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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
 Planområdet er 15,7 daa og omfatter sentrumsformål S17 torget T10, 

parkområdet P1b og deler av gang-/sykkelveg GS3 og park P1a i 
områdeplanen for Mindemyren.  

 Foreslått formål er bolig og næring/kontor 
 Foreslått variasjon i byggehøyder  
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2.0 PLANSTATUS 
Planområdet inngår i områdereguleringen for Mindemyren, arealplan-ID 61140000, 
sentrumsformål.  
 
I kommuneplanens arealdel (KPA 2018) ligger området innenfor byfortettingssonen.  
 
Hensynssoner KPA 2018:  
• Faresone – luftkvalitet; gul sone 
• Støysone; gul og rød sone 
• Grønn støysone (solheimsvannet og grønnstruktur) 
 
Andre aktuelle reguleringsplaner: 
Bybanen, arealplan-ID 64860000 (anlegg- og riggområde). 
 
Pågående planarbeid:  
Delfelt S14, arealplan-ID 66350000 
Delfelt S25, arealplan-ID 66430000 
Delfelt S23, arealplan-ID 66520000 
Utvidelse av sykkelveg med fortau, arealplan-ID 66070000 

 
3.0 PLANFORUM 
Etatens planforum behandlet saken 07.01.2020 og trakk følgende konklusjon: 
 
 Oppstart av planarbeid kan anbefales. Det forutsettes at:  

 Areal til barnehage skal settes av for å dekke kapasitetsbehovet i den nordre delen av 
Mindemyren,  

 Det reguleres gangforbindelse over Solheimsvannet. Planområdet må utvides 
tilsvarende.  

 
4.0 PLANINITATIV 
 Forslagsstiller presenterte planinitiativet i møtet.  
 Tomten har unike kvaliteter som umiddelbar nærhet til natur og by som forslagsstiller 

ønsker å spille på. Det er tenkt ulike konsepter for ulike deler av bygningsmassen.  
 Forslagsstiller har jobbet videre med prosjektet etter at møtet ble bestilt, og presenterer 

nye skisser som viser et mer artikulert prosjekt. Det er jobbet med plassering av 
bebyggelse, utforming av bebyggelse, byggehøyder m.v.  

 
5.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

5.1 Plansituasjon  
I utgangspunktet skal områdereguleringen for Mindemyren legges til grunn for 
planarbeidet, arealplan-ID 61140000. 
 
Følgende av kommuneplanens bestemmelser gjelder foran områdereguleringsplanen:  
§§ 6.1 og 6.2 Byggegrenser langs sjø og vassdrag 
§ 21 Handel 
§ 22 Støy 
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For plan ID 61140000 Mindemyren gjelder dessuten kommuneplanens bestemmelser 
om parkering for bolig (del av § 17) foran reguleringsplanen. 

 
5.2 Arealformål 
Barnehage 
Det pågår en rekke reguleringsplanarbeider med boligformål på nordlig del av 
Mindemyren. Det gir behov for flere barnehager. Det er ikke tilstrekkelig 
barnehagekapasitet for en fremtidig situasjon på Mindemyren.  Behovet for barnehager 
må løses på detaljplannivå, og i den enkelte plansak. Det er ikke løst på 
områdeplannivå. Det er få egnede tomter til formål barnehage på Mindemyren. Felt S17 
vurderes imidlertid å være godt egnet til formålet og ligger i umiddelbar nærhet til 
skoletomten. Byplanavdelingen forutsetter derfor at det settes av tilstrekkelig areal til 
barnehage i planforslaget, også utover eget behov, på tomten. Hva som er tilstrekkelig 
areal vil måtte få sin avklaring underveis i planarbeidet. Det foreligger ikke foreløpig en 
kartlegging av fremtidig behov for barnehageplasser. Det skal gjennomføres en 
utredning for å se på behov for kommunale tjenester/bygg. Herunder hva som kan løses 
på egne arealer og hva som må løses på andre måter. Arbeidet er i oppstartsfasen. 
Kontaktperson er Willy André Gjesdal v/Etat for utbygging. Byplanavdelingen vil 
arbeide for få på plass nøkkeltall som utgangspunkt for dimensjonering av barnehagen 
frem mot neste arbeidsmøte.   

 
Forslagsstiller oppgir at de er innstilt på å sette av areal til barnehage. Størrelse og type 
barnehage vil bli en diskusjonssak. Forslagsstiller argumenterer for at utearealer i 
henhold til bybarnehagestandard kan fungere godt her ettersom tomten er i umiddelbar 
nærhet av park. Byplanavdelingen viser til at bybarnehagestandard kun skal tillates 
unntaksvis, og at Fylkesmannen m.fl. er skeptisk til konseptet. Byplanavdelingen har 
derfor som utgangspunktet at det er de ordinære krav til barnehage som skal gjelde. 
Krav til barnehagen må diskuteres i det videre planarbeidet. Forslagsstiller foreslår å 
skissere opp noen alternativer for barnehage av ulik størrelse og type for å se omfang av 
disse. Byplanavdelingen ønsker at dette utarbeides til neste møte. Forslagsstiller 
påpeker at det oppleves som urimelig å både måtte avgi tomteareal til skole- og 
barnehageformål. 

 
Øvrige formål 
I områdeplanen er det oppgitt at S-områdene skal det ha minst 60 % 
tjeneste/næringsformål, men for S17 er det åpnet for høyere boligandel. Det er krav om 
minst 20 % boligandel. Tomten er godt egnet til boligbebyggelse. Byplanavdelingen 
anbefaler at det vektlegges barnehageformål og boligbebyggelse.  

 
5.3 Byform og arkitektur 
5.3.1 Bebyggelsesstruktur 
Områdeplanen angir at byggeområdene skal utformes med kvartalsstruktur som 
hovedprinsipp. Alternativ møblering av S17 kan prøves ut. Valg av bebyggelsesstruktur 
må gi gode og kvalitetsrike byrom, tilføre bymiljø og bomiljø kvalitet, samt legge til 
rette for gåbyen Bergen. Bebyggelsen skal utformes slik at den stimulerer til aktiv bruk 
av gater og byrom, og øker opplevelseskvaliteten for fotgjengere 
Fasadelengder skal ikke være lenger enn 70 meter.  
 
Det avtales at det kan avholdes et eget møte med byarkitekten når premissene for 
barnehagen er kjent.  
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5.3.2 Byrom og møteplasser 
Felt S17 har særegne kvaliteter knyttet til seg i form av Solheimsvannet, parkarealer og 
viktige byrom/torg. Disse kvalitetene skal foredles på en god måte i planforslaget.   
Torg, park og vann er arealer for offentligheten og viktige møteplasser som må sikres 
tilgjengelighet og høy kvalitet gjennom planarbeidet. 

 
Områdeplanens § 1.3 angir følgende: 
Bygg, fasader og fasadehjørner mot de offentlige byrommene skal bidra til å forsterke 
byrommenes kvaliteter. Boliger og virksomheter som vender mot de offentlige 
byrommene skal ha inngang derfra. Mot de offentlige byrommene skal det være 
publikumsattraktive fasader i første etasje. Innkjøring/ nedkjøring til P-anlegg skal ikke 
skje direkte fra de overordnete offentlige byrommene. 

 
Forbindelse over tomten og fram til parkanlegg må være tydelig og inviterende. 
Siktlinjer mot Solheimsvannet er viktig. I skisser som var presentert i møtet syntes disse 
forholdene å være bedre ivaretatt enn i materialet som var sendt inn før møtet. 
Byggehøyder er redusert mot fasadeåpning, åpningen er gjort større og bebyggelsen i 
gårdsrommet er bearbeidet i form og plassering.    
 
Forslagsstiller må regulere gangforbindelse over Solheimsvannet iht. intensjonen i 
områdeplanen. Gangforbindelsen må få sin plassering innenfor bestemmelsesområde 
#8, og planområdet må følgelig utvides tilsvarende. Plassering blir en diskusjon 
underveis i prosessen. Brofeste på østsiden av vannet reguleres i pågående plansak for 
S25 (saksnr. 201813570).  

 
Det gjøres oppmerksom på at gangforbindelse og kryssing av bybanesporet fra torg T11 
mot S17, park og vann er ikke tegnet iht. bybaneplanen i illustrasjonsmaterialet som er 
levert ved bestilling av oppstartsmøtet.  

 
5.3.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Fra planbeskrivelsen til områdeplanen: 

 
 
I områdeplanen er det tenkt byggehøyder på 4-5 etasjer. I mulighetsstudien er det vist 
byggehøyder opp mot 8 etasjer. Det kan vurderes større byggehøyder enn tenkt i 
områdeplanen, men dette virker å være for høyt. Menneskelig skala, gatesnitt og 
kvaliteter ved byrom er viktige elementer ved utforming og valg av byggehøyder. 
Menneskets opplevelse fra gateplan skal gi premisser for bygningsutforming. Temaet 
om motstrid mellom regulert høyde i områdeplanen og planbeskrivelsen i områdeplanen 
ble ikke tatt opp i møtet. Regulert kotehøyde legges til grunn. 
 
KPA2018, § 26.3.8: Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og 
viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og 
behov for variasjon i byggehøyder skal vektlegges.  
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Fra arkitekturstrategien:  
Tilpass byggehøyden på en måte som gir gatesnitt med en menneskelig skala og god 
kontakt mellom bygninger og utearealer. Ved byggehøyde som overstiger fire etasjer 
bør man forsøke å minske høydevirkningen sett fra gateplan, for eksempel ved gesims- 
og takutforming eller tilbaketrukkede øvre etasjer. 
 
Byggehøyder vil bli diskutert basert på det overstående i det videre planarbeidet.  

 
5.4 Grønnstruktur og landskap 
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 
overvann og etablere trivelige friluftsområder. 
 
5.4.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 
5.5 Uteoppholdsarealer 
Det skal avsettes minimum 15 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Utformingen skal ha 
høy kvalitet i formgiving og materialbruk. Kvalitetskrav i KPA2018 skal legges til 
grunn. 
 
Gode overganger mellom offentlig og privat sone er viktig.   

 
5.6 Samferdsel, herunder parkering 
Forslagsstiller foreslår parkeringskjeller under egen tomt. Det er i områdeplanen vist 
adkomst til tomten via S16 og over torg T10. Byplanavdeling ønsker ikke at det legges 
opp til utstrakt kjøring over torget, og mener derfor at det må se på alternative løsninger 
for parkering. Tilrettelegging for gående skal prioriteres i byplanleggingen. 
Forslagsstiller må vurdere muligheten for felles parkeringsløsning med et eller flere 
nærliggende felter. Antall parkeringsplasser bør være et minimum gitt planområdets 
lokalisering nær flere bybanestopp. Forslagsstiller er skeptisk til felles 
parkeringsløsning, og mener at områdeplanen legger opp til at parkering skal skje på 
egen tomt. I møtet ble en kulvertløsning under torget for atkomst nevnt1. 
Parkeringsløsning må diskuteres videre i planarbeidet og planprosessen.  
 
Bymiljøetaten viser til at adkomst samt forhold for varelevering mv. må belyses godt i 
planmaterialet.  
 
Statens vegvesen har uttalt at planområdet må utvides til å ta med kjøretilkomst til 
feltet, jf. også pkt. 8.1.  

 
5.7 Barn og unge 
5.7.1 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

                                                 
1 Jf. etterskrift på s. 6.  

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
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Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 
5.8 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
 
Flom og trafikk vil være sentrale temaer i ROS-analysen.  
 
5.9  Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
Støyforhold og luftkvalitet må dokumenteres. 
 
5.10  Sjø og vassdrag 
Hensyn til naturmangfold i og ved Solheimsvannet.  
 
5.11  Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-
rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 
 
VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 
kravspesifikasjonen. 
 
5.12  Renovasjon 
Det skal etableres bossnett på Mindemyren, som ny bebyggelse vil kunne knytte seg til. 
Det vil følgelig ikke være nødvendig å sette av areal til boss i planen, hverken restavfall 
eller glass/metall/papp. 
  
Rekkefølgekrav om renovasjon må tas inn planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etterskrift til pkt. 5.6 
I etterkant av møtet har forslagsstiller blitt kontaktet av VA-etaten om å avgi grunn på 
torget til overvannsløsning. Overvannsledningen over torget umuliggjør en løsning med 
kulvert. Forslagsstiller uttaler at det da ikke er andre alternativer enn atkomstvegen over 
torget slik den er regulert i områdeplanen. 

 

http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761


Bergen kommune.    Saksnr. 201919622/4 

 
Side 7 av 10 

6.0 UTREDNINGER 
6.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 
Stedsanalyse 
Støyutredning  

Forslagsstiller 
Forslagsstiller  

Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 
KPA2018 (pdf): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv
e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 
6.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 
KU er gjennomført på områdeplannivå. 
 

7.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
7.1 Rekkefølgekrav 
- Renovasjon  
 
7.2 Utbyggingsavtaler 
For utbygging av Mindemyren legges til grunn at de enkelte utbyggerne har mulighet til 
å inngå utbyggingsavtale med Bergen kommune, jf. § 3 i bestemmelsene til 
områdereguleringen. Kommunen legger til grunn et anleggsbidrag på kr. 1816 per m2 
BRA. Bindende avtale kan ikke inngås før detaljreguleringen er vedtatt. 
 

8.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
8.1 Planavgrensning 
Må utvides: 
- Bestemmelsesområde #8 for å regulere gangforbindelse over Solheimsvannet 
- o_GP1 fra bybaneplan  
- Avkjørsel og kjøretilkomst  
 
Dette gir en omtrentlig plangrense som vist under:  
 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
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Det skal ikke betales gebyr for den delen av planområdet som omfatter Solheimsvannet.  
 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 

 
8.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
 
Årstad, gnr. 159 bnr. 959 mfl. Mindemyren felt S17.  
 
8.3 Eiendomsforhold 
(uklare grenser, eierforhold, kartforretning) 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 
 

9.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
10.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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11.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Hovedformål skal være bolig og barnehage 
 
Størrelse på barnehagen må få sin avklaring underveis i prosessen.  

 
12.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

12.1   Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Skissere alternativer for 

barnehage 
Forslagsstiller Til neste 

møte. 
B Forsøke å avklare 

størrelsesbehovet for barnehagen.  
Byplanavdelingen Til neste 

møte.  
 

12.2 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet 
avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to 
uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 
behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
12.3  Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 
kunngjøres og varsles. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 
de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 
høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 
de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 
saksnummer. 
 
12.4  Eventuelt nytt oppstartsmøte 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 
oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 
planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 
etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
12.5  Dialog 
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 
vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 105, eller e-post 
hanne.nordo@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201919622. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Hanne Dyrnes Nordø - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Multiconsult Norge AS, Nedre Skøyen vei 2, 0276 OSLO 

  
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
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