegging
og medvirkningsplanlegging. Undertegnede (som signerer denne anmodningen) var en av to
prosjektledere for denne reguleringsplanen. Når det har fremkommet uenighet om hvordan
bestemmelsene i planen skal forstås, så mener vi å ha en viss fortolkningstyngde:
Slik vi – og også flere av kommunens medarbeidere på plansiden – forstår planen så fremgår det klart
både av kart og bestemmelser at det ubebygde arealet innen Stranghagen 13 er en av planens i alt 18
byggeområder, og at det spesielt har vært fremhevet som et potensielt fortetningsfelt. Vi har vist til at
reguleringen den gang hadde som siktemål ikke bare å bevare den gamle bebyggelsen for å bevare,
men like mye stimulere til nødvendig endring og utvikling slik at folk kunne bli boende og nye beboere ikke minst barnefamilier – kunne flytte inn. («Vern gjennom bruk») Derfor pekte planen ut en rekke
utbyggingsmuligheter (som f.eks. Bergen Indremisjons nybygg på Vestre Murallmenning, nytt boligbygg
i Tempelkroken, en rekke påbygg i bakgårder, 6-7 nye eneboliger osv.) Senest ifjor stod det ferdig et
prisnominert nybygg i Nøstegaten bygget iht denne planen. I planintiativet la vi ved kart som viste titalls
slike eksempler. Planen stiller samtidig en rekke kvalitetskrav til det nye som skal tilføres.
Dette samsvarer i stor grad også med hvordan KPA 2018 formulerer sine føringer for nettopp strøk som
dette. I fagnotatet til KPA 2018 slik planen ble lagt frem i november 2018 heter det (side 10) :

Bygging i byfortettingssonen er viktig for å nå målet om Bergen som en gåby. Det vil skje endringer i
struktur og bebyggelse i disse områdene. Dette kan skje som transformasjon, eller ved mer forsiktig utfylling
innenfor eksisterende bebyggelse. Utfordringen er å finne riktig balanse mellom å ivareta dagens kvaliteter
og å utnytte sentrale områder med høyere tetthet. Både brudd i strukturen og fortetting i eksisterende
struktur kan gi byen nye kvaliteter.
En konkluderende føring er denne (lagt inn i § 26.3):

For nye tiltak innenfor hensynssone kulturmiljø skal det legges særlig vekt på bygningsform og
bebyggelsesstruktur.
Også dette samsvarer veldig godt med den over 25 år gamle reguleringsplanen.

Konklusjon
Målet med planintiativet er å få til fortetningsprosjekt av høy kvalitet på en typisk «resttomt». Planen
har følgende tiltak/mål:

1) Et strøkstilpasset boligprosjekt i massivtre med 5-7 enheter. Det er et siktemål for et så
presumtivt eksponert prosjekt i bybildet å vise ambisiøs arkitektur med forbildekvaliteter i
tråd med Byarkitektens anbefalinger (se notat av 19.03, 2019)
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2) En offentlig trappeforbindelse fra Haugeveien til Strangehagen/Verftstrappen
3) Et mindre utsiktspunkt/en miniplass i Haugeveien basert på tiltakshavers areal kombinert
med kommunal grunn.
4) En god planprosess i samspill med nærmiljø/bydel og offentlige etater som sikrer at de
nyeste erfaringer innenfor byutvikling i sentrale byområder blir fanget opp.
På bakgrunn av bl.a. plan og bygningsetatens egne faglige vurderinger (brev av 04.03, 19 og
Byarkitektens notat datert 19.03, 2019) som samsvarer med våre, mener vi bysamfunnet og alle
parter vil være best tjent med at det blir gjennomført en åpen, demokratisk planprosess – vi
ber derfor om at vårt planintiativ blir politisk godkjent.

Mvh for Arkitektgruppen CUBUS as

Ola B. Siverts
Samfunnsplanlegger

Vedlegg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Planintiativet (notat)
Forslag til plangrenser (kart)
Skisser til utbyggingsprosjekt
Kopi av presentasjon til forhåndskonferansen med grundig saksgjennomgang
Avslag på planintiativet – brev fra Plan og Bygningsetaten 04.03, 2019
Notat fra Byarkitekten datert 19.03, 2019
Bekreftelse/aksept fra Bergen kommune – Etat for bygg og eiendom- på av at festetomten kan
reguleres
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