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PLANINITIATIV  
 

Forslagsstiller: Fagerstad Utvikling as 

Plankonsulent: TAG arkitekter as 

 

Eiendomsinformasjon 

• Gnr/bnr: gnr. 35 bnr. 199 Dolvika/ Telenorkaien, Søreide i Ytrebygda 

• Tomteareal: 7 723,2 m2 

• Formål KPA 2018: Sone 2 Byfortettingssone 

• Regulert i plan: ID 6003000, Søreide sentrum 

• Gjeldende formål: Industri, kai, lager/kai, friområde og telekommunikasjonsanlegg 

• Planlagte formål: Blokkbebyggelse, kai/småbåthavn, park, samferdsel, renovasjon og 

telekommunikasjonsanlegg (eksisterende) 

 

Overordnete planforutsetninger 

• Utnyttingsgrad: Fremkommer av stedsanalyse og planprosess 

• Byggehøyder: Fremkommer av stedsanalyse og planprosess 

• Arealkrav: Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 50 % 

på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig  

• Boligsammensetning: Krav til boligstørrelse i nye større prosjekter i byfortettingssoner 

(sone 2):  

- Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²  

- Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²  

• Byggegrense mot sjø: 10m 

• P-dekning for bil: 0,6-1,2 per 100m2 BRA 

P-dekning for sykkel: 2,5 per 100m2 BRA 

• Kulturminner: Bygninger, anlegg eller miljø som har kulturhistorisk verdi skal i størst 

mulig grad ivaretas i plan- og byggesaksbehandlingen. Søkes det om riving av bygninger, 

anlegg eller miljø som kan ha særlig kulturhistorisk verdi, skal saken til uttale hos 

Byantikvaren. 

• Funksjonell strandsone langs sjø: Kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, 

landskap, kulturlandskap, bygningsmiljø og allmenn ferdsel skal tas vare på og 

videreutvikles. Tiltak skal plasseres og utformes slik at forvaltningsmålet for strandsonen 

ikke påvirkes negativt.   

 

Bakgrunn for planinitiativet 

Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om transformasjon av Telenors nedlagt telesentral til et 

attraktivt boligområde på eiendommen 15/199. Det er planlagt endring av dagens formål til 

boligformål med offentlig friområde/ park mot sjøen i sørvest.  Det vil legges til rette for 

etablering av 6 leilighetsbygg på inntil 5 boligetasjer med tilhørende felles uteoppholdsareal, 

renovasjonsanlegg og grønnstruktur. Høy arkitektonisk kvalitet vil vektlegges. 

 

Forslag om boligformål grunner i en tett kobling mot Søreide sentrum. Området har vært og er 

stadig i utvikling. Gjennom KPA2018 styrkes Søreide med sentrumskvaliteter, med en blanding 
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av ulike formål som bolig og offentlig- og privat tjenesteyting. Sentrumsutviklingen må ses i 

sammenheng med relokalisering av Søreide skole som friga store områder sentralt på Søreide.  

 

Planområdet – dagens situasjon 

Planområdet ligger på Søreide i Ytrebygda bydel i Bergen kommune. Eiendom 35/199 er i dag 

regulert til kai- og lagerområde. På eiendommen står anlegget for Televerkets, senere Telenors, 

kabelvirksomhet. Bygget har verneverdi som industrielt kulturminne. 

 

Planområdet har flott utsikt, umiddelbar tilgang til sjø og svært gode solforhold. 

 

Eiendommen grenser til sjø i sør, sørøst, og boligområde bestående av eneboliger i nord, 

nordvest. Boligområdet ligger på en høyde, om lag 10 meter høyere enn kaiområdet. 

Adkomstvegen til eiendommen kommer inn fra vest, fra Fv 556.  

 

I forbindelse med planarbeidet med flytting av og relokalisering av Søreide skole ble det 

utarbeidet et kulturminnegrunnlag for Søreide. Innenfor planområdet er det ikke gjort 

arkeologiske funn. Telenorbygget er imidlertid ansett å ha antikvarisk verdi. Bygget er oppført i 

1960 og har høye arkitektoniske kvaliteter med sen funksjonalistisk utrykk. Sweco er engasjert 

for å utarbeide en egen rapport for bygningen i forbindelse med planinitiativet. 

 

Tilgangen til sjøen i området er stort sett privatisert, gjennom hageanlegg, private naust, 

kaianlegg og marina. Fra eiendommen går det en privat gangveg til Søreidneset via slippen i 

sørvest.  

 
Figur 1 Eiendommens beliggenhet. Kilde Google maps. 
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Fra Temakart «Blågrønne strukturer» vises blant annet eksisterende og fremtidige turtraseer samt 

økologiske korridorer. Utsnitt fra dette kartet vises i figuren under. Planområdet er ikke i konflikt 

med noen av disse.  

 

 
Figur 2 Utsnitt temakart blågrønne strukturer. Kilde: Bergen kommune, bergenskart.no 

 

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Kartet i figuren over viser status på blågrønne funksjoner. Eiendommen ligger ikke i nærheten av, 

eller er i konflikt med, eksisterende eller fremtidige blågrønne funksjoner.  

 

Det er imidlertid en hensynssone etter KPA som gjelder for området; funksjonell strandsone. 

Denne hensynssonen knytter seg blant annet til byggegrense fra sjø og allmenhetens 

tilgjengelighet til sjø og vassdrag.  
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Kommuneplanens arealdel viser eiendommen som byfortettingssone (BY), sone 2 og 

grønnstruktur. Planinitiativet er i tråd med Bergen kommunes strategi for fortetting. Stedlig 

tilpassing vil være viktig ved utviklingen av området. KPA2018 vil gi vesentlig endringer av 

Søreide gjennom en fortettingsstrategi.  

   

 
Figur 3 Utsnitt av KPA2018. Viser at eiendommen ligger innenfor Byfortettingssone. Kilde: Bergen kommune 

 

Fortetting av området vil bidra til å endre stedskarakteren. Det er viktig at det tas hensyn til både 

nåværende og fremtidig situasjon. 
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Gjeldende reguleringsplan 

Den gjeldende reguleringsplanen for området er plan 6003000, Søreide sentrum fra 2012. Planen 

ble utarbeidet i forbindelse med reetablering av Søreide skole. I planen er det aktuelle området 

regulert til industri, kai, kai/lager og friområde, med krav om offentlig gangveg til friområdet. 

 

 
Figur 4 Utsnitt fra plan 6030000, Søreide sentrum. Kilde Bergen kommune, arealplaner.no 
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Tilgrensende reguleringsplaner 

Tett knyttet til området, på andre siden av Dolviken er plan 60200000, gnr. 33, bnr. 7 m.fl., 

Dolvik – Hope, Marina og boligområde igangsatt.  

 
Figur 5 Utsnitt plankart sak 60200000. Kilde: Bergen kommune, arealplaner.no 

 

Planlegging er igangsatt i øst av eiendommen, med formålene Bebyggelse og anlegg og 

sentrumsformål. Siste dokument i saken er fra 2019. 

 
Figur 6 Forslag til detaljreguleringsplan, planID 4601_63810000 

 

Nordøst for tomten er det igangsatt detaljregulering for boligbebyggelse i form av rekkehus og 

blokk. 

 
Figur 7 Forslag til detaljreguleringsplan, planID 4601_65640000 
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Planinitiativ 

Det er ønskelig å tilrettelegge for å transformere eiendommen til å bli et attraktivt boligområde 

med moderne, funksjonelle leiligheter i nær tilknytning til sjøen, og med flott utsikt og gode 

solforhold. Grunnet den umiddelbare nærheten til sjøen er det videre ønskelig å gi mulighet til å 

bevege seg ut på vannet, ved å etablere en flytebrygge med plass for småbåter. En «båtdele-ring» 

kan være aktuelt i en slik sammenheng, med tanke på positive, sosiale ringvirkninger av 

delingsøkonomi og fellesfunksjoner både på land og på sjøen.  

 

Det er planlagt å legge til rette for etablering av leilighetsbygg i variasjon fra 4 til 5 etasjer, med 

leiligheter i varierende størrelser fra 2-4-roms, med tilhørende romslige, private uteoppholdsareal 

på balkonger og evt. takterrasser. Eksisterende kabellager-bygning er tenkt innlemmet i prosjektet 

gjennom transformasjon til leilighetsbygg med utadrettede fellesfunksjoner i 1.etasjen. Gode 

arkitektoniske og estetiske kvaliteter skal vektlegges i planarbeidet. Det vil også legges stor vekt 

på velfungerende overganger mellom private, felles og offentlige arealer og funksjoner. 

 

Trivelige, sosiale felles uteoppholdsareal vil tilrettelegges på bakken mellom bebyggelsen og 

langs sjøen. I tillegg skal det opparbeides et offentlig friområde med direkte tilgang til sjøen 

ytterst i sørvest på eiendommen. Kommunen har ytret ønske om å erverve arealet som omfatter 

det offentlige friområdet.  

 

 

Forslag til planavgrensning 

Plangrensen følger eiendomsgrenser og formålsgrenser i gjeldende plan. Fortau foreslås 

videreført fra gjeldende plan frem til planområdet. 

 
Figur 8 Forslag til planavgrensning 
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Figur 9 Forslag til planavgrensning vist iht områdeplan for Søreide 
 

 

Tidlig skisseforslag/ konseptskisse 

 
Figur 10 Konseptskisse, forslag til plassering av bebyggelse og referanser til typologi 
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Byromsanalyse 

Byromsanalysen vil utarbeides etter veileder fra Bergen kommune før bestilling av 

oppstartsmøte. I korte trekk skal denne ta for seg temaer som dagens situasjon, historie og 

landskapstrekk, utfordringer og anbefalt løsning. Analysen vil legge grunnlag for utvikling av 

eiendommen, og vil legge føringer for bl.a. byggehøyde og utnyttingsgrad. 

 

Aktuelle problemstillinger og diskusjonstema 

- Fjernvirkning 

- Stedstilpasning 

- Byggehøyde og utnyttingsgrad 

- Tilgjengelig strandsone 

- Offentlig park/friområde 

- Kulturminne 

- Småbåthavn 

- Fellesfunksjoner 

 

Arkitektur +, foreløpige tanker 

01 Helhetlig utforming 

Tydeliggjøre offentlig gangakse til friområde, og la den nære koblingen og utsikten til sjøen få 

komme alle til gode. Dette vil gjenspeiles i utforming og orientering av fasader og uterom.  

 

03 Samspill by og natur 

Legge bygg inntil fjellskjæringen i nord på tomten, for å danne et naturlig felles uterom mellom 

bebyggelsen mot skjæringen og bebyggelsen mot sjøen.  

Imøtekomme eksisterende typologi; eneboliger i nord og kabelhuset i sør, samt kommende 

bebyggelse i området. 

Gi en fornuftig overgang i nybyggenes dimensjoner ved skjæringen.  

Tilgjengeliggjøre vannkanten og danne et godt friområde i sørvest. 

 

05 Vitalt byliv på bakkeplan 

Trekke bygg fra vannkanten, sjøfronten tilgjengeliggjøres.  

Gode, felles uteoppholdsareal i sol og ved sjø. 

 

06 Sosialt bærekraftige nabolag 
Eksisterende kabelhus kan gi rom for fellesarealer. Sosial møteplass under tak i tilknytning til kai 

og friområdet/grøntarealet i sørvest.  

Delingsøkonomi og fellesfunksjoner. 

 
07 Lav energi og ressursbruk 

Transformasjon av kabelhuset.  

Effektiv utnytting av tomten ved å legge bygg mot skjæring og legge entre/utgang for denne 

bebyggelsen mot terrenget i nord.  

 

Renovasjon 

Renovasjon vil løses i felles, nedgravd anlegg i utkanten av det planlagte boligområdet. 

Renovasjonsarealet vil etableres iht. BIRs veileder, med oppstillingsplass og snuareal 

dimensjonert for stor lastebil, og med fokus på trafikksikkerhet. 
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Parkering 

P-dekning i tråd med bestemmelser i KPA2018. Parkering er tenkt løst i felles p-anlegg 

under/bak bebyggelsen inn mot fjellskjæring i nord. P-anleggs fasader ut mot fellesområdene skal 

unngås. 

 

Adkomstveg 

Adkomstveg er via en privat sideveg fra kommunal veg 556 Ytrebygdsvegen. Vegen inn til 

eiendommen er i dag smal, men skal etter planen oppgraderes som følge av flere 

reguleringsplaner for bolig- og næringsutvikling i området/nærområdet. 

 

Virkninger av planinitiativet 

Planarbeidet som gjennomføres på eiendommen vil gjøres på en skånsom måte. Det legges opp 

til å spille på lag med terrenget, og særlig skjæringen til høydedraget i nord. God 

terrengtilpassing gir mer sømløse overganger mellom nye og eksisterende boligområder, der 

skjæring og terrengforskjeller reduseres.  

 

Fra dagens situasjon vil planarbeidet bidra til å endre strøkskarakteren. Dette er i tråd med 

byfortettingsstrategien gitt av KPA 2018. Gjennom transformasjon og fortetting vil hele Søreide 

bevege seg retning av bolig- og næringsområde.  

 

Tiltaket vil ikke gå på bekostning av naturmangfoldet. Planområdet består i hovedsak av asfaltert 

og utbygget areal. Et søk i offentlige tilgjengelige søkebaser, som artsdatabanken og naturbase, 

viser at det ikke er arter som får livsgrunnlaget ødelagt eller redusert som følge av tiltaket.  

 

Det planlegges for økt tilgjengelighet til sjøen. Sørøst på eiendommen vil tilgangen til sjøen 

styrkes gjennom etablering av offentlig park/friområde. 

 

I arbeidet med kulturminnerapport i forbindelse med områdeplanen for Søreide har kabelbygget 

på eiendommen blitt delvis kartlagt. Bygget har arkitektonisk- og kulturhistorisk verdi og vil etter 

planen søkes å vernes gjennom bruk.  

 

Tiltaket ses overordnet på som et grep som er i tråd med villet politikk og bestemmelser i 

KPA2018. Det legges til rette for sentrumsnær boligutvikling med fokus på boformer tilpasset 

ulike demografiske grupper. 

 

Samfunnssikkerhet og risiko  

Det er ikke noen kjente forhold som vil påvirke samfunnssikkerhet eller risiko med tiltaket. For å 

få en fullstendig oversikt over risiko og sårbarhet vil det utarbeides en ROS-analyse i det senere 

planarbeidet.  

  

Konsekvensutredning  

Ikke aktuelt.  


