
 

 
 

NYMARK IDRETTSOMRÅDE  
Saks ID: 201915302/2 

 
 
 

 
 
 

 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM  

FOR NY DETALJREGULERINGSPLAN 
 

Utkast til oppstartshøring  
 

Annonseres i Bergens Tidende 25.08.2020 
Frist for innspill: 6. oktober 2020 

 

 
  

Bergen kommune 25.08.2020 
 
 



   

2 
 

 
 
 
           
 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn ÅRSTAD, GNR/ 162, BNR 978 M.FL. NYMARK IDRETTSOMRÅDE, DETALJREGULERINGSPLAN 

Arkivsak ID 201915302/2 

Plan ID P.t. ikke gitt. 

Formål/Hensikt 
 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle idrettsområdet på Nymark, 
ettersom det er ønske om å bygge en ny kombihall for håndball (toppidrett) 
og fotball (innendørs treningsbane). I planarbeidet skal idrettens og ulike 
offentlige/allmennyttige behov i området avklares, samtidig som de viktigste 
grønne funksjonene skal bevares.  

Planavgrensning 
 

Plangrensen gjelder arealet nord for Brann stadion og inkluderer 
idrettsflater og Nymarksparken, Haukelandshallen, Gimle oppveksttun, samt 
St. Olavs vei nord til krysset ved Ibsens gate.   

Sammendrag  
 

Det skal lages en detaljreguleringsplan for utbygging av ny idrettshall/-er på 
Nymark. Dette planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger 
planarbeidet omfatter, hvilket kunnskapsgrunnlag som foreligger og 
hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet informerer om 
tidsperspektiv og opplegg for medvirkning der befolkningen kan være med å 
delta og påvirke beslutninger som skal tas i planarbeidet.  
 
I planprogrammet presenteres seks ulike alternativer for utbygging, som skal 
konsekvensvurderes i planarbeidet. Dette er: 1a (Kun håndballhall plassert 
v/Haukelandshallen), 1b (Kun fotballhall plassert v/Haukelandshallen), 2a 
(Kombihall nord-syd, plassert v/Haukelandshallen), 2b (Kombihall nord-syd 
plassert v/stadion), 3a (Kombihall øst-vest, plassert v/Haukelandshallen) og 
3b (Kombihall øst-vest plassert v/stadion). Konsekvensutredningen vil legge 
et viktig beslutningsgrunnlag for endelig valg av alternativ, og kan bidra med 
å belyse eventuelle vesentlige forskjeller mellom de ulike alternativene. Alle 
alternativene vil sammenlignes opp mot dagens situasjon (0-alternativet). I 
tillegg vil alternativene bli vurdert opp mot måloppnåelse om forbedringer 
innen enkelte tema.  
 
I innledningsfasen er det påpekt viktige utredningstema og problemstillinger 
som planarbeidet vil ha fokus på. Dette gjelder særlig trafikale utfordringer 
og mobilitet, flom og overvann, forurensning, klima/miljø/energi, landskap, 
kulturmiljø, grønn- og blågrønn struktur, dagens luftsportsaktivitet 
(paragliding), nærmiljø og naboforhold. I dette planprogrammet er 
eksisterende kunnskap om de ulike utredningstemaer beskrevet, og det er 
gjort en kort omtale av hvordan de er tenkt videre utredet i planarbeidet.  

Framdriftsplan Oppstart og planprogram på høring:            25. august 2020 – 6 uker 
Fastsettelse av planprogram:                         November/januar 2020/2021 
Utarbeidelse av reguleringsplanforslag:       Februar – august 2021 
Høring og off. ettersyn av planforslag:         November – januar 2020/2021 
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Bearbeiding og innlevering av planforslag:  Mars 2022 
Godkjenning av plan i Bystyret:                      September 2022 

Organisering Forslagsstiller er Bergen kommune v/ Etat for utbygging, på vegne av 
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Norconsult AS er utførende 
plankonsulent.  
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1 Innledning 
 

1.1 Hva er et planprogram? 

Et planprogram er et grunnlagsdokument for en konsekvensutredning etter Plan- og 
bygningslovens [1] § 12-9 og Forskrift om konsekvensutredninger §6 [2]. Vurderingen om 
behov for konsekvensutredning er gjort opp mot forskriften, der utløsende krav til KU er at 
egenskaper ved planen kan få en vesentlig virkning for miljø eller samfunn jf. § 8 a og § 10, 2. 
og 3. ledd i forskriften, se også pkt. 6.1.  
 
Et planprogram skal redegjøre for hvilke problemstillinger et planarbeid skal omfatte, hvilket 
kunnskapsgrunnlag som foreligger og hvordan plan- og utredningsprosessen skal 
gjennomføres.  
 
Planprogrammet viser derfor hvilke alternativer som skal utredes og hvilke utredninger som 
anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Til sist beskrives et opplegg for 
medvirkning og informasjon (særlig for grupper som antas å bli særlig berørt av tiltaket som 
planlegges). Et forslag til planprogram (dette høringsutkastet) sendes først ut på høring før 
det skal fastsettes av kommunen (Plan- og bygningsetaten). Varsling av planoppstart skjer 
samtidig som planprogrammet sendes ut på høring.  Se kap. 7 for mer om planprosessen 
fremover. 

1.2 Bakgrunn for planinitiativet 

Det igangsatte prosjektet er i henhold til Idrettsplanen [6] (2017 – 2027) og Bergen bystyre 
sitt vedtak om idrettsplanen i 2017 (møte 220317 saknr. 73-17).  
 
I Bystyret ble det vedtatt å slutte seg til konklusjonene for anleggsutvikling i byen, og under 
omtale av Årstad bydel (pkt. 2.7) lyder det slik i pkt. d:  
 

«Bystyret ber byrådet komme tilbake med en ny sak om Haukelandshallen og 
Nymarksområdet når man har fått avklart nærmere sammen med idretten hvilke 
muligheter man har for en best mulig utnyttelse av området. En slik sak må se dette i 
sammenheng med vedlikeholdsetterslepet på Haukelandshallen, planene for en ny 
storhall for håndball og ny innendørs fotballhall, og hvordan man ønsker å ivareta 
behovene til alle innendørs- og utendørsidrettene i Nymarksområdet.» 

 
Det er dette vedtaket som ligger til grunn for initiativet til oppstart av reguleringsplanarbeid 
på Nymark, jfr. Planinitiativ [16] .  
 
I møte med Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten 18.11.2019 ble oppstart anbefalt, jfr. 
referat av 20.11.2019 [7]. 
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1.3 Hensikt med planarbeidet 

Vedtaket i Byrådet angående Idrettsplanen ber om en helhetsvurdering i form av en 
reguleringsplan. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge grunnlag for utvikling av idrettsområdet på Nymark.  
 
Det er ønske om å undersøke mulighetene for primært å bygge en kombinert idrettshall, 
med arena for håndball (toppidrett) og en innendørs treningshall for fotball på området, 
sekundært bare en av disse hallene. I tillegg til ny hall(-er) på Nymark skal det legges til rette 
for: 
 

 minst 3 utendørs fotballbaner (der èn av disse er tenkt som treningsbane for SK 
Brann) 

 å opprettholde landingsplass for luftsportsaktivitet (paragliding fra Ulriken) 
 offentlig flerbruksfelt (anlegg for utendørs aktivitet, organisert og egenorganisert) 
 gode løsninger for andre idrettsaktiviteter i området 
 plass for utendørs opphold 
 gode trafikkløsninger  
 gode gang- og sykkelforbindelser (både fra offentlig vei og kommunikasjon og 

gjennom området), inkl. sykkelparkering. 
 å bevare viktig grønnstruktur i området 
 å vurdere bekkeåpning og legge en god strategi i håndtering av overvann 

 
I planarbeidet skal idrettens og ulike offentlige og allmennyttige behov avklares i området 
gjennom en programmeringsprosess* med brukermedvirkning. Idrettens fremtidige bruk av 
Haukelandshallen skal også inngå i planarbeidet.  Eventuelle avklarte behov for 
endringer/utvidelse av Gimle oppveksttun skal søkes innarbeidet i planen. Medvirkning er 
beskrevet i kap. 7. 
 

*Å programmere innebærer her å avklare og beskrive hvilke funksjoner et bygg eller 

uteareal skal inneholde, å definere hvor store arealer det er behov for til de aktuelle 

funksjonene, og hvordan arealene bør plasseres i forhold til hverandre. 

Programmeringen skjer i nært samarbeid med brukerne, og munner ut i et rom- og 

funksjonsprogram, som er byggherrens «bestilling» til de som skal prosjektere og 

utforme selve bygget. 

 
Området skal detaljreguleres og det skal utarbeides en konsekvensutredning (KU) av det 
planlagte tiltaket, noe som vil synliggjøre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Konsekvensutredningen vil være et viktig grunnlag i avgjørelsen om det skal bygges en eller 
to haller på Nymark og i hvilken grad avbøtende tiltak må gjøres. Ved regulering av to haller 
(både håndball- og fotballbane), utformes dette som et kombinert idrettsbygg. 
 
Reguleringsplanen skal sette krav til at det lages en plan for rigg og drift i området som 
hensyntar øvrige virksomheter og kvaliteter i byggetiden.  
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1.4 Målområder og mål for planarbeidet  

 
Idrett og annen aktivitet 
Intensjonene er at fotballen skal få innendørs treningsmuligheter på Nymark, at håndballen 
skal få en kamparena for de sentrale deler av Bergensdalen, at paragliderne og annen idrett 
fortsatt skal kunne utøve sin virksomhet på området, at egenorganisert aktivitet skal få et 
forbedret tilbud på Nymark, samt at forholdene for gang- sykkelaktivitet skal bli bedre enn i 
dag. 
 
Gåby – gang-/sykkel, gatebruk og trafikksikkerhet 

- Gjennomgående sykkelveinett, slik det er vist i forslag til ny Sykkelstrategi for Bergen, 
skal konkretiseres innen planområdet og kobles til slike traseer utad, der det ligger til 
rette for det. Der det er nødvendig, skal sykkelveinettet reguleres innenfor 
planområdet.  

- Interne forbindelser skal konkretiseres og reguleres der det er nødvendig: 
▪ Viktige forbindelser til og fra idrettsanleggene, med sykkelparkering 
▪ Viktige gjennomgående forbindelser, som skoleveger 
▪ Utfordrende krysningspunkt, der gang-/sykkeltrafikk møtes med annen trafikk, 

skal ha spesielt fokus 
 
Klima, energi, arealbruk, naturmiljø og forurensning: 

- Klimagassutslipp som følge av utbygging og drift skal minimaliseres 
- Energibruk skal minimaliseres, ved bruk av fjernvarme eller bedre løsninger 
- Arealbruken skal økonomiseres, minst mulig natur skal forbrukes og økologiske 

kvaliteter skal forbedres 
- Planarbeidet skal bidra til at forurensning ikke øker i området 

 
Kulturmiljø, bylandskap  

- Eventuelle bygg/haller må være akseptable i forhold til områdets kulturmiljø og 
landskap. Dette gjelder: 

▪ nærvirkning i forhold til eksisterende, verdifulle bygningsstrukturer, 
enkeltbygg, grønnstruktur og parkmiljø i området 

▪ virkning for opplevelsen av viktige byroms- og grønnstrukturakser (å komme 
til og å gå igjennom området, samt viktige siktakser) 

▪ påvirkning av fjernvirkning fra viktige punkt i omgivelsene   
- Mulighetene for å rehabilitere blågrønne strukturer bør opprettholdes 
- Utforming av eventuelt nye bygg bør være stedtilpasset, mht. materialer, høyder, 

volum og form 
 
Overvann – flom 

- Utbyggingen må ikke øke tilført mengde overvann til ledningssystemet i området eller 
forverre flomforhold 
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2 Rammer i overordnede planer m.m. 

2.1   Lovgrunnlaget, rikspolitiske retningslinjer, statlige veiledere og bestemmelser 

▪ Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008  
▪ Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
▪ Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
▪ Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
▪ Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 
▪ Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
▪ RPR barn og unge i planleggingen 
▪ RPR areal og transport i planleggingen 
▪ RPR Universell utforming 
▪ Målbok for idrettsanlegg. Kulturdepartementet, april 2015. 
▪ Idrettshaller, planlegging og bygging. Kulturdepartementet, 2016. 
▪ Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -   

Kulturdepartementet 2020 

2.2   Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

Offentlige planer 
▪ Kommuneplanens arealdel for Bergen kommune 2018-2030 (KPA, vedtatt 16.06.19) 
▪ Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030 (KPS, vedtatt 24.16.15) 
▪ Kommunedelplan for Landås bydel (KDP, vedtatt 1996) 
▪ Reguleringsplan for Nymark (eldre plan vedtatt 1966) 
▪ Reguleringsplan for Brann stadion (vedtatt 2017)  
▪ Reguleringsplan for Årstad, Bergensdalen midtre del (eldre plan fra 1923) 
▪ Idrettsplanen 2017-2027 
▪ Kommunedelplan Blågrønn Infrastruktur Bergen. Grøntmiljøplan 2012-2020 
▪ Sykkelstrategi (under revidering, 2019-2030) 
▪ Gåstrategi (under revidering, 2019-2030) 
▪ Skolebruksplan 2016-2030 
▪ Barnehagebruksplan 2016-2030 
▪ Hovedplaner for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-2024 
▪ Trafikksikkerhetsplan og handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021 
▪ Grønn strategi. Klima og energihandlingsplan for Bergen, Byrådet 26. mai 2016 
▪ «Arkitektur+»: Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen  

 
Undersøkelser 

▪ Geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser (Multiconsult, 2016) 
▪ Mulighetsstudie av to idrettshaller (ABO, 2017) 
▪ Notat om nedgraving av haller (Norconsult, 2019) 
▪ Foreløpig stedsanalyse (Norconsult, 2019) 
▪ Planinitiativ (Norconsult, 2019) 

 
2.3   Kommuneplanens arealdel (KPA) 
I gjeldende KPA 2018-2030 [3] er området avsatt til arealformål «idrettsanlegg», 
«grønnstruktur» og «bebyggelse og anlegg», se Figur 2-1. Idrettsanlegg på Nymark er i tråd 
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med KPA, da området er avsatt til idrett. Det er ikke knyttet til bestemmelser til formålet i 
KPA 2018.   
 
I KPA er parkområdet øst for Nymarksbanene ved Christieparken vist med hensynssone 
«Grønn støysone» og er utpekt som et såkalt stilleområde som skal beholdes uten ny 
støypåvirkning. Banestøy er derimot vist som et angitt avvik i bestemmelse pkt. 22.3. 
Hensynssoner for kulturmiljø og område med kulturminnegrunnlag omringer idrettsarealet 
på Nymark. I tillegg er det lagt hensynssoner for infrastruktur (fjernvarme Flesland), støy fra 
vei (gul sone) og luftkvalitet (rød sone) på Nymark som må tas hensyn til.  
 
Det er ikke angitt maksimum byggehøyder i byfortettingssonen i gjeldende KPA. Steds-
analyser for området skal derfor være et sentralt verktøy for å tilpasse nye bygg til 
eksisterende nabolag og bylandskap.  
 

 
Figur 2-1. Utklipp fra KPA 2018-2030. Mørk grønt areal: 
 idrettsanlegg, lys grønt areal: grønnstruktur, oransje/ 
brunt areal er vist som utbyggingsområder/ 
fortettingssoner. 

 
2.4    Kommunedelplan for Landås bydel (KDP)  
KDP for Landås bydel (planID 60910000) er gjeldende for området og ble vedtatt i 1996. I 
KDP er arealene satt av til «Idrett», «Offentlig friområde, naturområde og friluftsområde», 
samt «Offentlig friområde med offentlige bygninger og institusjoner». 
Planmaterialet utgjør også et kulturminnegrunnlag for Landås bydel, se under kulturminner. 
 
2.5   Gjeldende reguleringsplan for Nymark 
Reguleringsplan for Nymark (planID 11450000) dekker området, men er en eldre plan fra 
1966 som mangler bestemmelser. I plankartet er området disponert til ulike aktivitetsformål, 
deriblant offentlige treningsbaner, lekeareal og parkering. 
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3 Beskrivelse av planområdet 

3.1    Beliggenhet, terreng og blågrønne strukturer 

Planområdet ligger på Nymark i Årstad bydel, i Bergen, se Figur 3-1. Planområdet har flatt 
terreng og ligger sentralt i dalbunnen av Bergensdalen, på øst- og sørøstsiden omkranset av 
skråninger med bebyggelse og park. Ulriken og Landåsfjellet ligger i øst/sørøst og Løvstakken 
i vest. Se også nærmere beskrivelse i pkt. 5.5 Landskap.  

 
Figur 3-1. Planområde ved oppstart – med hovedinnhold. Oppstartsgrensen er vist med hvit, stiplet linje.  
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Landåsbekken som kommer fra Ulriken via Christieparken, er kanalisert gjennom 
planområdet fra sør-øst til nord-vest, og har sitt utløp i Solheimsvatnet i vest. Idrettsområdet 
på Nymark er bygd oppå det tidligere Haukelandsvatnet, som på 1920-tallet ble betydelig 
redusert, ved drenering. Fra 1950-tallet og i tiårene fremover ble resterende del av 
Haukelandsvannet og omkringliggende myrområder fylt igjen, ettersom arealet bl.a. ble 
benyttet som kommunalt søppeldeponi. Se Figur 3-2. Det er avdekket høy grunnvannstand 
på Nymarksflaten.   
  

 
Figur 3-2. Haukelandsvatnet var blitt betydelig redusert i 1951, og er i dag fylt igjen. 
Det er høy grunnvannstand på idrettsflaten i dag (kilde: norgeibilder.no).  

3.2    Planavgrensning og eierforhold 

Planområdet som det varsles oppstart for gjelder idrettsarealet nord for Brann stadion og 
inkluderer idrettsflaten med utendørs fotballbaner og parkmessige arealer i øst, 
Haukelandshallen og Gimle oppveksttun nord for idrettsflaten, samt foreløpig hele 
strekningen av St. Olavs vei til krysset ved Ibsens gate lengst nord. Området som i dag er 
avsatt til helikopterplass i KDP må avklares med Helse Vest. 
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Plangrensen i nord ved Ibsens gate er satt på bakgrunn av trafikale hensyn, nemlig det å 
avklare mulig behov for å håndtere publikumstilstrømning, sykkel- og gangtrafikk, 
varelevering og generell framkommelighet i og gjennom området. Plangrensen kan bli 
trukket sørover i retning Haukelandshallen i prosessen - dersom det viser seg å være lite 
behov for fysiske endringer som følge av haller her. 
 
Plangrensen i sør overlapper litt med nylige vedtatte reguleringsplan for Brann stadion 
(Nasjonal planID: 65160000), dvs. inntil nordveggen av stadion. I utgangspunktet er det ikke 
ønskelig å regulere overlappende areal på nytt her. Men det overlappende arealet tas med i 
planarbeidets oppstartsfase i tilfelle det skulle oppstå et behov for arealendringer her, som 
følge av behov for å sikre tilstrekkelig areal til formål som utendørsbaner inkl. 
sikkerhetssoner, samt en eventuell gang- og sykkelveg langs vest-øst like nord for stadion jf. 
sykkelstrategi.  
 
Bergen kommune eier store deler av arealet innenfor planområdet (gnr/bnr 162/978). Det er 
flere uklare grenser i området, noe som må sees i sammenheng med endelig plangrense. 
Som følge av dette kan det bli aktuelt å justere enkelte eiendomsgrenser i løpet av 
planprosessen, noe som må tas opp tidlig i prosessen.  
 

3.3    Dagens arealbruk  

Planområdet brukes i dag i hovedsak til idrett, aktivitet og undervisning, og rapporteres å 
være mye brukt. Det aktuelle utbyggingsarealet på Nymarksflaten brukes i dag som utendørs 
idrettsbaner og består av fem fotballbaner: to kunstgress-, to gressbaner og en grusbane 
(mindre brukt til fotball p.t.), se Figur 3-3 neste side. Banen lengst sørøst er treningsbane for 
SK Brann (gresstrening). Nymark klubbhus og lagringsplass for utstyr/maskiner er lokalisert 
sørvest i planområdet. Haukelandshallen brukes hyppig til innendørs idrett som håndball, 
volleyball, fotball m.m. og av skoler i området. Nord for Haukelandshallen er Gimle 
oppveksttun med ungdomsskole og barnehage.    
 
I tillegg til eksisterende kjøreveger, gangsystem og annen infrastruktur i planområdet er det 
flere flater med parkeringsareal i planområdet (øst for Haukelandshall, langs St. Olavs vei, 
nord for Brann stadion, mindre plass øst for Gimle oppveksttun og tidvis også skoleplassen. 
Øst for Nymarksbanene fungerer parkdraget som et tur- og oppholdsområde, i tillegg til å 
være landingsplass for paraglidere (luftsportaktivitet fra Ulriken). Planområdet avgrenses av 
boligområder, og det er flere gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet.  
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Figur 3-3. Dagens arealbruk i planområdet.  
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4 Planlagt tiltak og alternativ som skal konsekvensutredes 

Innledende beskrivelse: 

Det er ønske om primært å bygge en kombinert idrettshall, med arena for håndball 
(toppidrett) og en innendørs treningshall for fotball på området, sekundært bare en av disse 
hallene. 
 
Håndballhallen planlegges som en kamparena med tribune for ca. 2500 publikummere, 
mens fotballhallen er tenkt som en treningshall (ikke fullverdig fotballbane til kamp for 
voksne, muligens for yngre årsklasser).  
 
Uavhengig av hvilket hall-alternativ det planlegges for, skal det i utgangspunktet 
tilrettelegges for tre utendørs fotballbaner, et flerbruksfelt, en utendørs oppholdsplass/ 
«byplass», samt andre tilbud til nærmiljøet (slik som bedret gjennomgang med 
gangveg/sykkelveg på tvers, klatrevegg, mulighet for flerbruk av lokaler).  Størrelsene på 
disse tilbudene vil være forskjellig for de ulike alternativ. Ferdsel og parkering med privat bil 
skal ikke økes i området.   

Alternativer som skal vurderes – med størrelser/høyder/øvrig hovedinnhold  

I innledningsfasen til reguleringsplanarbeidet er det gjennom en silingsprosess og en 
alternativsvurdering blitt foreslått å konsekvensutrede - etter forskrift om 
konsekvensutredninger - en kombinert hall bestående av en håndballhall og en fotballhall 
med fellesarealer.    
 
For å komme fram til det beste alternativet både med hensyn til idretten og til sambruk, drift 
og miljø er det utarbeidet i alt fire alternativ for kombinert hall, lagt henholdsvis nord – syd 
eller øst – vest, plassert enten opp mot Haukelandshallen eller mot Brann stadion, og to 
enkelthaller – en for håndball og en for fotball, plassert mot Haukelandshallen. Totalt er det 
altså seks ulike alternativ som vurderes – opp mot 0-alternativet, se liste under.  
  
En håndballhall vil ha en ytre takhøyde på om lag 12m, en fotballhall vil ha ytre takhøyde på 
om lag 20m, ytre omtrentlige flatestørrelser av hallene fremkommer av kart i videre 
beskrivelse. 
 
Alternativene er: 

• 0-alternativet: Dagens situasjon (ingen haller bygges, vanlig drift, opprusting av baner, 
samt gang-/sykkelveg på tvers). Dette skal i KU sammenlignes med hall-alternativene, 
for å få frem konsekvensene. 

• Alt.1a Kun håndballhall, plassert ved Haukelandshallen 

• Alt.1b Kun fotballhall, plassert ved Haukelandshallen 

• Alt.2a Kombihall nord-sør, trukket nord mot Haukelandshallen 

• Alt.2b Kombihall nord-sør, trukket sør mot Brann stadion   

• Alt.3a Kombihall øst-vest, ved Haukelandshallen, fotballhall mot øst 

• Alt.3b Kombihall øst-vest, ved Brann stadion, fotballhall mot vest 
 
Alternativene er illustrert og omtalt under: 
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0-alternativet  

Dette er dagens situasjon (ingen haller bygges, vanlig drift, opprusting av baner, samt gang-
/sykkelveg på tvers). Dette skal i KU sammenlignes med hall-alternativene, for å få frem 
konsekvensene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innhold:  

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress, ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress, ca. 72 x 110m 

o 2 treningsbaner kunstgress, ca. 72 x 102m 
o 1 9-er-bane kunstgress, ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt 1,9 daa, og gang-/sykkelveg øst-vest 

Figur 4-2  0-alt.: Dagens situasjon, med påregnelige utbedringer.  

Figur 4-1 0-alternativet, dagens situasjon, kilde: Google Earth 
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Alt.1a Kun håndballhall, plassert ved Haukelandshallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innhold: 

• Håndballhall kamparena 

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress, ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress, ca. 72 x 110m 

o 1 Treningsbane kunstgress, ca. 72 x 81m 
o 1 9-er-bane kunstgress, ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt ca. 1,5 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 1,85 daa  

Figur 4-4  Alt. 1a, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-3 Alt. 1a, skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth. 



   

17 
 

Alt.1b Kun fotballhall, plassert ved Haukelandshallen 

 
 
Innhold: 

• Fotballhall, trening 

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress ca. 72 x 110m 

o 1 Treningsbane kunstgress ca. 72 x 81m 
o 1 9-er-bane kunstgress ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt ca. 1,5 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 1,85 daa 

Figur 4-5  Alt. 1b, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-6 Alt. 1b, skjem skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth.  
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Alt.2a Kombihall nord-sør, trukket nord mot Haukelandshallen. 

 
Innhold: 

• Kombinert hall håndball kamparena og fotball, treningshall 

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress ca. 72 x 110m 

o 1 Treningsbane kunstgress ca. 72 x 81m 
o 1 9-er-bane kunstgress ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt til sammen ca. 4,5 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 2,2 daa  

Figur 4-7  Alt. 2a, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-8 Alt. 2a, skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth. 
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Alt.2b Kombihall nord-sør, trukket sør mot Brann stadion 

 
Innhold: 

• Kombinert hall håndball kamparena og fotball, treningshall, nord – sør, trukket mot 
Stadion 

• Ballbaner (alle baner må legges om samtidig med utbygging av haller) 
o 1 Kampbane kunstgress ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress ca. 72 x 110m 

o 1 Treningsbane kunstgress ca. 72 x 81m 
o 1 9-er-bane kunstgress ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt til sammen ca. 4,5 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 2,2 daa 

Figur 4-9   Alt. 2b, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-10. Alt. 2b, skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth. 
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Alt.3a Kombihall i øst-vest, ved Haukelandshallen, fotballhall mot øst 

 
 
 Innhold: 

• Kombinert hall håndball kamparena og fotball, treningshall, øst - vest, trukket mot 
Haukelandshallen 

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress ca. 72 x 110m 

o 1 9-er-bane kunstgress ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt ca. 3 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 2,2 daa 

Figur 4-11 Alt. 3a, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-12 Alt. 3a, skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth. 
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Alt.3b Kombihall i øst-vest, ved Brann stadion, fotballhall i vest 

 

Innhold: 

• Kombinert hall håndball kamparena og fotball, treningshall, øst - vest, trukket mot 
Stadion 

• Ballbaner 
o 1 Kampbane kunstgress ca. 76 x 115m 
o 1 Treningsbane naturgress ca. 72 x 110m 

o 1 9-er-bane kunstgress ca. 50 x 72 m 

• Flerbruksfelt ca. 2,2 daa 

• Gang-/sykkelveg øst-vest 

• Byplass ca. 3,5 daa 
 

Figur 4-13  Alt. 3b, skisse til arealdisponering. 

Figur 4-14 Alt. 3b, skjematisk 3D-fremstilling av bygningsvolum og anlegg. Bakgrunnsbilde: Google Earth. 
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5 Viktige tema og problemstillinger i planarbeidet  

5.1    Generelt 

Temaene som beskrives under antas, på nåværende tidspunkt i planprosessen, å utgjøre 
viktige problemstillinger i planarbeidet. Status og utfordringer beskrives for de ulike 
temaene, og vil oppdateres i tråd med merknader som kommer inn i forbindelse med  
utlegging av planprogrammet. 

5.2    Trafikk, veg, adkomst og parkering 

Adkomsten til Haukelandshallen skjer i dag fra nord via Ibsens gate og St. Olavs veg. 
Tilførselsvegene til området benyttes til beboerparkering og er ikke egnet for omfattende 
trafikk med trailere og buss. St. Olavs veg er stengt for gjennomkjøring med et gatetun ved 
Fredrik Stangs veg. Varelevering skjer i dag primært fra vestsiden i hovedinngangen til 
Haukelandshallen, men det er også muligheter fra p-plassen på østsiden av bygget. Det er i 
dag beskjeden varelevering, oppgitt til ca. 1 gang i uken. Ved hovedinngangen er det ikke 
egen snuplass for kjøretøy, og krysset St. Olavs veg/St-Halvards vei brukes som snuhammer. 
Det er lite vareleveringstrafikk i området – noe som tillater en slik løsning.  
 
Ved større arrangement, som Brannkamper, brukes skoleplassen til Gimle oppveksttun til 
parkering. Det er ikke tilrettelagt for parkering for funksjonshemmede ved 
Haukelandshallen. Det foreligger ikke data for reisemiddelfordeling til hallen. Siden det er 
relativt få p-plasser tilgjengelig ved større arrangement, kommer antagelig de fleste med 
kollektivtrafikk, sykkel eller til fots. Når det kommer tilreisende med busser har det vært satt 
av plass til 3 busser på p-plassen ved St. Clements veg på østsiden. På dagtid fra kl. 7 – 15 er 
hele denne plassen leid ut til ansattparkering for Haukeland sykehus. 
 
Innenfor planområdet er det i 
kommuneplanen vist 
hensynssone for støy fra vei 
(gul sone, H220_3). 
 
Det er i dag ikke tilrettelagte 
sykkelruter innenfor 
planområdet. Figur 5-1 til høyre 
viser kartlagt sykkelvegnett i 
området (er hentet fra 
høringsutkast til ny 
sykkelstrategi for Bergen). I 
tillegg til dette er det behov for 
flere tilrettelagte gangveger i 
området. 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-1 Utklipp fra høringsutkast til ny sykkelstrategi for Bergen.  
Blå linjer viser sykkelvegnettet, der mørk blå linjer viser prioritert del av 
sykkelnettet. 
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5.3    Vann, avløp og overvann  

Dagens VA-anlegg: eksisterende bebyggelse i nabolaget til idrettsplassen er tilknyttet 
offentlig avløp. Kanaler befinner seg hovedsakelig i «vegkroppene». Brann Stadion er 
tilkoblet mot Idrettsvegen i nord og St. Sunnivas vei i øst. Haukelandshallen er tilkoblet mot 
St. Olavsvei i vest.  
 
Intern drenering på idrettsplassen er tilknyttet mot overvannskanal via St. Clemens vei. 
Landåsbekken er kanalisert på tvers gjennom idrettsområdet sør-øst til nord-vest, og denne 
overvannskanalen har utløp i Solheimsvannet i vest.  
 
Vannforsyning i området kommer fra Svartediket vannbehandlingsanlegg og nærmeste 
eksisterende kommunal hovedvannledning befinner seg i St. Olavs vei. Vannforsyning til 
stadion kommer fra hovedvannledning i Idrettsveien. Hydranter med slokkevann befinner 
seg i St. Olavs veg, St. Halvards vei, i veikryssing til Fredrik Stangs veg og Idrettsveien.  
 
For å sikre framtidig utbygging må kapasitet og tilstand i eksisterende system vurderes og 
opprustes i henhold til Bergen kommunens VA-norm og sanitærreglement. Det er beskrevet i 
VA-norm for Bergen Kommune «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen Kommune» 
at overvannet skal håndteres lokalt i forbindelse med fordrøying og infiltrasjon. Infiltrasjon 
av overvann på stedet må i hvert enkelt tilfelle vurderes i henhold til grunnvannsstand, 
bebyggelse, eksisterende konstruksjoner og drenssystemer. Idrettsplassen ligger på tidligere 
myrområde og Haukelandsvannet. Grunnen består av torv over murene og viser høy 
grunnvannstand.  
 
Fordrøying ved alternativene må vurderes i forbindelse med Bergen kommunens strategi for 
blågrønn byutvikling. Tiltak kan blant annet være: grønne tak til å fordrøye overvann, åpne 
vannveier i stedet for nedgravde rør og dype grøfter og integrering av åpne 
fordrøyingsbasseng i park i stedet for nedgravde konstruksjoner.  

5.4    Bystruktur og kulturminner  

Nymark er den hagebyinspirerte boligforstaden i Bergen. Området er fortsatt preget av 
byplangrep fra 1920-tallet og utbygging fra mellomkrigstiden. Derfor sammenfaller i stor 
grad særpreg i bystruktur og bebyggelse med byplanhistoriske, arkitekturhistoriske og 
kulturhistoriske verdier. 
 
Området består av både verneverdige enkeltbygg og helhetlige kulturmiljøer, samt viktige 
historiske sammenhenger og identitetsbærende elementer. I tillegg til kommuneplanens 
hensynssoner for større sammenhengende kulturmiljøer, er det i området flere 
enkeltbygninger med kulturminneverdi. Disse bygningene er ikke formelt vernet. Likefullt må 
det vurderes i hvilken grad ny utbygging kan påvirke opplevelsen av disse, i første rekke 
Haukelandshallen, men også Gimle skole, den hagebyinspirerte bebyggelsen i St. Olavs vei, 
Fr. Stangs vei og Roald Amundsens vei, samt de eldre verkstedhallene som er integrert i 
bygningsanlegget til Høgskulen på Vestlandet (HVL). 
 
I henhold til den nylige vedtatte kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018) berøres 
området av to hensynssoner for bevaring, nr 7 Danmarksplass–Kronstad og nr 15 Minde–
Nymark. I bestemmelser, § 35.5, heter det «at kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres 
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og bevares. De karakteristiske trekkene ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og 
kulturlandskap definerer områder og gir det særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til 
dette ved søknad om tiltak om endret arealbruk». 
 
KPA 2018 gir også føringer for utbygging som skal underbygge ønsker for bystruktur og 
byform. Bortsett fra idrettsarealene og grøntstrukturen ligger Nymark i byfortettingssone i 
KPA 2018. Jamfør bestemmelsene heter det at «Området skal ha ferdselsårer utformet som 
gater og finmasket byroms- og gangnett med maks. 70 meter mellom gangårer. For 
byggehøyder og utnyttelse er det fastsatt at «Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, 
tilliggende byrom og viktige siktlinjer» og at «Grad av utnytting gis ut fra krav til 
byromsstruktur, byggehøyde og uteareal». 
 
Kommunedelplan Landås. I KDP Landås er strøket Kronstad–Gimle–Fridalen–Nymark vist 
som planområde 1. Jamfør denne er den hagebyinspirerte planen langt på vei fulgt når det 
gjelder boligutbyggingen. Området er blitt en grønn boligby. Ubebygde grønne arealer og 
grøntdrag er realisert, men opparbeidelsen av en storslått sentralpark er ikke gjennomført, 
derimot er det anlagt et stort idrettsområde (ref. KDP Landås 1994). Planen inneholder 
retningslinjer for området som må hensyntas i et videre planarbeid.  

5.5    Landskap - overordnet  

Den geologiske formasjonen Bergensbuene er bestemmende for de viktigste 
landskapsformene i Bergensområdet, og vi kan tydelig lese retninger og bueformer på 
fjellene, Bergensdalens form og flere av fjordene. Se spesielt fig. 5-3 neste side. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-2 Oversiktsbilde fra Google Earth, fra sørvest. Omtrentlig planområde vist med svart stiplet grense. 
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Det store landskapsrommet i 
Bergensdalens sentrale deler 
er avgrenset av fjellene som 
følger Bergensbuenes form 
og retning. I midtre del av 
dalen er det Løvstakken i 
vest som avgrenser dalen, og 
i øst Ulriken - Landåsfjellet 
med bakenforliggende fjell.  
Dalen underdeles av enkelte 
mer markerte «knekklinjer» 
eller lokale silhuetter i dalen, 
som en linje mellom Ulrikens 
topp, via Montana og ut over 
Kronstadhøyden. 
 

Omkring planområdet er det 
et vestvendt, amfi-lignende 
mellomstort landskapsrom 
rundt de flate og åpne 
Nymarks-slettene, avgrenset 
av Kronstadhøyden i nord-
nordøst, åssiden nedenfor 
Natlandsveien i øst, og kanten ved Årstad brannstasjon – Fridalen i sør. 
 
Nymarksområdet er eksponert i Bergensdalen, der det ligger som en markert grønn flate i 
sitt lokale «amfiet», omgitt lokalt av mest homogene bebygde boligområder og park i øst, i 
vest og sør av en del større bygningskomplekser som Høgskulen for Vestlandet og Stadion.  I 
større skala er området omgitt av byfjell med stor ferdsel og mange utsiktspunkter mot 
dalen. 
 
Haukeland sykehus, terrasseblokkene på Montana, Høgskolen og Brann stadion er i dag de 
største og mest eksponerte volumer i det overordnete landskapsbildet. Nymark har et stort, 
helhetlig, grønt sentralt parti. Christieparken og grønnkorridor mot sør er forbundet med 
dette, og er tydelig lesbar i 
fjernvirkning. 
 
De aktuelle alternativ må settes 
inn i og drøftes i denne 
konteksten: I hvor stor grad 
endrer nye tiltak dette bildet. Vil 
nye haller bygge opp 
om/styrke/svekke denne. 
I konsekvensutredning bør 
fjernvirkning dokumenteres og 
drøftes ut fra aktuelle 
omkringliggende perspektiver. 

Figur 5-3 Overordnet landskap: Romdannelse sentralt i Bergensdalen -  
med planområdet 

Figur 5-4. Aktuelle standpunkt for vurdering av fjernvirkning. 



   

26 
 

5.6    Naturmangfold 

Det er ikke registrert viktige naturtyper på Nymark. Store deler er bebygde flater og 
idrettsflater med kunstgress. Arealet med størst verdi for naturmangfold i området er 
parkdraget/gressflatene lengst øst i planområdet. Dette arealet er sammenhengende med 
grøntarealet i Christieparken lengre sør, hvor det er definert en grønnkorridor langs den 
åpne Landåsbekken jf. Blågrønne interesser 2018. Det sammenhengende vegetasjonsbeltet i 
planområdet har en økologisk funksjon ved arters forflytning i urbane strøk.  
 
Det er registrert flere rødlistede fugler i Nymarksområdet kategorisert som nær truet, 
herunder; stær, tyrkerdue, fiskemåke, gulspurv, kornkråke og taksvale. Flere av de 
registrerte fugleartene er knyttet til jordbruk- og kulturlandskap med kantvegetasjon, og 
søker føde på eng og plen med kort gress og i åpne områder.  
 
Videre i planleggingen bør en se nærmere på tiltak som kan forbedre de økologiske 
kvalitetene i området, deriblant beplantning, utviding av parkarealet, grønne tak og 
gjenåpning av vassdrag. Dette kan være tiltak som kan forbedre dagens situasjon.  

5.7    Grønn- og blågrønn struktur 

Det er i innledningsfase kartlagt grønnstruktur i planområdet og forbindelse til omliggende  
grønnstruktur, se kap. 5.5, landskap. Parkdraget i øst er registrert som svært viktig 
friluftsområde (leke- og rekreasjonsområde) og som grønn støysone (stillesone). Temaet skal 
hensyntas i planen. Arealene er ikke planlagt å bygge på, men planen angir at dersom de skal 
utnyttes til annet formål skal dette særskilt begrunnes.   
 
Temakartet «Blågrønne interesser» til kommuneplanen viser at Landåsbekken er lagt i rør 
under bakken. Vassdraget er kartlagt med informasjon om at det er et framtidig potensial for 
gjenåpning av bekken. En styrket forbindelse til Christieparken som en sammenhengende 
grønn- og blågrønn struktur, ved å reetablere bekkeløpet gjennom parken langs 
Nymarksbanene, og ved å utvide parkens areal, kan gi en positiv miljøverdi.    
 
Jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (Lovdata), pkt 5 d, skal det ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skaffes fullverdig erstatning. I KPA 2018 står det i § 11 Rekreasjon og 
friluftsliv pkt. 3 at arealer eller funksjoner som fjernes skal erstattes, eventuelt skal 
tilsvarende tilbud i nærområdet gis økt standard og bruksverdi.  
 
Gimle oppveksttun bruker banene som sine utendørsbaner i kroppsøvingsfaget, og Kniksens 
plass barnehage tar «utflukter» for å bruke deler av baner til lek/ballek når det er aktuelt. 
Ved etablering av haller etc. vil minst en bane konverteres fra utendørs til innendørsbane, 
like fullt vil det være to til tre baner tilgjengelig ute. Med det faktum at dagens baner for 
øvrig, etter vår kunnskap, har en noe begrenset anvendelse til lek, og at forslagsstiller tar 
sikte på å tilføre området en flerbruksflate, aktivitetsvegger og bedre gjennomgående 
gangvegskorridorer enn i dag, er vår vurdering at arealer for lek antakelig kan forbedres.  
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  Figur 5-5. Illustrasjon av nåværende grønnstruktur, inkl. visuelle grønne forbindelser i området.  

5.8     Fareområder 

Hele området er markert som aktsomhetsområde for flom. Temaet er et viktig tema i 
planarbeidet og det skal tas stilling til eksisterende flomveger og vurdering av tiltak knyttet 
til utbygging. Temaet vil bli behandlet som en del av VA-rammeplan. 
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5.9     Forurensing 

Innenfor planområdet er det i kommuneplanen vist hensynssone for luftkvalitet - rød sone 
(H390_1). Luftfølsomme tiltak skal tas hensyn til i planarbeidet og håndteres i samsvar med 
§ 23 i KPA.   
 
Det foreligger rapporter som avdekker forurensede masser på Nymarksflaten. Blant annet er 
det gjort geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser (Multiconcult, 2016) og det er 
påvist varierende grad av forurensning i fyllmassene, noe som vil generere kostnader ved ev. 
masseutskiftning. Miljøtekniske utfordringer ved utbygging på tidligere deponier kan være 
spredning av eksisterende forurensning, deponigass og hensyn til menneskelig helse ved 
fremtidig arealbruk. Tidlig grunnundersøkelser/prøvetaking må trolig settes i gang, og 
tiltaket vil trolig utløse behov for tiltak ifm. håndtering av forurenset grunn. Alternativer som 
berører midtpartiet på Nymarksflaten er mest usikre siden det her finnes færrest 
miljøregistreringer av massene. 

5.10   Klimagassutlipp og energi 

Det er i dag et større fokus på klimagassutslipp og energibruk i samfunnet. En betydelig del 
av utslippene for et utbyggingsprosjekt vil komme fra energibruk i drift: 
 

- daglig transport. Planen som vil bli fremmet skal ikke innebære økt privat biltransport, 
kun bruk av kollektive løsninger, der det er stor vekt på elektrisk drift i Bergen - eller 
sykkel og gange. 

- Oppvarming av bygget/byggene: Planområdet er innenfor konsesjonsområde 
fjernvarme (hensynssone 410_1), og en fjernvarmetrase går i St. Sunnivas veg og er 
koblet sammen til St. Olavs veg. KPA 2018 krever bruk av fjernvarme eller annen enda 
mer miljøvennlig kilde. Det skal legges vekt på å minimere energibruk og klimautslipp 
ved utbygging (energismarte bygg).  

 
Arealforbruk, spesielt av myr er viktig i dette totalbildet. Foreslåtte hall(er) vil trolig komme 
på allerede utnyttet mark, slik at denne faktoren trolig vil bli mindre viktig. 
 
Valg av byggematerialer er nest største faktor for et samlet klimagassutslipp. Her vil 
betingelsene i hovedsak settes i byggefase (TEK 17). I reguleringsplanen vil en kunne ha 
retningslinjer om materialvalg som har redusert klimaavtrykk i produksjon, transport og evt. 
gjenbruk. 
 
Byggeplassdrift utgjør også en kilde til utslipp, som kan minimeres ved for eksempel krav om 
elektrisk maskindrift, planlegging for minst mulig kapp/avfall m.m. Her vil betingelsene i 
hovedsak settes i byggefase (TEK 17).  
 
Bergen kommune vil trolig kreve klimagassregnskap som en del av utredningen. Det 
forventes å komme en veileder og retningslinjer på dette området. 
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5.11   Nærmiljø/nabosituasjoner 

Naboer er i hovedsak de mange som bor i boligene i nærmiljøet, inkludert studentboligene 
på Stadion, men også institusjoner som Kniksens plass barnehage, Montesorriskolen på 
Stadion, Gimle oppveksttun og Høgskolen Vestland er en del av nærmiljøet/naboskapet.  
 
Forhold som angår grønn- og blågrønnstruktur drøftes under pkt. 5.7. 
 
Temaer som tas opp her er: 

- Lokal utsikt fra naboområder/gater, høyder/bygningsvolumer 
- Sol/skygge 
- Nye tilbud til naboer (ut over park/grønnstruktur) 

 
Lokal utsikt 
Det er foreslått å velge ut fem representative synsvinkler fra bakkenivå som aktuelle for å 
vurdere tiltakets utsiktsvirkning for de to ulike lokalitetene. Disse kan bli justert i 
planprosessen, i samråd med kommunen.  
 

 
Figur 5-6.  Utvalgt plassering av synsvinkler fra bakkenivå.  

 
Sol/skygge 
Sol- og skyggeforhold for området, før og etter hall(er) er etablert, vil bli illustrert i kart. 
Solforholdene vil i utgangspunktet bli dokumentert ved vår- og høstjevndøgn, om lag ved 
Sankthans, og i vintersituasjon. 
 
Nye tilbud til naboer (ut over park/grønnstruktur, treningsmuligheter, gang/sykkel m.m.) 
Nye tilbud til naboer i form av for eksempel parkmessige anlegg, plasser eller andre 
aktivitetstilbud, blir behandlet under «Grønnstruktur», og det vises til dette kapitlet. Nye 
treningsmuligheter vurderes under Idrett, nye gang-/sykkeltilbud under Trafikk, veg, atkomst 
og parkering.  
 
Tilbud som vurderes ut over dette er for eksempel åpen kafé/andre lokaler for utleie, 
opparbeiding av lokalplass/byplass med ulike tilbud, samt tilbud på/langs veggene av nye 
hall(er), se mulighets-illustrasjon i Figur 10.  
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Figur 10. Skissemessig illustrasjon av mulige fasadekvaliteter i tilknytning til en hall. (Student Maria Irgens 
Blakstad, Norconsult AS).  

 

 

6 Utredningsbehov 

6.1   Generelt 

I innledende planprosess og i Plan og bygningsetatens planforum er det konkludert med at 
tiltaket skal konsekvensutredes. En konsekvensutredning (KU) vil danne et vesentlig 
beslutningsgrunnlag med tanke på omfang av nye tiltak på Nymark. 
 
Som nevnt innledningsvis skal idrettens og ulike offentlige og allmennyttige behov avklares i 
planarbeidet. Det skal også kort redegjøres for hvilken bruk Haukelandshallen skal ha i 
fremtiden, med hovedtrekkene i tilhørende behov for tilhørende rehabilitering av hallen. 
Eventuelle avklarte behov for endringer/utvidelse av Gimle oppveksttun innarbeides. 
 
Vurderingen om behov for konsekvensutredning er gjort opp mot forskrift for 
konsekvensutredning der utløsende krav til KU er at egenskaper ved planen kan få en 
vesentlig virkning for miljø eller samfunn jf. § 8 a og § 10, 2. og 3. ledd i forskriften.  
 
Dersom tiltaket innebærer større bruksareal enn 15 000m2 BRA, noe som kan bli gjeldende 
for kombinert hall, faller tiltaket automatisk inn under § 6 b i KU-forskriften (nr. 24 i Vedlegg 
1).  
 

6.2    Utredningstema 

Jf. KU-forskriften § 21 skal konsekvensutredningen identifisere og beskrive de faktorer som 
kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder (det som 
vurderes som mest aktuelle tema er vist med fet skrifttype): 
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• Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 

• Økosystemtjenester  

• Nasjonalt internasjonalt fastsatte miljømål  

• Kulturminne og kulturmiljø  

• Friluftsliv  

• Landskap  

• Forurensning (utslipp til luft, under dette klimagassutslipp, forurensning av 
vann/grunn/støy)  

• Vannmiljø  

• Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser  

• Samisk natur- og kulturgrunnlag  

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  

• Beredskap og ulykkesrisiko  

• Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred  

• Befolkningshelse og helsa si fordeling i befolkningen  

• Tilgjengelighet for alle til uteområde og gang- og sykkelvegnett  

• Barn og unges oppvekstvilkår  

• Kriminalitetsforebygging  

• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
 
Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, 
kortsiktige og langsiktige virkninger. Det er vesentlige virkninger for miljø og samfunn som 
skal vurderes. Dette innebærer at ikke alle tema som er listet opp i listen over nødvendigvis 
skal inngå i konsekvensutredningen. De mest aktuelle forhold vi mener det bør legges vekt 
på i denne sammenheng er som nevnt de tema som er uthevd med tykk skrift over.  

6.3    Metode 

Ifølge KU-forskriften skal det følges anerkjent metodikk. For utredningstema landskap og 
kulturminne/-miljø, naturmangfold (omtalt som ikke-prissatte tema) vil vi blant annet ta 
utgangspunkt i Statens vegvesen (SVV) sin håndbok V712, med tilpasninger. Null-alternativet 
(dagens situasjon) vil bli benyttet for å beskrive og sammenligne virkningene av 
konsekvensene for alle tema ved utbyggingen.  
 
I dette prosjektet er det ikke planer om å bygge ned viktige funksjoner som gang- og 
sykkelvegnett, grønnstruktur eller redusere verdier knyttet til barn og unge i området. Det 
skal her utarbeides en reguleringsplan som har som mål i hovedsak å forbedre forholdene på 
Nymark/ bl.a. å styrke verdier knyttet til disse tema. Det vil derfor være nyttig å vurdere om 
planen oppnår de målene man har satt opp. Vi foreslår å vurdere følgende tema opp mot de 
fastsatte målene som er nærmere beskrevet i kap. 1.4: 
 

• Mobilitet, trafikksikkerhet, gang- og sykkelvegnett 

• Grønnstruktur (herunder også friluftsliv, nærmiljø, barn og unges interesser) 

• Naturmangfold 

• Klima, energi, miljø og bærekraft 

• Vann, avløp, flom og overvannshåndtering 
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Det vil i tillegg bli utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se relevante ROS-tema i kap. 6.3.  
Tabellen nedenfor viser tiltenkt metode som skal brukes i vurderingene og hvordan det er 
tenkt å belyse konsekvensene. Utredningen er integrert som en del av planarbarbeidet der 
den vil inngå som del av planbeskrivelsen.   
 

Utredningstema Forventet utredningsbehov og metode  Grunnlagsmateriale 
Idrett og 
egenorganisert 
aktivitet 

Forholdene for dagens idretter, planlagte fremtidige 
idretter og egenorganisert aktivitet i området beskrives 
for dagens situasjon og for utbygd situasjon. Metode: 
Registrering/analyse og vurdering av måloppnåelse. 

Idrettsplan for Bergen. 
Kommuneplanens 
arealdel og samfunnsdel. 

Klima, energi,  
miljø og bærekraft 

Potensiale for mest mulig energieffektivt bygg i drift, 
med tilknytning til fjernvarme eller enda mer 
klimaeffektive energikilder, bruk av materialer med 
redusert CO2-utslipp, minimert arealforbruk, tilpasning 
til lokalklima er viktige parametere.  Metode: 
Registrering/analyse og vurdering av måloppnåelse.   

Kommuneplanens 
bestemmelser. Klima- og 
energihandlingsplanen.  

Landskapsrom  
og bylandskap 

Oppdraget inneholder tiltak med stort/store 
bygningsvolum. Konsekvensvurdering av påvirkning på 
landskapet (tiltakets påvirkning på «mønstre» i 
landskapet og synlighet i nær- og fjernvirkning og fra 
ulike utsiktspunkt) er viktige parametere. Metode: 
Utgangspunkt i blant annet håndbok V712 og vurdering 
av måloppnåelse. Illustrasjoner og beskrivelse. 

Grøntmiljøplanen.  
KPA Landås.  
Innledende stedsanalyse, 
NO, 2019.   

Bystruktur og 
kulturminner 
 

Det er mye verdifullt kulturmiljø i området. KPA viser to 
hensynssoner for kulturmiljø (H570_3). Det skal foretas 
en konsekvensvurdering av tiltakets påvirkning på 
nærliggende kulturmiljø/-minner og bystruktur. 
Eksisterende bebyggelsesstruktur må vektlegges. 
Overordnet prinsipp for bystruktur og utforming/lengde 
på fasader er viktige tema. Vurdering av prosjektets 
stedstilpasning og arkitektoniske kvalitet. Metode: 
Utgangspunkt i blant annet håndbok V712 og vurdering 
av måloppnåelse. Illustrasjoner og beskrivelse.  

Alternativsvurdering 
rapport NO, 2019.  
Innledende stedsanalyse 
(NO, 2019).  
Kulturminnegrunnlag 
KDP Landås, KPA 2018. 

Naturmangfold Grønt sammenhengende vegetasjonsbelte har en 
økologisk funksjon ved arters forflytning i urbane strøk. 
Det er registrert rødlistede fugler på Nymark, og det er 
definert en grøntkorridor langs det åpne vassdraget i 
Christieparken like ved. Vurdering etter 
naturmangfoldloven. Beskrivelse av verdier og 
redegjøre for planens innvirkning på truede arter og 
biologisk mangfold. Metode: Utgangspunkt i blant 
annet håndbok V712 og vurdering av måloppnåelse om 
å forbedre økologiske kvaliteter. 

Offentlige databaser og 
tilgjengelig kunnskap om 
eksisterende verdier 
vedr. naturmangfold i 
området.  

Grønnstruktur/ 
blågrønn struktur, 
friluftsliv, nærmiljø  

Parkdraget i øst er registrert som svært viktig 
friluftsområde (leke- og rekreasjonsområde) og som 
grønn støysone (stillesone). Landåsbekken er lagt i rør, 
og det er potensiale for gjenåpning av denne. 
Parkdraget blir i dag brukt som landingsbane for 
paraglidere fra Ulriken (luftsportsaktivitet). 
Utendørsbanene blir i dag brukt av nærliggende 

Grøntmiljøplanen.  
KPA 2018.  
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skoler/barnehager, men kan ha noe begrenset 
anvendelse til lek. Forslagstiller seg for seg at dagens 
lekeareal kan forbedres, og at tilbud i nærområdet kan 
gis økt standard/bruksverdi. Tema vurderes i forhold til 
mål om sammenhengende arealer for blågrønn 
infrastruktur, og mål om forbedret tilbud ved annen 
aktivitet, gang- og sykkelvegnett. Metode: Registrering/ 
analyse og vurdering av måloppnåelse. Jfr. også VA-
vurdering.  

Forurensning Området er i KPA definert som hensynssone rød sone 
for luftkvalitet, og det er avdekket forurensede masser 
og høy sannsynlighet for forurenset grunn. Metode: 
Faglige vurderinger av eksisterende undersøkelser, 
vurdering av måloppnåelse, utarbeiding av ROS-analyse. 

KPA 2018. 
Geotekniske og 
miljøgeologiske 
grunnundersøkelser, 
Multiconcult, 2016.  

Naboforhold Vurdering av endring av lokal utsikt fra 
naboområder/gater, høyder/bygningsvolumer, 
endringer av sol/skygge, og grad av nye tilbud til naboer 
(ut over park/grønnstruktur) 
Metode: Registrering/analyse og vurdering av 
måloppnåelse.  

Kart og 3D med og uten 
nye bygg og anlegg. 

Mobilitet, trafikk, 
transport og 
vegtrafikkstøy. 

Det skal utarbeides en mobilitetsplan som beskriver 
framtidig trafikksituasjon og konsekvenser tiltaket vil ha 
for nærmiljøet og tilgrensende områder. Eventuelle 
alternativer og avbøtende tiltak skal gjøres rede for. 
Området er i KPA definert som gul sone for trafikkstøy. 
Sykkelstrategien viser et behov for oppgradering i 
området og tilrettelegging for gående og syklende skal 
prioriteres. Konsekvenser ved at det ikke tilrettelegges 
for bilparkering og økt press på lokalt vegnett skal 
vurderes.  Universell utforming ligger til grunn.  
Metode: Registrering/analyse og vurdering av 
måloppnåelse. 

SVV håndbok 140 om 
konsekvensanalyser. 
Sykkelstrategi (under 
revidering) og Gåstrategi  
Gåbyen Bergen. 
Alternativsvurdering, NO, 
2019.  

Vann, avløp, flom 
og overvanns-
håndtering 

Flom og overvannshåndtering anses å være spesielt 
viktige tema. Nymarkflaten er lokalisert på tidligere 
myrområde/Haukelandvannet. For å sikre framtidig 
utbygging må kapasitet/tilstand i dagens VA-system 
vurderes, samt vurdering av infiltrasjon iht. 
grunnvannstand, bebyggelse, drenssystemer, blågrønn 
byutvikling etc.  Det skal utarbeides VA-rammeplan for 
planområdet. Metode: Registrering/analyse og 
vurdering av måloppnåelse. 

Bergen kommune sin VA-
norm og 
sanitærreglement. 
Kommunedelplan 
overvann, og 
kommunens strategi for 
blågrønn byutvikling.  

Folkehelse og  
levekår 

Vurdering av tiltakets påvirkning på folks helse og 
trivsel, og hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå 
kommunens mål om temaet.  Storparten av temaet 
vurderes under Grønnstruktur/blågrønn struktur, 
friluftsliv, nærmiljø, samt Barn og unges oppvekstvilkår. 
Her tas opp aktuelle levekårsaspekter i området. 
Metode: Registrering/analyse og vurdering av 
måloppnåelse. 

Kommuneplanens 
samfunnsdel. 
Folkehelseoversikt. 
Levekår og helse i Bergen 
2019. 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 

Utviding av Gimle oppveksttun skal vurderes, samt 
barnehagedekning i Årstad bydel (definert som nest 

Skolebruksplan 2016-
2030. 
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lavest i Bergen i 2015). Barnetråkk inngår som del av 
trafikk- og mobilitetsarbeidet som skal utføres.  
Metode: Registrering/analyse, inkludert barnetråkk, og 
vurdering av måloppnåelse. Sammenholdes spesielt 
med tema Grønnstruktur/blågrønn struktur, friluftsliv, 
nærmiljø og Folkehelse og levekår. 

Barnehagebruksplan 
2016-2030.  
 

Samfunnssikkerhet  Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i forbindelse med planarbeidet, som vil ha 
betydning for om området er egnet til 
utbyggingsformålet. Akseptkriteriene som ble vedtatt 
av bystyret 20.03.13 jf. sak 54/13 blir lagt til grunn for 
analysen. 

ROS-analyse til KPA 2018. 

 

6.4    Risiko og sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som en del av planarbeidet.  
ROS-analysen har som formål å gi en overordnet, representativ og beslutningsrelevant 
framstilling av risiko for tap av verdier med hensyn til liv og helse, ytre miljø og materielle 
verdier. Basert på en tidligfasevurdering av planområdet og gitt foreliggende informasjon 
ved utarbeidelse av planprogrammet, vurderes følgende tema som aktuelle å vurdere 
nærmere: 
  

• Grunnforhold – er avdekket forurensede fyllmasser på Nymark 

• Flom i vassdrag – hele området er markert som aktsomhetsområde for flom  

• Klimaforhold (vind og ekstremnedbør)  

• Forhold knyttet til eksisterende VA-anlegg  

• Transport av farlig gods  

• Forurensning, farlige stoffer 

• Fremkommelighet utrykningskjøretøy  

• Slokkevann  

• Store arrangement 

• Sårbare bygg (skoler/barnehager) gjelder spesielt for anleggsfasen.  

• Tilsiktede handlinger 
• Støy  

 
 

6.5    Anbefaling 

En viktig del av det å oppsummere en konsekvensutredning er å lage en anbefaling. Denne 
baserer seg på en samlet vurdering av de tema som blir utredet, samt en vurdering av 
måloppnåelse.  
 
Vurdering av hvor godt planen oppfyller målene for utviklingen av Nymark idrettsområde må 
gjøres som en innledning til arbeidet med anbefalingen. Dette kan gjøres som en drøfting, og 
det er viktig at denne er etterprøvbar og er basert på dokumentasjon som har kommet frem 
gjennom konsekvensutredningen. 
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I anbefalingen må man legge klart fram hva som er begrunnelse for anbefalingen. Den må 
være forståelig og ha en logisk sammenheng med utredningen som er gjort. Anbefalingen 
bør omtale følgende:  
 

• Hvordan er konsekvenser vurdert?  

• Hvordan er andre samfunnsmessige virkninger vurdert  

• Hvordan er måloppnåelse vurdert?  
 
Dette kan gjøres som en drøfting eller settes opp i en matrise. Det må tydelig komme frem 
hvilke kriterier som blir vektlagt i anbefalingen.   
 
De viste alternativene skal konsekvensutredes. Det endelige forslag til regulering utarbeides i 
utgangspunktet for det alternativet som vurderes å ha størst samfunnsmessig lønnsomhet. 
Anbefalingen til beste løsning kan imidlertid også ta inn det som vurderes som 
samfunnsmessig lønnsomt innhold fra andre alternativ eller som kommer fram gjennom 
videre utvikling i planarbeidet. På bakgrunn av at konsekvenser av ulike tiltak blir synliggjort, 
kan det endelige resultatet dermed bli tilpasset og se noe annerledes ut enn skissene som er 
vist nå i tidlig stadier. 

7 Plan- og utredningsprosessen fremover 

7.1   Organisering 

Oppdragsgiver er Etat for utbygging (EFU).  Det er Bergen kommune som er ansvarlig 
planmyndighet og som kan godkjenne reguleringsplanen med konsekvensutredning. Plan og 
bygningsetaten (PBE) er saksforberedende organ. Norconsult AS er utførende plankonsulent 
og står for utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensutredning.  

7.2   Medvirkning og saksbehandling i denne fase 

Opplegget for medvirkning skal sikre en åpen og gjennomsiktig prosess, der innbyggere skal 
være godt informert og involvert i planleggingen. Det skal være lett å forstå når plan-
prosessen kan påvirkes og hvordan innspillene man gir blir brukt videre i planarbeidet. Et 
opplegg for medvirkning vil sikre at ulike grupper og interessenter kan komme til orde, og at 
lokal kunnskap kommer frem som et viktig grunnlag i utarbeidelsen av planen.  
 
Naboer og berørte instanser vil varsles etter kravene i plan- og bygningsloven. I forbindelse 
med at planprogrammet nå legges ut til offentlig ettersyn legges det til rette for medvirkning 
i forhold til lokalmiljøet.  
 
Under vanlige omstendigheter ville tiltakshaver invitert til et lokalt folkemøte med felles 
informasjon om planen så langt, der det vil være mulig å komme med innspill til arbeidet.  
Ettersom oppstartshøring vil finne sted under koronakrisen i 2020 vil et møte erstattes av en 
elektronisk løsning, en såkalt innbyggerDialog lagt ut på nett, med mulighet for å gi innspill 
enten direkte i nettløsningen - eller ved e-post eller brev. Målet er at interesserte fra 
lokalmiljøet, sammen med representanter fra idretten og kommunal forvaltning skal kunne 
bidra til å utvikle ideer for fremtiden på Nymark og kunne påvirke denne. Innspill fra 
lokalmiljøet til Planprogrammet og til videre plan- og utredningsarbeid vil være vesentlig i 
arbeidet med videre utforming og tilpasninger av alternativene som nå ligger til grunn, nye 
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kvaliteter som kan tilføres nabolaget, og fastsetting av hvilke tema som vil være viktig å 
fokusere på og utrede i planarbeidet.   
 
På basis av forslag og innkomne innspill til oppstartshøringen utarbeides deretter forslag til 
endelig Planprogram for innsending til politisk behandling i Bergen kommune. Det endelige 
forslaget kan få endringer i alle deler av Planprogrammet. 
 
Forslag til planprogram behandles politisk i Bergen kommune. Vedtatt (fastsatt) 
planprogram legges ut på kommunens nettsider.  Se oppsummering i tabell under pkt. 7.4. 
 

7.3   Videre arbeid 

Parallelt med ovennevnte oppstartshøring og saksbehandling av planprogrammet vil det 
foregå konsekvensutredning av alternativene. 
 
På basis av konsekvensutredningen og oppstartshøringen vil det bli anbefalt ett alternativ for 
regulering. Dette alternativet vil bli detaljprogrammert i samarbeid med brukere, illustrert 
og innarbeidet i forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning, 
beskrivelse og bestemmelser. 
 
Forslaget til detaljregulering med konsekvensutredning vil deretter bli lagt ut til offentlig 
ettersyn/1. gangs behandling, jft. tabell i pkt. 7.4. 
 
Åpen kontordag(er) – vurderes senere - etter de smittevernregler som måtte være gjeldene 
på aktuelt tidspunkt. 
 
Både i forbindelse med offentlig ettersyn av dette planprogrammet og ved høring og 
offentlig ettersyn av selve planforslaget (etter 1. gangsbehandling) vil det altså være 
anledning for alle til å komme med formelle innspill og bemerkninger til planarbeidet. 
 
Det vil bli gjennomført en «Barnetråkk-registrering» gjennom et opplegg der en samhandler 
med elever i en nærliggende barneskole. P.t må dette trolig gjøres digitalt. På denne måten 
kan en få bedre kunnskap og kartfesting over dagens bruk, opplevede kvaliteter og «trusler» 
i området, samt forslag til forbedringer fra barn i denne aldersgruppen. 
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7.4   Fremdrift i planarbeidet 

Det påregnes innlevering av planmateriale til politisk 1. gangs behandling i august 2021, og 
vedtak av reguleringsplanen i løpet av 2. halvår 2022. Planfaser som er uthevet med gult i 
tabellen under viser tidsrom for når det spesielt ønskes innspill til planarbeidet.  
 

Planfase Tidsperspektiv 

Varsel om oppstart og planprogram på høring Fra 25. aug. 2020 - 6 uker 

Digital løsning for medvirkning pga korona-situasjonen -   «      - 

Oppsummering merknader og revidering planprogram Okt./nov. 2020 

Politisk behandling av planprogram/fastsetting av planprogram  Nov. 2020 – jan. 2021 

Utarbeidelse av planforslag Mars – aug. 2021 

Innlevering til 1. gangsbehandling  Aug. 2021  

Utleggelse av forslag til reguleringsplan inkl. konsekvensutredning 
til offentlig ettersyn.  

Nov. 2021 – jan. 2022 

Oppsummering innkomne merknader og evt. revisjon av 
planforslag  

Jan. – feb. 2022 

Innlevering til 2. gangs behandling hos plan- og bygningsetaten Mars 2022 

Sluttbehandling og vedtak av reguleringsplan i Bystyret Sept. 2022 

 
 

7.5   Frist for innspill, adresser/link 

 
Frist for innspill til oppstart med planprogrammet er 06. oktober 2020.   
 
Send innspillene, enten: 
-  på nettløsningen innbyggerDialog, link til internett: https://geoinnsyn3.nois.no/Nymark 
-  i e-post til Norconsult; kjell.ove.hjelmeland@norconsult.com, 
-  eller i brev til Norconsult, Postboks 1199 Sentrum, 5811 Bergen. 
Innspillene vil i sin helhet bli videresendt til Bergen kommune. 
 
Det kan også bli avholdt digitale særmøter med sentrale brukergrupper. 
 
Vil du vite mer om oppstart av dette planarbeidet?  Referat fra oppstartsmøte og 
Planinitiativ, i tillegg til dette Planprogrammet, er lagt ut på Norconsult sine hjemmesider 
www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ 
 
Delta på innbyggerDialog på nett, send e-post eller brev, og si din mening om fremtiden for 
Nymarksområdet! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://geoinnsyn3.nois.no/Nymark
mailto:kjell.ove.hjelmeland@norconsult.com
http://www.fjell.kommune.no/
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