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Saksframstilling
Vår referanse:

2019/89253-2

Bergenhus. Gnr 164 bnr 726 mfl. Energiteknologibygget
Allégaten. Arealplan ID 64170000. Reguleringsplan til 2. gangs
behandling. Anbefales
Hva saken gjelder:
Asplan Viak AS fremmer på vegne av Universitetet i Bergen (UiB) forslag til reguleringsplan
med konsekvensutredning for Energiteknologibygget (Entek) til 2. gangs behandling.
Planområdet utgjør cirka 35 daa, ligger i Bergenhus bydel og er en del av
universitetsområdet på Nygårdshøyden.
Hovedintensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt bygg for forskning og
undervisning (Entek - felt BU1) som inneholder kontorer og laboratorier. Nybygget vil få opptil
6 etasjer pluss sokkel-/underetasjer. Tomteutnyttelse ligger på %BRA = 555%. Planforslaget
forutsetter rivning av «Auditoriet» (Allégaten 66) fra 1965 for å gi plass til nybygget. Videre vil
planforslaget legge til rette for ny blokkbebyggelse (felt BBB) i 3 etasjer pluss loft på en
tidligere branntomt. Formål bolig åpner for studenthybler (inntil 44 enheter).
Det etableres en ny gangakse fra bybanestopp Nygård til Fosswinckelsgate («Diagonalen»).

Fig1: Universitetsområdet Nygårdshøyden - søre del
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Hovedformål med planforslaget:
Området reguleres i all hovedsak til offentlige arealer med hovedformål tjenesteyting og
underformål undervisning/forskning (rødt). Planforslaget avsetter også arealer til privat
boligformål (gult). Det åpnes for nybygg innenfor BBB (bolig) og BU1 (undervisning), mens
eksisterende bebyggelse i planområdet reguleres til undervisning (o_BU2-5) og villaer i
Jahnebakken 6 og 8 til bolig (B) -. Et mindre areal er avsatt til offentlig park for rekreasjon
(o_GP1, vist i grønn). Parken skal samtidig være uteoppholdsareal for de nye boligene
innenfor BBB. O_GP2 er del av Nygårdsparken som inngår i planområdet. Ny gågate
/gatetun (o_SGT) «diagonalen» er vist i lysrosa. Kjørevegene er vist i grått.

Fig 2: Planområdet vist på plankart nivå 2 (bakkeplan)

Omfang av ny bebyggelse:
BU1 har et tomteareal på 3550 m2. Innenfor feltet åpnes det for et nytt bygg i inntil
19 700 m2 BRA. Nybygget følger stigningen i terrenget og reiser seg 28 meter i sør og 31
meter i nord over gatenivå. Bygningskroppen vil ha en sammenhengende fasadelengde på
drøyt 100 meter, og består av 3 hovedvolum som bindes sammen med inntrukne
mellombygg. Det er en åpen passasje mellom det midtre og det nordlige volumet.
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BBB har et tomteareal på 600 m2 som tillates bebygd i sin helhet og med 3 etasjer pluss
loftsetasje. Tillatt % BRA er satt til 295%.

Fig 3: Bebyggelsen innenfor BU1 – Entek, sett fra ny gågate «diagonalen»

Fig 4: Snitt gjennom Entek, ny gågate og ny boligblokk BBB

Fig 5: Utdrag fra plankart: boliger BBB

Overordnete føringer, planstatus og dagens situasjon
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS), kommuneplanens arealdel (KPA) og
kommunedelplan (KDP) Sentrum legger viktige rammer og føringer for området og dets
arealbruk. KDP Sentrum setter maks kvartalslengde til 70 m og maks byggehøyde til 27 m.
KPA viser planområdet som byfortettingssone (BY1) og noen arealer til grøntstruktur.
Planprosess og medvirkning:
Oppstart av planarbeidet med konsekvensutredning og planprogram ble varslet sommeren
2014. Planprogrammet ble vedtatt i byrådet den 23.04.2015.
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Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen (KU) utreder to alternativer jf vedtatt planprogram:
0 -alternativet er en videreføring av dagens situasjon.
1- alternativet er utbyggingsalternativet som innebærer nybygg for forskning/undervisning i
Allégaten 66-68 med utvidelse av fysikkbygget og ny bebyggelse (studentboliger).
For å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning, ved utarbeidelse av
reguleringsplanen, fastsetter planprogrammet at følgende temaer konsekvensutredes:
byform og bebyggelsesstruktur - grønnstruktur og landskap - kulturminner og kulturmiljø trafikale forhold - risiko og sårbarhet.
Byrådet vedtok planprogrammet, med mindre merknader som plan- og bygningsetaten
hadde pekt på skulle fanges opp i det videre planarbeidet
- helhetstenkning for løsninger for byrom, gang, sykkel og universell tilkomst.
- universell tilgjengelighet til bybaneholdeplassen
- konsekvenser av eventuelle studentboliger innenfor planarbeidet bør avklares tidlig i
planprosessen
Offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 22.9.2018 til 6.11.2018. Det kom
i alt 24 innspill derav 16 fra offentlige og 8 fra private parter.
Offentlige innspill omhandlet:
- Høyde, volum og skala (BU1) ift
kulturminnene og byrommene
- Kvartalslengde og passasje (BU1)
- Kvaliteter i byrommet (o-SGT)
- Nedbygging av grønne arealer
- Parkering
- Varelevering/snumulighet (BBB)
- Høyde (BBB)
Private innspill omhandlet:
 Tap av sol, dagslys grunnet byggehøyde
Entek / lukking av kvartalet
 Ønske om å beholde grønne arealer
 Behov for lekearealer
 Trafikksikkerhet
 Snuhammer i Joh. Bruns gate
 Drenering, overvann
Fig 6: Innspill fra private grunneiere (blå prikker)

Informasjon og medvirkning:
Det ble avholdt et informasjonsmøte for naboer og berørte grunneierne den 12.12.2019.
Endringer etter offentlig ettersyn.
 BU1: byggehøyde er redusert med 1,8 m (nord), 2.1 m (midt) og 3.2 m (sør).
 Hensynssone bevaring kulturmiljø er utvidet
 Offentlig passasje gjennom BU1 fra gågaten til Forskerplassen er tatt inn
 Snuhammer i Joh. Bruns gate er regulert
 Sykkelparkering er økt
 Bestemmelser om fasadeuttrykk er tatt inn
 Byggehøyde BBB er redusert
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Fagetatens vurdering og anbefaling:
Plan- og bygningsetaten legger i sin helhetsvurdering vekt på viktige samfunnsnyttige
aspekter i planforslaget som etablering av ny gangforbindelse mellom bybanestopp,
universitetsområdet på Nygårdshøyden og opprustning av eksisterende byrom. Det vurderes
som positivt at nybygget vil kunne bidra til etablering av en energi- og teknologiklynge i
Bergen og at planforslaget vil styrke universitetets posisjon som byuniversitet.
Plan- og bygningsetaten har identifisert noen sentrale problemstillinger som utdypes i
fagnotatet, mens resterende tema er vurdert som tilfredsstillende belyst og løst.


Fagetaten anbefaler planforslaget vedtatt med følgende endringer:

a. Bestemmelse § 3.1.3 bokstav c strykes og erstattes med: Det tillates ikke parkering for bil.
b. Bestemmelse § 3.1.5 bokstav e siste setning om kjøreadkomst strykes.
c. Det tilføres til plankartet et bestemmelsesområde #8 som svarer til det overlappende
arealet mellom inneværende plan og naboplan med arealplan-ID 18690000.
d. Ny bestemmelse § 5.7 Bestemmelsesområde 8: For areal som overlapper med
reguleringsplan for Nygårdsgaten 91-93 (arealplan-ID 18690000), skal det sikres
opparbeidelse av utearealer i samsvar med arealbruk i §§ 6 og 7 og rekkefølgekrav i §3.3 i
bestemmelsene til Nygårdsgaten 91-93 (arealplan-ID 18690000) dersom Nygårdsgaten
91-93 bebygges før Entek-bygget (arealplan-ID 64170000). Opparbeidelsen skal tilpasses
framtidig arealbruk i vedtatt plan for Entek-bygget (arealplan-ID 64170000).
e. Før kunngjøring må reguleringsbestemmelser rettes i samsvar med bystyrets vedtak.
Overlapping av planer
Planforslaget overlapper noe med naboplanen (Nygårdsgaten 91-93, ID 18690000). Arealet
er i naboplanen avsatt til «park» og «gangvei» og ment til å ivareta krav om
uteoppholdsareal for boliger i plan 18690000. Planforslaget vil erstatte formålet, med et nytt
formål «gågate». Plan- og bygningsetaten ønsker å sikre tilfredsstillende opparbeidelse av
dette arealet uansett hvilken plan som måtte gjennomføres først. Derfor foreslås det å legge
inn et bestemmelsesområde #8 på plankartet med en tilhørende reguleringsbestemmelse
som skal sikre dette (se forslag til vedtak over).
Forhold til overordnete planer
Plan- og bygningsetaten anser planforslagets arealbruk stort sett for å være i samsvar med
KPA, bortsett fra et areal på cirka 900 m2, avsatt til grønnstruktur i KPA og foreslått regulert
til gågate i planforslaget. Planforslaget er i samsvar med KDP sentrum når det gjelder
arealbruk, men i motstrid med tanke på maksimale byggehøyder (≤ 27m) og forholdet
mellom gatebredde og byggehøyde (maksimal byggehøyde ≤ 110 % av gatebredde).
Byggehøyder og grad av utnytting
BU1
Selv om planforslaget ikke forholder seg til føringer i KDP sentrum om byggehøyde (31 m
mot maksimal tillatt 27 m) og gatebredde (ned til 8 m mot 24,5 m påkrevd) vurderer Plan- og
bygningsetaten det som viktig å avsette tilstrekkelige arealer for å sikre UiB sin posisjon som
byuniversitet. Nybygget vil gjøre tilliggende gater mørkere enn i dag og skille seg dramatisk
fra den nærliggende boligbebyggelsen i volum og uttrykk. Plan- og bygningsetaten
vektlegger at planforslaget medfører opprustning av Forskerplassen og ny kobling for
gående mellom bybanestopp og UiB. Foreslåtte byggehøyder og tomteutnyttelse på 555 %
BRA vurderes som akseptable i et overordnet og samfunnsmessig perspektiv.
BBB
Plan – og bygningsetaten forklarer høy tomteutnyttelse (%BRA = 295) med at feltet omfatter
hele byggingens grunnflate. Høyden og takutformingen er tilpasset det eksisterende
kvartalet. BBB var tiltenkt studentboliger, mens studentsamskipnaden seg fra planarbeidet
etter krav om redusert byggehøyde og tilpasset takform i forkant av offentlig ettersyn.

5

Fig 7: Byggeareal for boligblokk (gult, BBB).

Fig 8: Nybygg (BBB) og varelevering (stiplet) jf illustrasjonsplan

Ny bebyggelse kommer svært nær eksisterende kvartalsbebyggelse (Fig 8, rød sirkel). Fordi
nabofasade delvis er uten vinduer vil dette, etter Plan- og bygningsetatens vurdering, ikke ha
vesentlige ulemper for naboene. Nabobebyggelsen vil få dårligere sol-, lys- og utsiktsforhold.
De nye boligene får begrenset sol, luft og utsikt mot bakgården. Plan- og bygningsetaten
finner at det er akseptabelt veid opp mot attraktiv beliggenhet i tett bystruktur.
Uteoppholdsarealer sikres utenfor feltet og innenfor offentlige arealer (o-GP1 og o-SGT). UiB
løser varelevering m/snumulighet innenfor BBB og Joh. Bruns gate (fig 8).
Kulturminner
Innenfor planområdet ligger både vedtaksfredete bygg og parkanlegg. Allégaten 70 består av
geofysisk institutt, botanisk og kjemisk laboratorium med tilhørende hageanlegg og er
forskriftsfredet. Også det kjernefysiske instituttet, også kalt Betatronen eller Van de Graaff
Generator, er fredet. Plan- og bygningsetaten anser kulturminnehensyn til å være i
tilstrekkelig grad ivaretatt og vurderer nybygget tilpasset både Allégaten 70 og van de Graaff
generatoren etter at høydene er noe redusert etter offentlig ettersyn. Entek er dermed mindre
synlig fra sør og Florida.
Fysikkbygget er vurdert til å ha middels kulturhistorisk verdi. Byggets nordlige fløy strekker
seg som overbygg over Allégaten og støttes opp av trappehuset på den andre siden av
gaten. Her vil nybygget koble seg til fysikkbygget. Plan- og bygningsetaten ser at dette kan
påvirke byggets kulturminneverdi noe negativt, men liker at løsningen viser sammenheng
mellom gammelt og nytt.
De verneverdige villaene i Jahnebakken 6 og 8 (Grans villa og Kroepeliens hus), er fra tidlig
1900-tall og gjenværende del av en villabebyggelse som måtte vike for fysikk- og
realfagbyggene. Husene er private, var tidligere eid og brukt av UiB og vil i planforslaget
bevares og tilbakeføres til boligformål. Plan- og bygningsetaten er positiv til det. Villaenes
utearealer er støyutsatt og støyskjermingen kan påvirke hageanleggenes kulturminneverdi.
Derfor stiller planbestemmelsene krav om tilpasset utforming av støyskjerming.
Byrom
O_SGT (Diagonalen)
Plan- og bygningsetaten er positiv til plangrepet om etablering av ny gågate som binder
bybanestoppet og universitetet sammen. Gaten strekker seg om lag 120 m fra Nygårdsgaten
til Fosswinckels gate og kobles til både Joh. Bruns- og Fosswinckels gate. Det konstateres at
universell utforming ikke kan oppnås da stigningsforhold særlig mellom Nygårdsgaten og
Johannes Bruns gate er for krevende.
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O_GP1 (Trekanttomten)
Parken ligger mellom Allé- og Fosswinckels gate og i fortsettelsen av den nye gågaten.
Tomten opparbeides parkmessig for allmennheten, men regnes også som uteoppholdsareal
for nye boenheter innen BBB.
O_BU2 (Forskerplassen)
Byrommet er i dag rammet inn av bygningene Geofysen, Fysikkbygget, Auditoriet og preget
av bilparkering. Planforslaget reduserer bilparkering til 2 HC plasser, legger til rette for
sykkelparkering og sikrer at dagens bydelssykkelrute fra Jahnebakken via Forskerplassen til
Nygårdshøyden og Allégaten opprettholdes. Plassen vil oppgraderes til byrom der en lysgrav
m/trapp til Entek´s underetasje (som delvis ligger under plassen) integreres.
Plan- og bygningsetaten vurderer oppgradering av byrommene til å ha positiv virkning som
vil bidra til at flere vil bevege eller oppholde seg på gateplan. Byrommene vil fungere som
kontaktflate for mennesker av ulik bakgrunn og bidra til å forbedre levekår i sentrum.
Arkitektur
BU1 (Entek)
Arkitektur og designkonkurransen i 2015 ende med delt 1. plass. UiB valgte å gå videre med
forslaget «krystallinsk» (fig 18). Arkitekturen er her dominert av glass som fasadematerial,
men dette er ikke videre konkretisert i planprosessen eller i planens bestemmelser. Plan- og
bygningsetaten mener at planbestemmelsen § 3.1.5 bokstav b vil sikre en god vurdering av
fasadeutforming og materialitet i byggesaken.
BBB
Plan- og bygningsetaten mener det er sikret gjennom planbestemmelsene og plankart at
boligbebyggelsen vil være tilpasset resten av kvartalet og kulturminneverdiene i område.
Trafikk/parkering
Bil
Planforslaget utløser ingen nye bilparkeringsplasser, men vil fjerne overflateparkering fra
Forskerplassen (unntatt HC parkering/varelevering). De nye boligene (BBB) vil ikke få
bilparkering. Plan- og bygningsetaten ønsker heller ikke å tillate p-plasser for eksisterende
villabebyggelse (B) fordi det ikke er tilrådelig å øke trafikken i Jahnebakken som er
bydelssykkelrute. Derfor foreslår Plan- og bygningsetaten å sette bestemmelse som forbyr
parkering innenfor felt B.
Varelevering
Levering av varer for Entek vil skje fra Joh. Brunsgate (innen BBB) og knyttes til BU1 og
Entek under bakkenivå (se plankart vertikalnivå 2). Varelevering for eksisterende bygg
tillates via Forskerplassen.
Sykkel
Planforslaget utløser krav om 1200 sykkelparkeringsplasser for Entek, Antallet er vurdert til å
være høyere enn behovet, da bygget kun i begrenset grad brukes av studenter. Plan- og
bygningsetaten mener at 811 sykkelplasser for offentlig formål og 79 for boligformål er
tilstrekkelig. Kvalitetskrav for sykkelparkering opprettholdes, selv om antall reduseres.
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon:
Universitet i Bergen er en viktig aktør for utvikling av kompetansemiljøer og arbeidsplasser
og bidrar med utdanning og forskning i seg selv og til byens økonomi/verdiskapning. Byrådet
ønsker at fagmiljøene innenfor forskning, utdanning og innovasjon blir værende i Bergen og i
regionen og er opptatt av å styrke universitetet sin posisjon som byuniversitet.
Planforslaget legger til rette for et nytt bygg for energiteknologi (Entek) som vil være med å
realisere UiB sine ambisjoner om etablering av en kunnskapsklynge innenfor det grønne
skiftet. Entek-bygget skal huse undervisning, laboratorier og kontorer. Det skal være et
senter for kontakt mellom forskere, studenter, næringsliv og forvaltning innenfor fagfeltet
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energiomstilling. Byrådet er opptatt av grønn innovasjon og verdsetter samarbeidet mellom
kunnskaps- og næringsklynger og synergieffekten dette gir.
Byrådet viser til Plan- og bygningsetaten sin grundige gjennomgang av planforslaget i
fagnotatet, datert 28.10.2019 (vedlegg) og slutter seg i all hovedsak til det. Byrådet ser
likevel at planforslaget reiser viktige spørsmål med tanke på tilrettelegging for universell
utforming, stimulering av aktivitet og liv i byrom samt innovativ og bærekraftig arkitektur og
byggemåter. Dette ble tatt opp i møte den 4.1.2020 mellom byråden og UiB. Møtet ble
avhold på anmodning av UiB som har oversendt et tilleggsnotat i etterkant av møtet
(vedlegg).
Gågate, byrom og park
Byrådet berømmer plangrepet som binder sammen bybanestopp og Nygårdshøyden
gjennom etablering av en ny gågate «diagonalen». Gangforbindelsen knytter universitetet
tettere mot byen og kollektivtransport og styrker UiB sin plass som byuniversitet. Fjerning av
bilparkering, opprustning av Forskerplassen og oppgradering av parken på «trekanttomten»
vil øke områdets attraktivitet og gir mulighet for uteopphold og sosiale møter.

Fig 9: Entek- sørlige volum sett fra bybane

Fig 10: sokkeletasje (blå stiplet) jf vedlegg «perspektiver»
solforhold idealisert ift sol- og skyggediagram (vedlegg)

Byrådet er opptatt av at gågaten blir til et levende og attraktivt by- og gaterom som inviterer
til opphold og møter og kjennes trygd å ferdes i. For å stimulere til et vitalt byliv anbefaler
arkitekturstrategien «Arkitektur +», vedtatt i bystyret 2019, å skape maksimal kontakt mellom
inne og ute samt å legge publikumsrettete funksjoner og innganger mot offentlige byrom. Det
er positivt at Entek planlegges med visuell kontakt til byrommet og bybanen ved å legge et
større auditorium bak en glassfasade mot Nygårdsgaten. Det øker lesbarheten av byggets
innhold, virker tiltrekkende og representerer UiB sitt ansikt utad mot byen på en god måte.
Byrådet er imidlertid skeptisk til at store deler fasaden mot diagonalen får sokkeletasje (fig
10). Synlig underetasje oppleves som avgrensende og avvisende, hindrer samspill ute - inne
og gjør byrommet mindre attraktivt. Forslagsstiller har redegjort for at Entek er formet som tre
lyse volum liggende på en mørkere sokkel. Selv om den er synlig fra gateplan under
kontorbygg 1 og 2 vil laboratoriebygget ha mulighet for publikumsrettet fasade. UiB vil se på
muligheten for å aktivisere større deler av fasaden.
Byrådet ønsker at planbestemmelsene gjenspeiler intensjonene.
3.1.5. b. siste kulepunkt revideres fra:
 Underetasjen skal ha sokkel som i utforming og materialbruk kan leses i
sammenheng med eksisterende murer og hageanlegg i tilknytning til
bygningsmassen i hensynssone H570_3og H530_2 og H730 _3, for eksempel ved å
benytte naturstein som hovedmateriale.
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til


1/3 del av hovedvolumenes totale fasadelengde mot gågaten skal ha aktive, åpne og
publikumsrettede fasader. Der underetasjen er synlig fra gateplan skal den ha sokkel
som i utforming og materialbruk kan leses i sammenheng med eksisterende murer og
hageanlegg i tilknytning til bygningsmassen i hensynssone H570_3og H530_2 og
H730 _3, for eksempel ved å benytte naturstein som hovedmateriale.

Grønne verdier
I dag har området et grønt preg som vil vike for ny bebyggelse og nytt gateløp. Et areal som
er avsatt til «grøntstruktur» i KPA og som «park» i reguleringsplan vil erstattes med formål
«gågate» og harde grå flater. Byrådet har en ambisjon om nyplanting av trær i byen og
mener, i tråd med KPA, at grønne områder og beplantning er viktige bidrag til å skape en
attraktiv by.

Fig 11: Området har et tydelig grønt preg i dag

Fig 12: Arealer avsatt til grøntstruktur i KPA

Fig 13: Plankart – grønt areal:_GP1 (park)

Fig 14: Illustrasjonsplan viser planlagt vegetasjon

Nedbygging av grønne arealer er både negativt for fordrøying og overvannshåndtering, for
naturmangfold og dyreliv, for barn og unge og for trivsel i byen. Illustrasjonsplanen (fig 14)
viser lite og fragmentert areal for vegetasjon
Byrådet ønsker at det etableres en kvalitetsfull og mest mulig sammenhengende beplantning
i gågaten og parken. Hele traséen skal ha et tydelig grønt preg, stimulere til opphold og lek,
ivareta fordrøying og gi mulighet for dyrliv. Det er ønskelig at en større andel av arealene
både i park og gågaten prioriteres for beplanting og fordrøying fremfor harde bygulv. Dette
må sikres gjennom planens bestemmelser (se under «byggehøyde og gatesnitt»).
Byråden har i møte med forslagsstiller etterspurt grønne tak på nybygg for å redusere
avrenningstopper (jf retningslinje til KPA §19 om klimatilpasning, risiko og sårbarhet).
Forslagsstiller svarer i tilleggsnotat (vedlegg) at dette vanskelig lar seg gjøre grunnet
tekniske løsninger, måleutstyr på tak m.m. I byrådets politiske plattform uttales tydelige
ambisjoner om grønne tak på alle nye bygg. Selv om der kan være vanskelig å dekke hele
nybyggets takflate med vegetasjon, mener byrådet at det vil være mulig å tilrettelegge for
nødvendige tekniske installasjoner, måleutstyr m.m. selv om deler av taket utformes som
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grønne tak. Ved siden av positiv effekt i form av forsinket avrenning av regnvann, vil
beplantning kunne bidra til en bedre visuell fremtoning av bygningens 5. fasade som de store
takflatene representerer. Byrådet anbefaler derfor å utforme 50% av takflatene med
vegetasjon.
§ 3.1.5 bokstav b. o_BU1 tilføyes nytt kulepunkt:


Minst 50 % av takflatene bør utformes som grønne tak med et toppskikt av biologisk
materiale og beplantning med permanent vegetasjon.

Forslagsstiller jobber med en løsning for å lede vann fra takflatene sørover mot vannet i
Nygårdsparken (vedlagt VA rammeplan) i samarbeid med VA etaten. Byrådet er ikke
avvisende til det, men tydelig på at overvann er et tema som løses i plan jf KPA § 19.4 som
sier at «reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og sikre arealer for
overvannshåndtering». Byrådet understreker at det er utbyggerens ansvar å løse overvann i
tråd med kommunens VA-norm som ikke tillater å slippe økt avrenning ifølge utbygging til
kommunalt nett. Overvann må som hovedprinsipp løses innenfor egne områder /
planområdet.
Byggehøyder og gatesnitt
Planforslaget fastsetter et forhold mellom byggehøyde og gatesnitt som medfører negative
konsekvenser. Gatebredde ned til 8 meter i kombinasjon med byggehøyde opp til 31 meter
gjør gågaten skyggefull og vindutsatt. Det er ikke i tråd med KDP sentrum, KPA og
arkitekturstrategiens mål om menneskelig skala i byrom. Arkitektur+, vedtatt i bystyret 2019,
anbefaler under punkt 05 Vitalt byliv på bakkeplan: «Lage gode gatesnitt. Tilpass
byggehøyden på en måte som gir gatesnitt en menneskelig skala og god kontakt mellom
bygninger og utearealer». KPA § 8 sier: «Ny byutvikling skal planlegges i en menneskelig
skala med et finmasket byromsforløp der menneskets opplevelse fra gateplan gir premisser
for bygningsutformingen.
Byrådet forstår at romprogrammet til Entek er omfattende og realisering av det utløser store
volum og byggehøyder. Planområdet ligger innenfor byfortettingsområde og i nærhet av
andre monumentale universitetsbygninger som tilsier at større volum bør kunne tåles.
Planforslagets bestemmelse § 3.2.10 bokstav d setter krav om aktiv bruk av vegetasjon for å
avbøte for negative virkninger og stimulere til opphold og møteplasser i ly for vinden.
Planbestemmelsen bør imidlertid også sikre avbøtende tiltak for å dempe nybyggets
høydevirkning visuelt sett fra gaten og for å gjøre opplevelsen av byrommet triveligere. Høy
vegetasjon i form av trær med høystam etablert mot nybygget vil bidra til det.
§ 3.2.10 tilføyes ny bokstav (f)

Landskapsplanen skal vise større andel og tydeligere sammenhengende vegetasjon
mellom bybane og parken enn illustrasjonsplanen. Det skal bl.a. plantes trær med
høystam, fortrinnsvis i rekker og mot nybygget for å dempe dets høydevirkning visuelt
sett fra gateplan og fortrinnsvis tas i bruk stedegne arter, planter som tiltrekker seg
pollinerende arter og spiselige vekster som ikke er allergifremkallende.
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Fig 15: Illustrasjonsplan med vegetasjon, påførte byggehøyder og stigningsforhold gågaten. Trasé som er egnet
for rullestol og innfri krav til stigningsforhold for universell utforming er vist som blå stiplet linje.

Universell utforming
Gågaten har et stigningsforhold opp til 1:8 i den nedre delen av traséen mot bybane og er for
bratt til å brukes av alle. Gateløpet er riktignok uten trappetrinn og kan brukes av mennesker
med elektrisk rullestol, men bevegelseshemmede med vanlig rullestol vil være henvist til bil
som fremkomstmiddel og HC parkeringen (2 plasser) på Forskerplassen.
Universell utforming (UU) av traséen mellom bybanestopp mot Forskerplassen er blitt
tematisert tidlig i planprosessen og forslagsstiller har redegjort for UU i tilleggsnotatet
(vedlegg). Høydeforskjellen fra Nygårdsgaten til Allégaten er på 11,5 meter og det er
vanskelig å oppnå stigningsforhold som imøtekommer krav om UU. Den minst bratte
gangtraséen via Hans Tanks gate til Johannes Bruns gate og Fosswinckels gate har en
stigning på inntil 1:15. Fra Joh. Bruns gate til inngangen til Entek mellom kontorbygg 1 og 2
(fig 15 blå stiplet linje) vil stigningen være i henhold til UU.
En rampeløsning (via grøntanlegg nordøst for Betatronen og Geofysen se fig. 15-16) er blitt
vurdert og forkastet fordi traséen er svært lang og gir ikke tilgjengelighet helt opp til
Forskerplassen. Den lander på parkeringsplassen på kortende av Allégaten 70. Herfra er
adkomsten videre til Forskerplassen enten trapper, eller langs Allégaten 70 via
Jahnebakken. Jahnebakken har stigningsforhold som ikke heller tilfredsstiller UU.

Fig 16 -17: Rampeløsning fra bybanestopp mot Forskerplassen ved Betatronen, skissert tidlig i planprosessen.
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Byrådet har i sin politiske plattform gitt utrykk for at universell utforming skal ligge til grunn for
all byutvikling. Som kjent er Nygårdshøyden fremkommelig via mer eller mindre bratte bakker
som gir dårlig eller ingen tilgjengelig fremkommelighet for personer med
funksjonsnedsettelser. Dette er også påpekt fra studenter i innspill til arbeidet med «Plan for
universell utforming». Planforslaget vil ikke endre på dette. Entek vil imidlertid være arbeidsog læringsplass for mange, samtidig som det planlegges ustrakt møtevirksomhet med
eksterne aktører. Med bakgrunn i dette mener byrådet at antall HC parkeringsplasser må
økes fra 2 til 4. Selv om det i utgangspunktet ikke er ønskelig med bilparkering på
Forskerplassen, er det viktig at mennesker med innskrenket bevegelighet har mulighet til å
komme frem til bygget.
§ 3.1.5 o_BU, bokstav c, kulepunkt 5 endres:
 HC parkering, 2 plasser 4 plasser
Veiledende illustrasjonsplan viser at det ikke vil være mulig for mennesker med innskrenket
bevegelighet å komme seg inn i parken grunnet trapper fra alle sider og i alle ganglinjer.
Byrådet ønsker at parken gjøres tilgjengelig for alle og at dette sikres gjennom planens
bestemmelse.
§ 3.3.1 Offentlig park o_GP1, de siste to setningene strykes og erstattes med:
 Illustrasjonsplanene er veiledende, men parken skal gjøres tilgjengelig for alle og i
større grad tilrettelegges for vegetasjon enn det illustrasjonsplanen viser. O_GP1 kan
regnes som areal for uteoppholdsareal for boliger i felt BBB.
Prinsippet om universell utforming baserer seg på at valgte løsninger skal være brukbare for
alle. Selv om gågaten er for bratt for manuell rullestol, forutsetter byrådet at planområdet og
spesielt gågaten og byrommene legges til rette på best mulig måte for personer med ulike
ferdigheter, deriblant bevegelseshemmede, synshemmede, allergikere, mennesker med
kognitive vansker m.m. I den videre prosjekteringen bør derfor hvilestopp og rekkverk i
lengre og bratte partier vurderes. Ledelinjer i viktige gangforbindelser som eksempelvis
mellom bybanestopp og inngang til Entek må etableres. Byrådet ønsker at god belysning og
skilting samt valg av ikke allergifremkallende vekster for beplantning av byrom og park
vektlegges. Det er vesentlig at det tas bevisste valg i utformingen av tiltakene som ledelinjer,
tydelige kontraster ved nivåforskjeller som ikke er ton i ton, fast og sklisikkert bygulv,
møblering, skilting, fargevalg, beplantning m.m. Byrådet ønsker at tilrettelegging for
universell utforming har fokus på høy estetikk samt god og varig kvalitet og materialbruk.
Materialvalg og energikilder
Byrådet savner mer konkrete utsagn både om nybyggets arkitektur, materialitet og
energiløsninger for nybygget og viser til KPA § 18.3 som fastsetter:
I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset omfang, redegjøres for tiltak for å
redusere energibruk og klimagassutslipp samt valg av energiløsninger og byggematerialer.
Dersom det skal fritas for tilknytningsplikt fra fjernvarme, må nullenergiløsninger vurderes jf
KPA § 18.2. KPA §18.4 krever klimagassregnskap for nybygg større enn 1000 m2 BRA. Det
er ikke levert klimagassregnskap for nybygget i forbindelse med planarbeidet.
Byråden har i møte med forslagsstiller den 4.1.2020 bedt om nærmere redegjørelse for valg
av materialer og energikilde. I tilleggsnotat (vedlegg) skriver forslagsstiller at det er vanskelig
å beskrive temaet mer konkret enn formulert i reguleringsbestemmelsen § 3.1.2. Byrådet
ønsker at det gjøres tilføyinger til bestemmelsen § 3.1.2.
§ 3.1.2 bokstav c tilføyes tekst vist kursiv og understreket:
 Ved søknad om rammetillatelse skal det leveres klimagassregnskap og redegjøres
for tiltakets energibruk. Alle nye bygg, anlegg og hoved ombygninger skal knyttes til
fjernvarmenettet. Det kan gis unntak fra tilknytningsplikt til fjernvarme dersom
nullutslippsløsninger er vurdert og utbygger kan dokumentere at byggverket har
energiløsninger som er bedre ut fra et samlet miljømessig, energimessig og
samfunnsøkonomisk synspunkt.
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Fasadeuttrykk har vært et gjennomgående diskusjonstema i planprosessen. Forslagsstiller
ønsker et transparent bygg som eksponerer byggets innhold utad, virker lyst og visuelt åpnet
og mener at reguleringsbestemmelsen er dekkende som fastsetter «høy kvalitet og varighet i
utforming, detaljering og materialbruk».

Fig 18-19: Ulike presentasjoner av fasadeutforming – venstre: «krystallinsk» fra konkurransen 2015.

Fig 18 viser vinnerutkast «krystallinsk» fra arkitekt- og designkonkurranse 2015. Fig 19 viser
en senere og fig 9 en nyere visualisering. Bygget syns å ha, både i form og fasade, mistet en
god del av sin «krystallinsk» uttrykk og arkitektoniske kvalitet.
Forslagsstiller sikter til å ivareta sine historiske omgivelser med fredete bygg fra flere
tidsepoker. Byantikvaren har vært opptatt av å unngå lysforurensing fra nybygget mot fredete
bygg. Byrådet er opptatt av bygningens energibruk med tanke på oppvarming og kjøling som
kan by på utfordringer ved utstrakt bruk av transparente fasadeflater. Mye glass i fasaden
gjør også at byggets uttrykk endrer seg vesentlig fra dag til natt- og vinterstid, om bygget er
belyst eller om det er sol eller skygge på fasadene. Solavskjermingen må inngå i
fasadeprosjektering for å få en helhetlig og gjennomtenkt fasadeutforming. Byrådet har sett
at solavskjerminger, generelt og etablert i etterkant, påvirker bygningens visuelle karakter i
betydelig grad. Ved søknad om tillatelse skal det tas stilling til bygningens visuelle kvaliteter
og fasadene må derfor illustreres på den lyse og mørke årstiden, og med og uten
solavskjerminger. Byrådet mener det er viktig at både byantikvaren og byarkitekten høres før
det gis tillatelse.
§ 3.1.5 bokstav b. kulepunkt 5 får tilføyingen:

Solavskjerming skal prosjekteres sammen med fasadene. Ved søknad om tillatelse til
tiltak skal fasadene visualiseres sommertid med og uten solavskjerming og natt- og
vinterstid med og uten lys innendørs for vurdering av visuelle kvaliteter. Byarkitekten
og byantikvaren skal uttale seg før det gis tillatelse til tiltak.

Fig 20 – 21: Eksempel - Nygårdsgaten 114 med og uten solavskjerming
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Fig.22- 23: Eksempel - Statens hus med og uten solavskjerming

Kulturminner:
Nybygget lokaliseres i et viktig verneverdig kulturminnemiljø med flere fredete bygg i
umiddelbar nærhet. Det er avholdt møter med både riksantikvaren, fylkeskonservator og
byantikvaren. Kulturminnemyndighetene har vært spesielt opptatt av at nybygget ikke vil
dominere eller stikke ut over Geofysen sett fra sør. Man har også utrykt skepsis til
byggehøyde og nærhet mot Betatronen. Byrådet forutsetter at Entek ikke vil være synlig bak
Geofysen slik det fremkommer av planbeskrivelsen (fig 26). Konfliktnivået anses for å være
moderat i forhold til Betatronen; det er ikke varslet innsigelse fra kulturminnemyndighetene.

Fig 24 og fig 25: Entek ‘s beliggenhet og høydeutvikling i forhold til fredet Betatron og fredet Geofyse, sett fra
Forskerplassen (fig 21) og bybanestoppet (fig 22)

Fig 26: Fra planbeskrivelsen S. 99: «Entek-bygget vil ikke være synlig bak parkens vegetasjon og «Geofysen».
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Nye boliger BBB

Fig 27: Kvartalet som skal lukkes med boligbebyggelse - slik ser det ut i dag.

Lukking av kvartalet (BBB) mellom ny gågate og Joh. Bruns gate åpner for blokkbebyggelse
bolig. Det fremkommer av planbeskrivelsen (vedlegg) at det kan tenkes å etablere inntil 44
studentenheter på tomten. Byrådet er positiv til at kvartalsstrukturen som fremherskende
byplanstruktur i området videreføres og at det tilrettelegges for studenter. I fagnotatet til Planog bygningsetaten er det beskrevet at Studentsamskipnaden Sammen har trukket seg fra
planarbeidet og at gjennomføringen av prosjektet er usikker. Sammen har imidlertid overfor
byrådsavdeling for arbeid sosial og bolig (BASB) bekreftet at ambisjoner om å realisere
studentboliger i dette området i løpet av en 5 års periode opprettholdes i samsvar med
«Boliger for studenter – Handlingsplan mot 2030», vedtatt i bystyret 2019.
Planbestemmelsene sikrer at det kun kan gis fritak fra krav om boligstørrelse, bodareal m.m
for studentboliger samtidig som det tinglyses heftelse om utleie til studenter i minimum 20 år.
Byrådet er i utgangspunktet positiv til bestemmelsen, men ønsker å sette tidsramme fra 20 til
35 år i samsvar med bystyrets vedtak i tilsvarende sak (studentboliger Reperbanen, Bystyre
sak 99/19) og presiserer at tinglysningen gjelder kun for andre aktører enn
Studentsamskipnaden som ønsker å etablere studentboliger.
§ 3.1.4 bokstav h endres:
 Boenheter som skal etableres som studentboliger av andre aktører enn
Studentsamskipnaden skal, før det gis igangsettingstillatelse, ha dokumentert tinglyst
heftelse godkjent av kommunen på eiendommen om at boligene skal benyttes til
utleie for studenter i minimum 20 år 35 år, jf. TEK17 §1-2 sjuende ledd. Ved
etablering av studentboliger med slik tinglyst heftelse eller i regi av
Studentsamskipnaden gjelder de unntak fra TEK som følger av TEK, jf. TEK17 1-2
sjette ledd. Ved etablering av studentboliger gjelder unntak fra krav i
kommuneplanens arealdel om variasjon i type og størrelse av boliger, samt
unntaksbestemmelser i kommuneplanens arealdel for funksjons- og kvalitetskrav
inkludert støy.
Dersom det etableres vanlige boenheter, som forventes solgt / bebodd av folk i ubegrenset
tid vil alle krav satt i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og KPA måtte oppfylles.
Byrådet er opptatt av en kompakt byutvikling med kvalitetsfull fortetting og savner bokvalitet i
felt BBB. Både nye og eksisterende boliger vil ha svært begrenset tilgang til sol, lys, luft mot
bakgård. Entek vil i tillegg skygge for nybyggets fasade mot gågaten. Planforslaget tillater at
hele tomten kan utfylles med byggets fotavtrykk og bygg kan plasseres i formåls- og
tomtegrensene. Byrådet mener det er viktig å sikre avstand, lys og luft mellom bebyggelse
mot bakgården ved å legge inn byggegrense (gult stiplet linje fig 29). Tilgang til privat
uteareal i form av mindre altaner som kan krage ut over byggegrense vil kunne øke
kvaliteten og bruksverdien til boligene.
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Dette må sikres gjennom de juridiske plandokumentene.
«Plankartet tilføyes byggegrense innenfor BBB, slik vist med gult stiplet linje i fig. 29»
§ 3.1.4 bokstav a tilføyes:
«Byggegrense er vist på plankart. Det kan tillates utkragede altaner 1 meter over
byggegrense dersom det oppnås minst 2 m avstand til nabogrense.»

Fig 28: Plankart - byggeområde inntil nabogrense

Fig 29: Illustrasjonsplan, påført forslag til byggegrense
(gul stiplet linje)

Eksisterende boligbebyggelse (B)
Planforslaget går ut på å regulere villaer i Jahnebakken 6 og 8 til eksisterende bebyggelse
innenfor hensynsone bevaring kulturmiljø og med en utnyttelsesgrad tilsvarende som i dag.
Dette for å sikre at de verneverdige villaene med hageanlegg vil bevare sin karakter.
Ifølge trafikkanalysen (vedlegg) er Jahnebakken en
bydelssykkelrute der syklister og forgjengere bør
prioriteres. Plan- og bygningsetaten ønsker derfor
ikke å tillate parkeringsplasser innenfor felt B, mens
planforslaget i utgangspunktet setter krav om antall
p-plasser i henhold til enhver tid gjeldende KPA.
SANDS Advokatfirma DA har på vegne av
hjemmelshaver Janson Eiendom AS, sendt e-post til
byråden den 12.3.2020 der det bes om at
eksisterende p-plasser opprettholdes, kjøreadkomst
til eiendommene sikres og at det fastsettes mulighet
for etablering av inntil 9 boenheter per villa.
SANDS foreslår å ta inn følgende bestemmelser:
- Det tillates ikke nye parkeringsplasser for bil
-

Fig 30: Plankart felt B
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ved søknad om tiltak på eiendommene»
Det tillates maksimalt ni boenheter i hvert av de
to byggene i Jahnebakken 6 og 8, gnr. 164 bnr.
728 og 1442.

Byrådet konstaterer at villaene er registrerte som eneboliger med 1 boenhet hver (WEB
matrikkel). Dersom det skal etableres flere boenheter må det vurderes mot krav i KPA og
plan- og bygningsloven for øvrig og gjøres som del av en ordinær byggesøknadsprosess.
Planforslaget setter krav om p-dekning etter KPA og utløser 0,6 – 1,2 p-plasser per 100 m2
BRA. Ved eksempelvis en søknad om oppdeling til flere boenheter måtte man dokumentere
mellom 8 og 16 p-plasser for villaene til sammen som har et BRA på 765 m2 og henholdsvis
616 m2. Byrådet er enig med både plan- og bygningsetaten og SANDS at bestemmelsen bør
endres.
SANDS opplyser ikke om antall etablerte og godkjente p-plasser med snumulighet på egen
eiendom i e-posten til byråden. Byrådet mener at det er trafikkfarlig å rygge ut av f_SV1 og
inn i bydelssykkelruten i Jahnebakken som er bratt og lite oversiktlig på denne strekningen.
Derfor kan det kun etableres biloppstillingsplass om det er snumulighet på egen eiendom.
Fordi villaene med tilhørende hageanlegg er bevaringsverdig må store trær, hageanlegg og
andre vernehensyn prioriteres. Med dette som vilkår vil det være forsvarlig å etablere 1 HC
p-plass per eiendom da fremkommelighet for bevegelseshemmede i området i
utgangspunktet er dårlig. Det er ellers god tilgang til kollektivtrafikk, beliggenheten er sentral
og med gode vilkår for bruk av gange og sykkel.
§ 3.1.3 bokstav c - strykes og erstattes med:
Det tillates 1 HC parkeringsplass for bil per eiendom dersom det kan dokumenteres
snumulighet på egen eiendom og dette ikke går ut over større trær, hageanlegg eller
andre verneinteresser.
SANDS ønsker videre at kjøreadkomst til Jahnebakken 6 og 8 sikres.
Byrådet viser til plankartet med påført avkjørselspil til privat felles veg (f_ SV1) fra offentlig
areal (gnr 164 bnr 732, o_BU4) som juridisk bindende symbol. Kjøreadkomst til Jahnebakken
6 og 8 er dermed sikret, uavhengig av traséen for Jahnebakken. Planforslaget forverrer ikke
heller atkomstsituasjonen for beredskapskjøretøy.
Trafikkanalysen (vedlegg) sier følgende: «Kjøreadkomst til villaene i Jahnebakken 6 og 8
opprettholdes via Jahnebakken, men de må underordne seg de syklende og gående i
området ved at traseen/forbindelsen videre mot forskerparken kun skal fungere for gående
og syklende. … det er lagt inn siktlinjer fra villaene og inn mot Forskerplassen og
Jahnebakken for å ivareta god sikt mot syklende. I overgangen mot Forskerplassen er
Jahnebakken lagt noe om for å gi bydelssykkelruten bedre stigningsforhold, og for å gi bedre
sikt i avkjørselen til Jahnebakken 6 og 8.».
Konklusjon:
Byrådet slutter seg til planforslagets hovedformål og hovedgrep og er positiv til et nytt bygg
for energiteknologi. Dette vil støtte opp under UiB sin posisjon som byuniversitet på
Nygårdshøyden og satsingen på det grønne skiftet. Med de foreslåtte endringer vil
planforslagets kvaliteter styrkes ytterligere og byrådet anbefaler å vedta planforslaget med
endringene som fremkommer av saksfremlegget og innstillingen under.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
I henhold til plan- og bygningslovens (2008) § 3-3, 2. ledd, ligger det til bystyret selv å vedta
reguleringsplan, jf § 12-12. Utvalg for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken.
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Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas følgende planforslag:
A. Bergenhus. Gnr 164 bnr 726 mfl. Energiteknologibygget Allégaten. Arealplan ID
64170000 vist på plankart datert 4.9.2019, med følgende endringer:
- Det tilføres et bestemmelsesområde #8 til plankartet som svarer overlappende
areal mellom det aktuelle planforslaget (ID 6417 0000) og naboplanen (ID
18690000).
-

Det fastsettes byggegrense innenfor BBB i samsvar med fig 27 i
saksfremlegg.

B. Tilhørende reguleringsbestemmelser sist datert 4.12.2019,
med følgende endringer:
a) § 3.1.2 bokstav c - strykes og erstattes med:
Ved søknad om rammetillatelse skal det leveres klimagassregnskap og
redegjøres for tiltakets energibruk. Alle nye bygg, anlegg og hoved
ombygninger skal knyttes til fjernvarmenettet. Det kan gis unntak fra
tilknytningsplikt til fjernvarme dersom nullutslippsløsninger er vurdert og
utbygger kan dokumentere at byggverk har energiløsninger som er bedre ut
fra et samlet miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt.
b) § 3.1.3 bokstav c - strykes og erstattes med:
Det tillates 1 HC parkeringsplass for bil per eiendom dersom det kan
dokumenteres snumulighet på egen eiendom og dette ikke går ut over større
trær, hageanlegg eller andre verneinteresser.
c) §3.1.4 bokstav a, - tilføyes:
Altaner mot bakgården kan tillates utenfor og inntil 1 meter over byggegrense
dersom avstand til nabogrense er minst 2 meter.
d) § 3.1.4 bokstav h - endres:
Boenheter som skal etableres som studentboliger av andre aktører enn
Studentsamskipnaden skal før det gis igangsettingstillatelse ha dokumentert
tinglyst heftelse godkjent av kommunen på eiendommen om at boligene skal
benyttes til utleie for studenter i minimum 20 år 35 år, jf. TEK17 §1-2 sjuende
ledd. Ved etablering av studentboliger med slik tinglyst heftelse eller i regi av
Studentsamskipnaden gjelder de unntak fra TEK som følger av TEK, jf.
TEK17 1-2 sjette ledd. Ved etablering av studentboliger gjelder unntak fra
krav i kommuneplanens arealdel om variasjon i type og størrelse av boliger,
samt unntaksbestemmelser i kommuneplanens arealdel for funksjons- og
kvalitetskrav inkludert støy.
e) § 3.1.5 bokstav b, siste kulepunkt - strykes og erstattes med:
1/3 del av hoved volumenes totale fasadelengde mot gågaten skal ha aktive,
åpne og publikumsrettet fasader. Der underetasjen er synlig fra gateplan skal
den ha sokkel som i utforming materialbruk kan leses i sammenheng med
eksisterende murer og hageanlegg i tilknytning til bygningsmassen i
hensynssone H570_3 og H530_2 og H730 _3, for eksempel ved å benytte
naturstein som hovedmateriale.
f)

§ 3.1.5 bokstav b, kulepunkt 5 - tilføyes følgende:
Solavskjerming skal prosjekteres sammen med fasadene. Ved søknad om
tillatelse skal fasadene visualiseres sommertid med og uten solavskjerming og
natt- og vinterstid med og uten lys innendørs for vurdering av visuelle
kvaliteter. Byarkitekten og byantikvaren skal uttale seg før det gis tillatelse til
tiltak.
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g) § 3.1.5 bokstav b. tilføyes nytt kulepunkt 7:
Minst 50 % av takflatene bør utformes som grønne tak med et toppskikt av
biologisk materiale og beplantning med permanent vegetasjon.
h) § 3.1.5 bokstav c, kulepunkt 5 - endres:
HC parkering, 2 plasser 4 plasser.
i)

§ 3.2.10 – tilføyes ny bokstav f:
Landskapsplanen skal vise større andel og tydeligere sammenhengende
vegetasjon mellom bybane og parken enn illustrasjonsplanen. Det skal bl.a.
plantes trær med høystam, fortrinnsvis i rekker og mot nybygget for å dempe
dets høydevirkning visuelt sett fra gateplan og fortrinnsvis tas i bruk stedegne
arter, planter som tiltrekker seg pollinerende arter og spiselige vekster som
ikke er allergifremkallende.

j)

§ 3.3.1 - siste to setningene strykes og erstattes med:
Illustrasjonsplanen er veiledende, men parken skal gjøres tilgjengelig for alle
og i større grad tilrettelegge med grønne arealer/vegetasjon enn det
illustrasjonsplanen viser. O-GP1 kan regnes som areal for uteoppholdsareal
for boliger i felt BBB.

k) § 5.7 Bestemmelsesområde #8 – ny bestemmelse:
For overlappende arealer, plan for Energiteknologibygget (ID 64170000) og
naboplan for Nygårdsgaten 91-93 (ID 18690000), skal naboplanens
bestemmelser om uteareal (§§ 6 og 7) og rekkefølge (§ 3.3) gjelde dersom
Nygårdsgaten 91-93 bygges ut før Energiteknologibygget oppføres.
Opparbeidelse skal tilpasses vedtatt arealbruk for Energiteknologibygget jf
plan 64170000.
2. Før kunngjøring skal plandokumentene rettes opp i samsvar med bystyrets vedtak.
Dato:

5. mai 2020

Roger Valhammer
Byrådsleder

Thor Haakon Bakke
Byråd for klima, miljø og byutvikling

Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat, datert 28.10.2019
Tilleggsnotat fra forslagsstiller datert, 4.2.2020
Plankart, datert 4.9.2019
Reguleringsbestemmelser, datert 25.9.2019
Planbeskrivelse datert 28.6.2019
Endring- og merknadsskjema, datert 28.6.2019
Illustrasjonsplan, datert 21.6.2019
Snitt og oppriss Energiteknologibygget
Sol – og skyggeillustrasjoner
KU byform og bebyggelsesstruktur, datert 21.6.2019
KU grøntstruktur og landskap datert 21.6.2019
Kulturminnedokumentasjon datert 21.6.2019
VA rammeplan, datert 21.6.2019
Vedlegg VA rammeplan, datert 21.6.2019
Perspektiver
Trafikkanalyse datert 28.6.2019
Bergenhus gnr 164 bnr 726 – merknad fra hjemmelshaver boliger Jahnebakken 6 og 8
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