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1.1 Formål

§ 1. GENERELT

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av ny høgskole og 
samtidig sikre at bevaringsverdige deler av Kronstad jernbaneverksted kan inngå i 
dette anlegget.
Intensjonen er at nordre del av planområdet skal komplettere og supplere høgskolen. 
Det tilrettelegges for næringslokaler for å stimulere til etablering av arbeidsplasser i 
avledet næringsvirksomhet. Det legges også til rette for ulike typer handels- og 
servicetilbud rettet mot nærområdet. Samtidig er det ønskelig med et tilbud av boliger 
med urbane kvaliteter.
Hensikten er også å åpne området for allmennheten ved å tilrettelegge gode gang- og 
sykkelforbindelser øst-vest og nord-syd gjennom planområdet. Det sentrale 
grøntområdet bevares som viktig landskapselement og som rekreasjons- og friområde 
for de som bor og arbeider i dette området og omkringliggende områder.

1.2 Planavgrensning
Det regulerte området er vist på plankart i målestokk 1:1000, merket P. 1719.00.00 og 
datert 16. september 2005.
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1.3 Området reguleres til følgende formål:
 Byggeområde for undervisning. BU1, BU2 og BU31

 2

 Byggeområde for boliger. Felt B2-B3.
- Byggeområde for offentlige bygninger (høgskole)/undervisning. Felt O1.
 Spesialområde bevaring høgskole – område med bygninger som skal bevares. Felt 

SO1-SO2.
 Offentlig trafikkområde, gate/kjørevei med fortau. V13.
 Offentlig trafikkområde., gang-/sykkelveier. SGS4 og GS1.
 Felles avkjørsel. FA4
 Friområde, park. Felt F1-2.
 Fellesområde/felles lekeareal. FA2.

2.1 Plankrav

§ 2. FELLESBESTEMMELSER

2.1.1 5

2.1.2 Plan for opparbeidelse av friområdene
Det skal utarbeides detaljplan for opparbeiding av friområdene F1 og F2. Planen skal 
godkjennes av kommunen v/grønn avdeling.
Planen skal vise:
 Sammenhengen med tilstøtende offentlige arealer
 Terrengbehandling med høydeangivelser
 Opparbeidelse av stier, areal for opphold, rekreasjon samt lekeareal for barn.
 Beplantning
 Materialbruk

2.1.3 For felt BU16 skal det ved søknad om rammetillatelse legges frem situasjonsplan som 
viser plassering og utforming av bygg med angitte høyder, atkomstforhold, 
varelevering/avfallshåndtering, opparbeidelse av uteområder, VA-anlegg og forholdet 
til omgivelsene.

1 Endret av plan-ID 17190004 . Formålet undervisning er endret fra A1 til BU1. BU2 og BU3 er lagt til
2 Endret av plan- ID 64040000. Endret som følge av at A2 er tatt ut
3 Endret av plan-ID 17190004 . V2 er tatt ut
4 Endret av plan-ID 17190004 . SGS er lagt til 
5 Endret av plan-ID 64040000. Tatt ut bestemmelse som følge av at A2 ikke lenger er del av planen 
6 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
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2.2 Rekkefølgekrav
2.2.1 I planområdet kan tiltak som nevnt i pbl § 93 ikke godkjennes før det foreligger en 

godkjent rammeplan for vannforsynings-, overvanns- og spillvannsystemet, samt uttak 
for brannslokning. Overvannshåndtering skal løses i hht VA-norm for Bergen 
kommune.

2.2.2 Felles uteoppholdsareal for 162/1286, skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for utbyggingen av nordre del av 162/1286 7

2.2.3 Fortau i St. Hallvards vei og SGS8/GS1 fra St. Hallvards vei og fram til 
høgskolen med tilgrensende del av friområde F2 skal være ferdig opparbeidet før 
det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for det nye høgskoleanlegget 
(BU1)9.

2.2.4 For felt BU110 skal det ved søknad om igangsettingstillatelse innenfor felt BU111 
legges fram en detaljplan for opparbeiding av friområdene F1 og F2, jf. 2.1.2.
F1, F2, V1 med tilhørende fortau, SGS12/GS1 og fortau i St. Hallvards vei skal være 
ferdig opparbeidet i samsvar med teknisk detaljplan før det kan gis midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest for nye bygninger innenfor felt BU113.

2.2.5 14 

2.2.6
Før det gis igangsettingstillatelse for arbeid på kommunalt veiareal, skal kommunal 
veimyndighet ha tilsendt og godkjent tekniske detaljplaner for det offentlige 
veiområdet/avkjørsel, inklusive veilys, skiltplan og overvannshåndtering. Tekniske 
planer skal utarbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok R700, Veinormer for 
Bergen kommune og Funksjonskrav til veilys i Bergen kommune

7Endret av plan-ID 64040000. Siden A2 utgår er bestemmelsen nå knyttet til eiendom 162/1286 og ikke formålet 
A2.  
8Endret av plan-ID 17190004. SGS er erstattet med GS1 i planID17190004
9 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
10Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
11 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
12 Endret av plan-ID 17190004. SGS er erstattet med GS1 i planID17190004
13 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
14 Endret av plan- ID 64040000. Bestemmelse som gjelder A2 er tatt ut
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2.3 Automatisk fredete kulturminner
Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med 
gravearbeidene, skal arbeidet stanses omgående og antikvariske myndigheter 
underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8 2. ledd.

2.4 Tilrettelegging for fjernvarmeanlegg
2.4.1 I medhold av innført vedtekt til § 66a for Bergen kommune skal bygningene i området 

tilrettelegges for fjernvarme.

2.5 Uteoppholdsarealer til boliger
2.5.1 Det skal avsettes min. 25 m2 uteoppholdsareal pr. 100 m2 bolig. Arealet skal dekkes på 

fellesareal på egen tomt, i felles gårdsrom eller annet fellesareal i nær tilknytning til 
boligen. Felles takterrasse på overbygd 1. etasje i gårdsrom kan medregnes, dersom 
hensyn til tilgjengelighet og solforhold, støyskjerming og sikkerhet samt utforming, 
opparbeidelse og møblering er ivaretatt. Private takterrasser og private balkonger kan 
ikke regnes med i uteoppholdsarealet.
Innenfor de respektive feltene skal de ubebygde arealene opparbeides og tilrettelegges 
for opphold og lek. Uteoppholdsarealene skal være hensiktsmessig utformet og ligge 
godt tilgjengelig fra boligen. Arealene skal være skjermet for støy over 55 dBA og 
50% av arealene skal være solbelyst kl.15.00 ved vår- og høstjevndøgn. Utearealene 
skal være skjermet mot forurensning.

2.5.2 Dersom det er motstrid mellom tillatt grad av utnytting og krav til uteoppholdsareal, 
skal krav til uteoppholdsareal gå foran tillatt utnyttingsgrad.

2.6 Beregning av tomteutnyttelse (%TU)
Arealer under bakken, der avstand mellom himling og gjennomsnittlig terreng rundt 
bygning er mindre enn 0,5 m, skal ikke regnes med i grad av utnytting. For arealer 
under bakken der avstand mellom himling og gjennomsnittlig terreng rundt bygning er 
mellom 0,5 og 2 m regnes 50% av bruksarealet (BRA) med.
For felt BU115 beregnes tomteutnyttelsen i maks tillatt % BRA. Areal under 
bakken inngår i beregningene. BRA i rom og glassgårder med stor romhøyde 
regnes uten tillegg for tenkte plan for hver 3. meter høyde.

15Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
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2.7 Støy
2.7.1 Det tillates ikke oppført boliger der støynivå på fasade overskrider 70 dBA.

Boliger med støynivå på en fasade mellom 65 dBA og 70 dBA kan tillates oppført 
dersom følgende forutsetninger er oppfylt:
 Bygningen må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 

dBA
 Boligene må utformes med gjennomgående leiligheter
 Boligene skal ha balansert ventilasjon
 Soverom skal plasseres på den stille siden

2.7.2 Støynivå på uteoppholdsarealer til boligene skal ikke overskride 55 dBA.

2.8 Parkering for bil og sykkel
2.8.1 Innenfor planområdet tillates det ikke parkering på terreng med unntak av parkering 

for handikappede.
Unntak kan gjøres for eksisterende boliger i felt B2 og B3.

2.8.2 Parkeringskrav for bil
I feltene 16 B2 og B3 skal det anlegges parkeringsplasser for biler i henhold til 
følgende normer:14

 Boliger: 1,2 plasser pr 100 m2 bruksareal
 Forretninger/bevertning: 1,0 plasser pr 100 m2 bruksareal inntil 4000 m2

 Kontorer: 0,7 plasser pr.100 m2 bruksareal

Parkeringen skal legges i felles garasjekjeller for ett eller flere felt. Et mindre antall 
plasser for handikapparkering kan anlegges på gateplan.
Minimum 10 % av plassene skal reserveres og være tilrettelagt for funksjons- 
hemmede. Hver parkeringsplass skal ha min. bredde 380 cm og min. lengde 500 cm. 
Disse P-plassene skal plasseres lett tilgjengelige i forhold til hovedinngang(er) og slik 
at en ikke må krysse kjørevei. Dersom parkeringen er avgiftsbelagt, skal en av 
automatene stå ved disse P-plassene.
I kvartaler med forretninger/kontorer/bevertningssteder (BU117) 18 må det avsettes 
plass for parkering for av-/pålessing av varer på gateplan, med mindre varelevering 
tilrettelegges via parkeringskjeller/1. etasje.

2.8.3 Parkeringskrav for sykkel
I feltene BU119, 20, B2 og B3 skal det anlegges parkeringsplasser for sykler i henhold 
til følgende normer:

 Min. 2,0 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 bolig-/nærings-/undervisningsareal 
Plassene skal legges i nærheten av inngang eller i tilknytning til parkeringskjeller.

16 Endret av plan- ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut 
17 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
18 Endret av plan- ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
19 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
20 Endret av plan- ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
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2.8.4 Parkering for biler og sykler – høgskolen (O1)
Parkering for minimum 150 biler skal anlegges i parkeringskjeller.
10% av parkeringsplassene skal tilrettelegges handikappede, jf. § 2.8.2. Et mindre 
antall av disse kan plasseres på høgskoleplassen ved skolens hovedinngang.
Det skal opparbeides 900 sykkelparkeringsplasser, og ca. 35 plasser for moped / 
motorsykkel på høgskolens område.

2.9 Estetiske hensyn
Estetikk skal vektlegges både når det gjelder selve tiltakenes utforming og forholdet til 
omgivelsene, og i den enkelte plan- og byggesak skal det legges fram tilstrekkelig 
dokumentasjon til å kunne vurdere virkninger for det eksisterende bygnings- og 
naturmiljøet.

2.10 Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon i friområdene skal så langt mulig søkes bevart, og beskyttes 
mot skade i bygge- og anleggsfasen.

2.11 Tilgjengelighet i uteområder
2.11.1 Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, og arealene skal 
utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig.
Offentlige veier og adkomster skal ikke ha større stigning enn 1:20. Der dette ikke er 
gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:15.
Friområder og fellesområder skal fungere som fullverdige rekreasjons- og lekeområder 
for alle beboergrupper, inkludert funksjonshemmede barn og voksne. Det skal legges 
vekt på universell utforming, dvs. at apparater og anlegg i området skal kunne benyttes 
på like vilkår av så mange som mulig.

2.11.2 Luftkvaliteten skal sikres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt 
retningslinjer fra SFT.

2.11.3 Ved nyplanting skal det benyttes vekster med lite pollenutslipp. Vekster med sterkt 
allergifremkallende pollenutslipp bør ikke plantes nærmere enn 100 meter fra offentlig 
tilgjengelige bygninger eller sentrale uteoppholdsarealer.

2.12 Forurensede masser
2.12.1 Forurenset grunn

Områder med forurenset grunn framgår av registreringskart datert mai 2003.
2.12.2 Forurenset grunn i byggeområder

I byggeområder med forurenset grunn (dette gjelder både søndre deler av 
høgskoletomten og kvartal BU121 nord for høgskoleplassen) skal forurensede 
masser fjernes før det igangsettes gravearbeider i forbindelse med oppføring av 
bygg på tomten. Igangsettingstillatelser for oppføring av bygninger i de berørte 
områdene vil ikke bli gitt før dette arbeidet er utført.

21 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
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2.12.3 Forurenset grunn i uteområder
I utomhusplan som skal utarbeides ved søknad om rammetillatelse, skal det redegjøres 
for behandling av forurenset masse. I grøntområder og andre ubebygde områder som 
berøres av forurenset grunn, forutsettes det at rene masser fylles over i samsvar med 
stedsspesifikk risikovurdering eller at forurenset masse skiftes ut før det opparbeides 
gang-/sykkelveier, grøntområder og lignende.

2.12.4 Forurensede masser skal leveres til godkjent deponi.

§ 3. BYGGEOMRÅDER
(pbl 1985 § 25, 1.ledd nr.1. pbl 2008 § 12-5 nr. 1, gjelder for felt BU122, BU223 og 

BU324)

3.1 Fellesbestemmelser for byggeområdene BU125 – 326 og 27

3.1.1. 28

3.1.2 Felleskrav til utforming av bebyggelsen og plassering av funksjoner
Bygningene i det enkelte kvartal skal gis en felles arkitektonisk ramme i forhold til 
volum, gesimshøyder, fasadeutforming, materialbruk og farge, og en god tilpasning til 
nabobebyggelse.
Langs Inndalsveien skal brutto etasjehøyde i 1.etasje (på gateplan) være min 4,0 
meter, og fasadene skal ha vinduer/ utstillingsvinduer og innganger vendt mot gaten. 
Lokalene i 1.etasje mot gaten skal fortrinnsvis benyttes til forretninger, 
bevertningssteder og annen publikumsrettet servicevirksomhet.
Det kan det tillates overbygd gårdsrom på gateplan, men fasader mot offentlig gate 
skal ha vinduer/utstillingsvinduer og innganger vendt mot gaten.
Av lokalklimatiske hensyn bør felt BU129,30 sikres utluftingsmuligheter mot vest, 
samtidig som bebyggelsen formes slik at uteoppholdsarealene i gårdsrommet blir 
skjermet mot støy og annen miljøforurensning fra biltrafikk.

3.1.3 Høyder i BU131,32

Maksimalt tillatte gesims-, møne- og byggehøyder er angitt på plankartet. 
Gesimshøyde (GH), mønehøyde (MH) og byggehøyde (BH) skal regnes fra 
gjennomsnittet av planert terreng rundt det enkelte kvartal.

Det kan godkjennes mindre takoppbygg som heishus/trappehus/ventilasjonshetter med 
inntil 1,5 meter over tillatt gesimshøyde, men disse skal om mulig integreres i bygget. 
Takoppbyggene skal være tilbaketrukket fra gesimsen og gis en god arkitektonisk 
utforming, slik at de utgjør en helhetlig del av byggets takform.

22 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
23 Endret av plan-ID 17190004. BU2 er lagt til. BU2 erstatter O1
24 Endret av plan-ID 17190004. BU3 er lagt til og erstatter trafikkareal i bybaneplanen.
25 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
26 Endret av plan-ID 17190004. BU2-3 er lagt til 
27 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
28Endret av plan-ID 17190003 og flyttet til § 3.3.1
29Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
30 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
31Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
32 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
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3.1.4 Parkering for bil og sykkel i BU133,34

35Parkering for undervisningsformål i BU136 skal legges innenfor O1. Krav til 
parkeringsdekning for bil og sykkel, se fellesbestemmelsens § 2.8 Parkering.

3.2 Felt BU1-337: Undervisning.
3.2.1 Undervisning.

I felt BU138 kan det oppføres bygninger for undervisning. 
Maksimumsbegrensinger på bruksareal til næringsformål framgår av § 3.1.1, 
maksimumsbegrensninger på tomteutnyttelse framgår av § 3.2.2.

3.2.2 Grad av utnytting
Maksimal grad av utnytting for o_BU139: % BRA = 500 %.

3.2.3 Utforming og plassering av bebyggelsen i BU1
Mot høgskoleplassen skal bygninger legges i formålsgrensen mot plassen, og 
bygningene skal utformes med respekt for høgskolebygget og den eldre 
bevaringsverdige bebyggelsen, herunder krav til fasadeutforming og materialbruk. 
Samtidig skal bebyggelsen spille opp mot og gi en god avslutning av plassen.
Langs Inndalsveien og mot BU340 skal bygningene legges i formålsgrensen. Mindre 
avvik fra formålsgrensen kan godkjennes der dette kan begrunnes i estetiske og 
funksjonelle hensyn.

3.2.4 Anlegg under bakken
Overvannskulvert (fjelltunnel) krysser kvartal BU141 på ca kote 21 som vist i kart 
datert 28.04.2003. Ved fundamentering av bebyggelse og ved utgraving av 
garasjekjeller, må det tas hensyn til kulverten. Det må ikke graves eller sprenges 
nærmere enn 2 meter fra kulvertens yttergrenser, dvs. i en avstand på min. 3 meter fra 
senterlinje kulvert.
Det skal utarbeides geologisk rapport for evt. sprenging over kulvert. Ved søknad om 
rammetillatelse skal sikkerhet i forhold til overvannskulverten dokumenteres. Dette 
gjelder både prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

3.2.5 Felt BU2-3 skal opparbeides med gangsoner, trappeanlegg, oppholdsareal, 
sykkelparkering, HC-parkering kjøreatkomst fra Inndalsveien, dimensjonert for 
utrykkingskjøretøy, vendesløyfe for personbil m avstigningslomme, tilkomst til BS1 (i 
reguleringsplanen for bybanen, 64040000) og tilkomst til Kronstad plass. 
Illustrasjonsplanene, datert 05.09.19 er retningsgivende for utformingen av BU2-3
Krav til parkering for bil og sykkel framgår av § 2.8.4 i fellesbestemmelsene.42

33 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
34 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
35 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
36 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
37 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
38 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
39Endret av plan-ID 17190004: Spesifisert at BRA gjelder o_BU1
40 Endret av plan-ID 17190004. Ordlyden er endret som følge av at V1 er erstattet med BU3
41 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
42Endret av plan-ID 17190004. Ny bestemmelse er lagt til
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3.3 43 

3.4 Felt B 2 - B 3: Område for boliger.
Eksisterende bebyggelse inngår i planen. Mindre tilbygg, påbygg og ombygging kan 
godkjennes av bygningsmyndighetene.

3.5 Felt O1: Byggeområde for offentlige bygninger – høgskole / undervisning. 
3.5.1 Felt O1 skal benyttes til oppføring av høgskole med tilhørende anlegg.

Det skal legges vekt på å oppnå en antikvarisk og arkitektonisk helhet, der bevarings- 
verdige deler av bygning 2, 3 og 4 samt nye tilførte bygninger og bygningselementer 
inngår.
I byggefasen skal det legges vekt på å ivareta hensynet til de bevaringsverdige 
bygningene og bygningselementene, slik at det ikke oppstår unødig skade på de deler 
av bygninger og anlegg som skal bevares og/eller tilbakeføres.
Så langt det er mulig skal materialer og/eller elementer fra rivning gjenbrukes, enten i 
forbindelse med istandsetting av bevarte bygninger, i nybygg eller i utomhusanlegg. 
Jf. ”Retningslinjer for bevaring av kulturmiljøet på Kronstad”, datert 16.05.03.

3.5.2 Plassering og høyde
Nye bygninger og bygningselementer skal plasseres som vist på plankartet. Mindre 
justeringer av plasseringen kan godkjennes av bygningsmyndighetene. Den delen av 
feltet som er vist i plan-ID 17190003 med formål undervisning, inngår i 
høyskoleplassen og skal ikke bebygges. Under bakken/høyskoleplassen kan det 
etableres gangkulvert, som forbinder feltet BU144 og eksisterende bygg i feltet O1.
Utvendige ramper o.l. fra høyskoleplassen til kulverten er ikke tillatt. 
Maks tillatte kotehøyder på de ulike deler av bygget framgår av plankartet.
Det kan godkjennes mindre takoppbygg som heishus/trappehus/ventilasjonshetter med 
inntil 1,5 meter over tillatt kotehøyde (c), men disse skal om mulig integreres i bygget. 
Takoppbyggene skal være tilbaketrukket fra gesimsen og gis en god arkitektonisk 
utforming, slik at de utgjør en helhetlig del av byggets takform.

3.5.3 Grad av utnytting
Tillatt bruksareal – T-BRA og maks tillatte kotehøyder (c) framgår av plankartet. Se § 
3.5.2.

43 Endret av plan-ID 64040000. Tekst som gjelder A2 er tatt ut
44 Endret av plan-ID 17190004. A1 er endret til BU1
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3.5.4 Bygning 1 (tidligere vognrevisjonsverksted)
Bygningen, eller elementer av den, skal så langt det er mulig i forhold til ny bruk 
bevares og synliggjøres i det nye bygningsanlegget, så fremt dette ikke kommer i 
konflikt med behovet for et funksjonelt høgskoleanlegg eller effektiv utnyttelse av 
tomten.
Ved nybygging og ombygging skal det legges vekt på en utforming og materialbruk 
som gjør at høgskoleanlegget oppfattes som en arkitektonisk helhet.

3.5.5 Kjøreatkomst og parkering
Kjøreatkomster fra Inndalsveien, nedkjøring til parkeringskjeller og adkomst til 
vareleveranse skal anlegges som vist på plankart og illustrasjonsplan datert 16.09.05.
Krav til parkering for bil og sykkel framgår av § 2.8.4 i fellesbestemmelsene.

3.5.6 Atkomst for gående og syklende
Det skal opparbeides gjennomgående gang-/sykkelveier i retning øst-vest via 
høgskoleplassen til Inndalsveien, og nord-syd over høgskolens område slik det er vist 
på illustrasjonsplan datert 16.09.05.
For gang-/sykkeladkomst fra Inndalsveien ved hovedkjøreadkomst syd, kan det tillates 
stigning på 1:12 på et kortere parti dersom det kan dokumenteres annen, alternativ 
adkomst for rullestolbrukere til høgskolens anlegg i syd.

3.5.7 Utomhusanlegg
Ved søknad om rammetillatelse skal det framlegges utomhusplan i hensiktsmessig 
målestokk.
Utomhusplanen skal vise:
 Sammenhengen med tilstøtende offentlige arealer
 adkomster fra offentlig vei, interne kjøreveier med ramper til P-kjeller og 

varelevering. Adkomst for gående og syklende, sykkel- og handikapparkering.
 Adkomster og innganger, herunder plass for evt. varelevering
 opparbeidelse og møblering av utomhusanleggene med grøntområder, 

aktivitetsanlegg, plasser og torg.
 Terrengbehandling med høydeangivelser
 Anlegg for avfallshåndtering/bossug
 Materialbruk
 VA-anlegg 

3.5.8 Illustrasjonsplan
Planen er retningsgivende for plassering og utforming av bygninger og 
utomhusanlegg, herunder atkomst for biler, gående og syklende. Ved vesentlige avvik 
fra planen kan det bli stilt krav om bebyggelsesplan.
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§ 4. SPESIALOMRÅDER
(pbl § 25, 1.ledd nr.6)

4.1 Felt SO1-2: Spesialområde bevaring høgskole – område med bygninger som skal 
bevares.

4.1.1 Bygning 2, 3 og 4 inngår i bevaringsområdet SO1 som vist på plankartet. Innenfor 
bevaringsområdet skal lesbarheten av historisk helhet og visuell kontinuitet ivaretas. 
Det skal legges vekt på å oppnå en antikvarisk og arkitektonisk helhet der bygning 2, 3 
og 4 der plassrommet foran og mellom inngår
Plassering av nye bygninger og bygningselementer innenfor bevaringsområdet 
framgår av plankartet, jf. § 3.5.2.
Eksisterende bygninger/deler av bygninger innenfor spesialområdet tillates ikke revet, 
med mindre dette framgår av nedenforstående bestemmelser.
Der ikke annet framgår av bestemmelsene, er de bevaringsverdige bygningene regulert 
med eksisterende gesimshøyde og takform.

4.1.2 Skinnegang/travers
Deler av sporområdet mellom bygning 3 og 4 skal bevares eller abstraheres / 
synliggjøres på en slik måte at sammenhengen i jernbaneanlegget og den opprinnelige 
bruken av det blir forståelig. Traversvognen skal så langt mulig bevares som del av 
dette sporområdet.
Nye bygninger eller bygningselementer mellom bygning 3 og 4 må utformes slik at 
dette hensynet ivaretas.

4.1.3 Bygning 4 (tidligere kjele- og plateverksted)
Bygningens eksteriør mot syd, vest og nord skal bevares. Opprinnelig takform på de 
bevaringsverdige delene av bygget skal også så langt det er mulig bevares. Mindre 
takoppbygg kan tillates. Tilbyggene mot nord og øst kan rives.
Fasadene mot syd, vest og nord skal så langt det er mulig i forhold til ny bruk 
tilbakeføres til opprinnelig utseende.
Eventuelle inngrep i eksteriøret som følge av ny bruk skal tilpasses den opprinnelige 
arkitekturen på en god måte. Istandsettingsarbeidene skal ha høy antikvarisk, 
arkitektonisk og materialmessig kvalitet.
Bygningen kan tilbygges mot øst. Bygningen kan også sammenbindes med ny bygning 
mot syd. Ved tilbygging og ombygging skal det opprinnelige hovedvolumet framstå 
tydelig, og nye bygningsdeler må forholde seg til den gamle bygningen på en god 
arkitektonisk måte.



Arealplan-ID 17190000 – Bestemmelser revidert 30.09.2019 Vedtatt:12.12.05

4.1.4 Bygning 3 (tidligere maskinverksted)
Tre akser av den opprinnelige delen av bygningen (fra 1909) skal så langt mulig 
bevares, og fasadene mot syd, vest og nord skal så langt det er mulig i forhold til ny 
bruk tilbakeføres til opprinnelig utseende. Opprinnelig takform på de bevaringsverdige 
delene av bygget skal også så langt det er mulig bevares. Mindre takoppbygg kan 
tillates.
Eventuelle inngrep i eksteriøret som følge av ny bruk skal tilpasses den opprinnelige 
arkitekturen på en god måte. Istandsettingsarbeidene skal ha høy antikvarisk, 
arkitektonisk og materialmessig kvalitet.
Tilbygget mot øst kan rives, og bygningen tillates tilbygd, påbygd og ombygd mot 
nord, øst og syd. Bygningen kan også sammenbygges med ny bygning mot nord, øst 
og syd. Ved tilbygging og ombygging skal det opprinnelige hovedvolumet framstå 
tydelig, og nye bygningsdeler må forholde seg til de gamle bygningene på en god 
arkitektonisk måte.
Tilbygget mot syd kan rives.

4.1.5 Bygning 2 (tidligere vognverksted)
Fasadene mot vest og den opprinnelige delen av nordfasaden skal bevares og så langt 
det er mulig i forhold til ny bruk tilbakeføres til opprinnelig utseende.
Østre del av bygningen tillates revet, tilbygd, påbygd og ombygd. Også vestre del av 
bygningen kan tilbygges, påbygges og ombygges, i den grad dette ikke kommer i 
konflikt med hensynet til bevaring av de ovennevnte fasadene.
Bygningen kan sammenbygges med ny bygning mot nord, øst og syd.

4.1.6 Bygning 5 (forrådslager)
Bygningen skal bevares, men tillates demontert og flyttet innenfor planområdet. Før 
bygningen demonteres skal det utarbeides plan for demontering, flytting og 
gjenreisning. Planen må godkjennes av antikvariske myndigheter.
Ved gjenreisning skal bygningen istandsettes. Det stilles krav til antikvarisk og 
håndverksmessig kompetanse og kvalitet på planlegging og gjennomføring av 
demonterings- og gjenreisningsarbeidene. Eventuelle inngrep i eksteriøret som følge 
av ny bruk skal tilpasses den opprinnelige arkitekturen på en god måte. Eventuell 
ombygging må skje i samråd med antikvariske myndigheter.
Det skal legges vekt på å få plassert den gjenreiste bygningen i sammenheng med 
resten av det bygningsmiljøet som skal bevares og etter gjenoppbygging er bygningen 
planlagt plassert i bevaringsområdet SO2 som vist i plankartet. Eventuell annen 
plassering av bygningen innenfor planområdet må godkjennes av antikvariske 
myndigheter.

4.1.7 Tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede
Nødvendige endringer for å tilrettelegge for bevegelseshemmede og orienterings- 
hemmede skal gjennomføres der dette er forenlig med vernehensynene. Arbeidene og 
tiltakene skal ta spesielt hensyn til områdets karakter.

4.1.8 Godkjenning av endringer i bevaringsområdene.
Før rammetillatelse gis, skal det innhentes uttalelse fra antikvariske myndigheter.
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§ 5. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
(pbl § 25, 1.ledd nr.3 pbl 2008 § 12-5 nr. 2.45

5.1 Generelle bestemmelser
5.1.1 Offentlige veier/fortau, gatetun og gang-/sykkelsveier, dvs. SKF46, SF47 og 

SGS48/GS1 skal opparbeides i henhold til detaljert teknisk plan med beskrivelse 
som på forhånd skal godkjennes av veimyndigheten.

5.2 Gate/kjørevei med fortau.
5.2.1 Offentlig veier/gater med fortau SKF49

SKF50 er avkjørsel til BU3 og opparbeides med fortausprofil og tilpasset kant.
5.2.2 51

5.2.3 52

5.3 53

5.4 Gang-/sykkelveier.
5.4.1 Gang- og sykkelveiene (SGS54/GS1) er regulert med total bredde på 5,5 meter; 

herunder 5 meter gang-/sykkelfelt og 0,25 meter bankett på begge sider.
Ved utarbeidelse av utomhusplan for høgskolen, kan det foretas mindre justeringer av 
trasé for SGS55/GS1, slik at det sikres gode, gjennomgående gang-/sykkelforbindelser 
mot syd og vest over høgskolens område samtidig som hensynet til rundkjøring for 
varetransport på høgskolens område ivaretas.
For dimensjonering og utforming av gang- og sykkelveier vises det for øvrig til kap. 
B4 i ”Håndbok 233 Sykkelhåndboka. Utforming av sykkelanlegg”, Statens vegvesen 
mai 2002.

45Endret av plan-ID 19190004: Oppramsing av formål tatt ut. 
46/47 Endret av plan-ID 17190004. V1 og V2 utgår SKF og SF er lagt til
48Endret av plan-ID 17190004. SGS lagt til  
49/50 Endret av plan-ID 17190004. Bestemmelser for V1 og V2 utgår V2 utgår. Bestemmelse for SKF er lagt til
51 Endret av plan-ID 17190004. er tatt ut 
52 Endret av plan-ID 17190004. er tatt ut
53 Endret av plan-ID 17190003. Gatetun GT1 utgår
54Endret av plan-ID 17190004. SGS er lagt til  
55Endret av plan-ID 17190004. SGS er lagt til  
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5.4.2 Gang-/sykkelfeltet skal opparbeides med fast dekke.
Der gang- og sykkelvei munner ut i bilvei skal gang- og sykkelveien ha en hump eller 
tilsvarende markering for å dempe syklistenes fart og varsle blinde og svaksynte.

6.1 Felt F1, F2, GP56 
Park     

§ 6. FRIOMRÅDER
(pbl § 25, 1.ledd nr.4)

Områdene skal tilrettelegges for rekreasjon og opphold, og opparbeides med stier, 
beplanting m.v. Eksisterende vegetasjon, herunder eldre verneverdige trær, skal så 
langt mulig bevares og suppleres med stedegen vegetasjon

7.1 Felles lekeplass

§ 7. FELLESOMRÅDER
(pbl. § 25, 1. ledd nr. 7)

7.1.1 Felles lekeplass FA2 skal være felles for gnr/bnr 162/1286 og senere fradelinger fra 
eiendommen57. 

56 Endret av plan-ID 17190004. Park GP er lagt til da den erstatter deler av F1
57 Endret av plan- ID 64040000. Bestemmelse endret som følge av at A2 utgår


