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1. SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSNINGER 

1.1. Sammendrag
Planarbeidet omfatter en reguleringsendring etter forenklet prosess for Høgskolen i Bergen (PlanID: 
17190003). Reguleringsendringen erstatter også søre deler av reguleringsplan for bybanen (PLanID: 
64040000.)

Målet med reguleringsendringen er løse høydeforskjellen mellom de to reguleringsplanene, slik at 
planene for bybanene og Høgskolen på Vestlandet (HVL) er realiserbare og mulig å gjennomføre. 
Samtidig skal ny plan (PlanID:17190004) gi rom for å sikre tilkomsten til HVL og tomten for den 
fremtidige utviklingen av HVL, på nordsiden av det regulerte bybanesporet.

Figur 1-1 Rød sirkel viser høydeavvik mellom reguleringsplan for Bybanen og HVL. Illustrasjonen er hentet fra 
bybaneprosjektet. 
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1.2. Nøkkelopplysninger

Bydel Årstad

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Kronstad

Gnr/Bnr 162/1286

Gjeldende planstatus Regulert 

Forslagstiller Statsbygg/Kruse Smith

Grunneiere (sentrale) Statsbygg

Plankonsulent Asplan Viak 

Ny plans hovedformål

Legge til rette for gjennomførbar og 
sammenfallende overgang mellom reg.plan 
1201_64040000 og reg.plan 1201-17190003

Planområdets areal i daa Ca. 7,5 daa

Grad av utnytting % BRA= 500 %

Aktuelle problemstillinger Høydeavvik mellom to reguleringsplaner

Konsekvensutredningspliktig Nei

Kunngjøring oppstart, dato Oppstart av endringsforslaget er ikke kunngjort

Fullstendig planforslag mottatt, dato 

Informasjonsmøte avholdt Nei
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2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

2.1. Bakgrunn for planarbeidet
Høgskolen i Bergen (senere endret til HVL) ble samlokalisert i nybygg på Kronstad i 2014. Det er i 
arbeid med utbygging av området, identifisert en høydeforskjell på ca. 1,7 meter mellom prosjektert 
tilkomstvei til tomtene o_A1 og o_O1, i reguleringsplan (reguleringsendring PlanID:17190003) for 
HVL, og prosjektert veg o_SKV1 til BS1 i reguleringsplan for bybanen (PlanID:64040000). Det er også 
identifisert avvik i høyder for sykkelveg og friområdet øst for høyskolebygget. Høydeavvikene i 
overgangen mellom de to planene er store at reguleringsplanen for HVL ikke er realiserbar – 
tilkomsten til HVL er ikke løst i planene for bybanen.

2.2. Hensikten med planforslaget
Hensikten med reguleringsendringen er å rette opp i høydeforskjellen mellom de ulike planene, og 
legge til rette for en ny trafikk- og mobilitetsløsning nord for det nye bygget på HVL   

Figur 2-1 Illustrasjonen viser utsnitt av reguleringsplan for bybanen (PlanID: 64040000) og reguleringsplan for 
HVL (PlanID:17190003). Rød sirkel viser problemområdet med overgangen mellom de to ulike 
reguleringsplanene. 

Reguleringsplan for 
Bybanen (64040000) 
og reguleringsplan for 
Høgskolen17190003
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3. PLANOMRÅDET- DAGENS SITUASJON

3.1. Beliggenhet og avgrensning
Høgskolen i Bergen ligger på Kronstad ved Inndalsveien 28. Området der HVL står i dag var tidligere 
verkstedområdet til NSB, og fem av de gamle byggene som sto på området er en del av 
høgskoleanlegget. Dagens høgskoleanlegg var ferdigstilt i 2014 og omfatter i tillegg til 
bygningsmassen, atkomst/varelevering og nedkjøring til p-kjeller, idrettsanlegg og uteareal. Anlegget 
har høye arkitektoniske kvaliteter, og fikk Statens byggeskikkpris – hederlig omtale og har vunnet 
Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris. 

Planområdet grenser til bebyggelse i vest, nord og sør, og idrettsområde i øst. 

Planavgrensningens omfatter eksisterende reguleringsendring (PlanID: 17190003) og vil dermed 
erstatte denne. Endringen vil også erstatte søre deler av reguleringsplan for bybanen (PlanID: 
64040000). Bestemmelsene og plankartet er endret i samsvar med gjeldende produktspesifikasjon. 

Figur 3-1 Illustrasjon: Område for reguleringsendringen er vist med rødt.

3.2. Arealbruk
I dag er området en byggeplass med høy aktivitet. Bygget i o_A1 (PlanID:17190003) er under 
oppføring, og det klargjøres for skolestart i 2020. Øst for området ligger det parkområde, F1 og F2 i 
gjeldende plan (PlanID: 17190000). Det er i gjeldende bestemmelser krav om at parkene skal være 
opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye bygninger. 
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3.3. Stedets karakter og landskap
Stedets karakter kan defineres som et sentrumsnært campus- og idrettsområde i nær tilknytning til 
bybanen, tettbebygde boligområder og grøntareal. Pr. dags dato er det bygg- og anleggsdrift i 
området som følge av utvidingen av HVL. Høgskoleanlegget er godt innlemmet i eksisterende miljø 
både med hensyn til omfang, høyde og fargebruk. 

3.4. Kulturminner og kulturmiljø 
Det tidligere jernbaneanlegget har verdi som helhetlig teknisk kulturminne og er integrert i 
høgskoleanlegget. Bevaring av jernbanens verkstedlokaler var en viktig premiss for utforming av 
høgskolen. 

3.5. Landbruk
Ikke aktuelt. 

3.6. Naturverdier
Høgskoleområdet ligger i nær tilknytning til Solheimsvatnet som er registrert som svært viktig 
friluftsområde (naturbase.no). Ved søk i naturbase, artsdatabanken og miljøstatus er det ikke 
registrert truede arter i planområdet. 

I søk i basen til miljøstatus er det i Solheimsvatnet like ved planområdet registrert arten sothøne og 
hettemåke som er truete fuglearter. I artsdatabanken er det registrert fiskemåke som er nær truet. I 
planområdet er det registrert en livskraftig art, lys jordhumle. 

3.7. Rekreasjonsverdi- og bruk
Området blir benyttet som skoleområde på dagtid, anlegget er videre blitt ev viktig del av bydelens 
grønnstruktur. Det benyttes både til lek, uorganisert idrett og til gjennomgang/-sykkel. 
Grøntområdene/parkene øst for høyskolebygget benyttes av lokale brukere til dyrking av diverse mat 
og beplantning. Det er kort vei til byfjellene i både øst og vest. 

3.8. Skole og barnehage
Nærmeste barnehager i området er Kniksens plass barnehage på brann stadion ca. 400 meter unna 
(målt i luftlinje), og lekefabrikken barnehage ca. 400 meter unna (målt i luftlinje) i Fabrikkgaten 5. 

3.9. Barn og unges interesser
Barneskoler og barnehager benytter høyskoleområdet til uorganisert lek og aktivitet. Øst for området 
ligger Haukelandshallen idrettsanlegg og Nymark idrettsanlegg. Begge idrettsanleggene er i bruk av 
barn og unge.

3.10. Veg og trafikkforhold 

3.10.1. Kjøreatkomst
Tilkomst til planområdet er fra Inndalsvegen. Deretter tar man av på nordsiden av o_A1 i gjeldende 
reguleringsplan (PlanID: 171900003).

3.11. Trafikkmengde
Inndalsvegen har en ÅDT på 4800. 
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Bybanesporene nord for reguleringsplanen for HVL (PlanID: 64040000) er ikke del av hovednettet for 
bybanen og brukes ikke i forbindelse med normal drift.  Dette betyr at trafikken på sporet blir svært 
begrenset.

3.11.1. Kollektivtilbud
Det er svært god kollektivdekning i området, og bybanen har holdeplass like ved. 

3.11.2. Myke trafikanter
Utearealene ved Høgskolen er tilrettelagt for myke trafikanter, og er en del av den sammenhengende 
grønnstrukturen og hovedgangsystemet i bydelen. Ved planlegging av utearealene ble det i den tid 
lagt stor vekt på universell utforming. 

3.12. Vannforsyning og avløp
Ikke aktuelt.

Overvann håndteres via eksisterende ledningsanlegg i grunn. 

3.13. Energi
Løses som i opprinnelig prosjekt, med energibrønner.

3.14. Støyforhold
Høgskoleområdet er noe utsatt for støy fra Inndalsveien. 

3.15. Risiko og sårbarhet
Ikke relevant. 
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4. PLANSTATUS 

4.1. Overordnede planer
I kommuneplanens arealdel (2018-2030) er området satt av til sentrumskjerne S. Byggesonene i KPA 
er delt inn i fire. Sentrumskjerne, byfortettingssone, ytre fortettingssone og øvrig byggesone. De to 
innerste sonene (sentrumskjerne og byfortettingssone) utgjør senterområdene, og det er her 
hoveddelen av nybyutvikling skal skje. Reguleringsendringen er ikke i strid med gjeldende plan. 

Figur 4-1 Utsnitt av kommuneplanen. Viser at planområdet ligger i sentrumskjerne. Kilde: 
bergenskart.no/braplan 
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4.2. Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Årstad, Kronstad gnr. 162 bnr. 1286 mfl. Høgskolen i Bergen (PlanID: 
1201_17190000):

Figur 4-2: Reguleringsplan Årstad, Kronstad gnr. 162 bnr. 1286 mfl. Høgskolen i Bergen. (PlanID: 
1201_17190000). Kilde: bergenskart.no/braplan/

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 12.12.2005. Hensikten med planen var å legge til rette for 
utbygging av ny høyskole og samtidig sikre at bevaringsverdige deler av Kronstad jernbaneverksted 
kunne inngå i anlegget. 
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Reguleringsplan for Årstad. Del av gnr 162 bnr 1286 m.fl., Kronstad, Høgskolen i Bergen, Felt 
A1(PlanID: 17190003):  

Figur 4-3 Reguleringsplan for Årstad. Del av gnr 162 bnr 1286 m.fl., Kronstad, Høgskolen i Bergen, Felt A1 
(PlanID: 17190003). Kilde: bergenskart.no/braplan/

Planen ble gjort gjeldende i kraft 20.09.2016. Hensikten med reguleringsendringen var å legge til 
rette for videre utvikling av HVL.
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Reguleringsplan for Bergenhus/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, Delstrekning 1, 
Nonneseter- Kronstad (PlanID: 64040000). 

Figur 4-4 Utsnitt av reguleringsplan for Bergenhus/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, Delstrekning 
1, Nonneseter- Kronstad (PlanID: 64040000). Kilde: bergenskart.no/braplan/

Hele traseen for byggetrinnet strekker seg fra kobling med eksisterende trasé sør for Nonneseter, via 
Haukeland, Kronstad, Mindemyren, med tunnel gjennom Løvstakken til Oasen, og frem til foreløpig 
endeholdeplass i Spelhaugen. Traseen har 8 holdeplasser og er ca. 10 km lang, der ca. 5 km er i dagen 
og ca. 5 km er i tunnel. Traseen er delt i tre delstrekninger, med hver sine planer: 1) Sentrum – 
Kronstad, 2) Mindemyren, 3) Mindemyren sør – Spelhaugen. 

4.3. Temaplaner 
Ikke aktuelt.

4.4. Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for barn- og unge: Tiltakene i planen kommer ikke i konflikt med barn- og 
unges interesser. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Målet med reguleringsendringen er å løse høydeforskjellen mellom reguleringsplan for bybanen 
(PlanID:64040000) og reguleringsplan for Høgskolen (PlanID:17190003) slik at tilkomsten til HVL og 
BS1 kan realiseres. 

Kjørevei o_SKV1 i plan for bybanen (PlanID:64040000) og kjørevei V1 i plan for Høgskolen 
(PlanID:17190000), er sammenfallende i plan, men avviker i høyde. Vegen inngår i begge planene og i 
arbeidet med prosjekteringen av HVL er det oppdaget et høydeavvik.

Høydeavviket lengst øst er på vel 1,7 meter. I forbindelse med regulering av bybanen er det ikke tatt 
hensyn til at (o_V2) skal sikre kjøretilkomst både til HVL og til BS1. Nord-sør-forbindelsen mellom 
planen for bybanen og HVL kan ikke realiseres som regulert. 

Figur 5-1 Illustrasjonsplanen viser ny løsning med vendesløyfe nord for bygget, med ny avkjørsel til 
reguleringsplan for bybanen i nord og avkjørsel til Inndalsvegen mot vest. 

Figur 5-2 Plankart med forslag til ny løsning.
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5.1. Planlagt arealbruk
Fortau, O_F og kjørevei o_V2 i gjeldende plan (PlanID:17190003) blir erstattet med 
undervisningsformål o_BUH3. Det har vært vurdert ulike løsninger til reguleringsformål, og 
plankartet har resultert i en enkel inndeling som åpner for fleksibilitet innenfor formålet.

5.1.1. Utnyttelsesgrad
Gjeldende plan benytter BRA, og det blir ikke gjort noen endringer i BRA da ny løsning ikke griper inn 
i bebyggelse. 

5.1.2. Byggehøyder
Endringer omfatter ikke byggehøyder. Maks byggehøyde er 22 m som i gjeldende plan. Det tilsvarer 5 
etasjer.  

5.1.3. Byggegrenser
Ligger i formålsgrensen som i gjeldende plan. 

5.2. Lek/uteoppholdsareal
Det er ikke satt av nye areal for leke- og uteopphold. Park o_GP erstatter o_GP4 og o_SGS5 og 
o_SVG2 i reguleringsplan for bybanen. Det vil si at park o_GP er noe utvidet. Årsaken til at o_SGS5 og 
o_SVG2 er erstattet med formål for park, er med bakgrunn i høydeavviket. Gjeldende høydeløsning 
lar seg ikke gjennomføre. 

Nordøst i o_BU3 vil det bli etablert et gatetun/parkdrag for å ta opp høydeavviket. Gatetunet vil bli 
en forlenget del av parken (o_GP) med grønne områder på begge sider og av Kronstadplass. 
Gangforbindelsen/gatetunet vil knytte sammen eksisterende HVL (inkl. nybygget) med neste 
byggetrinn for utvikling av HVL på BS1.

 

Figur 5-3 Gangforbindelsen i gatetunet mellom reguleringsplan for bybanen (PlanID: 64040000) i nord 
(oransjestiplet linje), og høyskolebyggene i sør. Fra gatetunet er det universell tilkomst til høgskolebygget og 
BS1. (blåstiplet linje).  
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I gjeldende plan er det stilt krav om at park F1 og F2 øst for tomten skal ferdigstilles før det kan gis 
brukstillatelse for nybygg i felt A1. Dette kravet opprettholdes i reguleringsendringen.

5.2.1. Formålsområde A2 tatt ut av plandokumentene. 
Da reguleringsplan for bybanen (planID: 6404000) ble vedtatt i 2017, ble formål A2; Område for 
boliger, kontorer, forretning, bevertning i planID: 17190000 omregulert til sentrumsformål og 
infrastruktur. Som følge av denne omreguleringen er alle bestemmelser knyttet til A2 ikke relevante.  
Bestemmelsene er derfor tatt ut i forbindelse med denne reguleringsendringen. 

I opprinnelig plan for Høgskolen (planID: 17190000) og i reguleringsendring (planID: 1719003, vedtatt 
2016) viser bestemmelse 7.1.1. at lekeplass FA2 er felles for boligene i A2. FA2 er dermed tilknyttet 
et utgått formål. Bestemmelsen er nå endret til at lekeplassen FA2 er felles for alle funksjoner 
innenfor 162/1286 og senere fradelinger fra denne eiendommen. 

5.3. Kulturminner og kulturmiljø
Ikke relevant.

5.4. Miljøtiltak
Ikke relevant.

5.5. Samferdsel

5.5.1. Trafikkareal/mobilitet
Atkomsten fra Inndalsveien endres ikke med ny løsning.  Bruken av avkjørselen, kjørevegen og gang- 
og sykkelvegen som knyttes til denne blir svært begrenset, og er ikke del av det gjennomgående 
vegnettet. Det er derfor enighet om at området utvikles og reguleres som del av Campus for HVL på 
samme måte som for resten av Campus (PlanID:17190000).

Med bakgrunn i kapasitet og erfaring fra dagens trafikk ved HVL, antatt trafikkmengde for nybygget 
og trafikkpotensialet på BS1 er det stipulert følgende trafikkmengder (08.04.19):

5 stk. HC- parkeringsplasser på Kronstadplass: 5 biler pr. dag.  

Kiss and ride/vendesløyfe: 

- 25-30 biler morgen og kveld når nybygget (300 ansatte) er klart: 50-60 biler pr. dag.
- 25-30 biler morgen og kveld på BS1 (reg.plan for bybanen): 50-60 biler pr. dag. 
- Trafikk til BS1; varelevering og annen nyttetrafikk (ingen parkering): 10biler pr. dag 

5.5.2. Varelevering og atkomst for store kjøretøy
Tilkomst for varelevering er via Inndalsveien og er vist med piler i kartet under. Varelevering foregår 
under bakkenivå med tilkomst fra østsiden av Campus, og forsyner de ulike delene av 
høyskoleanlegget via dette systemet. Tilkomsten og snumulighet (uten rygging) er dimensjonert for 
semitrailer, uten at kjøretøyet kommer i konflikt med GS1.
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Figur 5-4 Illustrasjonen viser varelevering og tilkomst for semitrailer. 
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5.5.3. Parkering
Gjeldende plan har krav om 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA for felt A1 (O_BU1 i ny plan) og 
900 plasser for HVLs område i felt O1. HVL erfarer at det er overkapasitet på sykkelparkering med 
dagens studenttall.  Det er derfor søkt om og innvilget at antallet sykkelparkeringsplasser knyttet til 
utbyggingen på BU1 (tidligereA1) er redusert fra 290 til 180 (jf. tillatelse til endring av 
rammetillatelse, datert 15.05.19).

På nordsiden av bygget vil det bli etablert vendesløyfe med to avstigningslommer for personer. 

Det etableres to nye HC-parkeringsplasser mellom nybygget og studentbygget.

Det er ca 140 p-plasser i det 2014-anlegget, de aller fleste i p-kjeller.  Parkeringskapasiteten økes ikke 
utover de nye HC-plassene.

5.5.4. Gangtraseer og snarveger
Utearealet ved Høgskolen er tilrettelagt for myke trafikanter. Gatetunet og utearealene inngår som 
en del av den sammenhengende grønnstrukturen og hovedgangsystemet i bydelen. Det er derfor lagt 
vekt på å oppnå en god østvest og nordsørforbindelse. 

5.5.5. Kollektivtilbud
Ingen endringer. Kollektivtilbudet er i Inndalsvegen. 

5.5.6. Endringer i trafikk/mobilitet
Det gis i det etterfølgende en beskrivelse av de ulike endringene knyttet til trafikk/mobilitet.

1. I gjeldende reguleringsplan (PlanID:17190003) er det regulert kjøretilkomst via o_V2. 
Tilkomsten lar seg ikke gjennomføre med bakgrunn i de nevnte høydeforskjellene. Kjørevei 
o_V2 blir derfor erstattet med formål o_BU3. Innenfor o_BU3 skal det etableres et gatetun 
med trappeløsning som vil ligge på ca. kote 26,5, og er et høyere nivå enn resten av arealet 
mot vest. Lengst nord i gatetunet vil det bli etablert en trapp for å ta opp høydeforskjellen 
mellom de to ulike reguleringsplanene.  

2. Kjøreadkomst til Høyskolebygget blir etablert som i regulert avkjørsel i Inndalsveien, (o_STS i 
reguleringsplan for bybanen), og deretter må bilister kjøre over fortau regulert til kombinert 
formål (offentlig fortau/kjørevei, SKF), og inn på internvei i formål o_BU3. Valg av 
reguleringsformål er basert på en ÅDT- analyse, ca. 135 ÅDT. Avkjørselen er dimensjonert for 
utrykningskjøretøy.

3. Innenfor o_BU3 blir det etablert en internvei med vendesløyfe og to av- og 
påstigningsplasser, for «kiss and ride», se figur 8.5.

 

                  
Figur 5-4 Illustrasjonene viser kjøremønster for HVL Figur 5-5 viser kjøremønster for HVL sitt 

utviklingsområde nord for bybanen
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4. Formål for sykkelveg o_SGS erstatter o_SGS6. o_SGS5 og o_SVG2 utgår, disse kan ikke 
realiseres pga. høydeforskjellen og blir del av O_GP.

5. Det er regulert avkjørselspil for tilkomst nordover til reguleringsplan for bybanen, som 
erstatter nordsørforbindelsen som var tenkt mellom vei o_V2 og BS1.  

6. Tilkomst til HVL og Kronstadplass for utrykningskjøretøy, vedlikeholdskjøretøy og HC-biler 
opprettholdes på østsiden av nybygget.  Trafikken vil begrenses da det etableres bom like øst 
for vendesløyfen.

Figur 5-6 Plankart, ny løsning. Tallene henviser til beskrivelsen under.

5.6. Universell utforming 
Alle endringer i utformingen av området er universelt utforma, med unntak av trappeløsningen i 
gatetunet og rampen langs nordsiden av bygget i o_BU1. Rampen har et stigningsforhold på 1:12 
med hvilerepos, og er sekundærinngang til bygget.

I utearealene er det lagt vekt på bruk av kontraster i fargebruk og taktile overflater. Dette blir 
videreført i planarbeidet. 

5.7. Vannforsyning- og avløp/overvann 
Vannforsyning og avløp er løst som i opprinnelig plan.  Det er lagt til rette for mer grønne areal enn i 
opprinnelig plan. Grønne areal tar imot overvann og fordrøyer, for øvrig løses overvann via 
ledningsnettet.

12
3

4

5

6
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5.8. Renovasjon
Avkjørsel fra planområdet til nordtomten BS1 i reguleringsplan for bybanen er tilpasset lastebil for 
fremtidig tilkomst for bossbil og utrykningskjøretøy.

Renovasjon for HVL er løst i økonomigården med samme transportsystem som vist i kap. 5.5.2.  All 
vare- og avfallstransport går via dette systemet. Kulvert fra nytt bygg til eksisterende bygg sikrer 
effektiv transportforbindelse. 

5.9. Energiløsninger
Ikke relevant.

5.10. Risiko og sårbarhet- avbøtende tiltak
Ikke relevant. 

5.11. Rekkefølgebestemmelser
Det er lagt inn nye formålsnavn etter gjeldende krav. 
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6. PLANPROSESS
Det har ikke vært holdt oppstartsmøte, men Statsbygg og Asplan Viak hadde et informasjonsmøte 
med Bergen kommune 13.02.2019. 

Formålet var å sikre en effektiv planprosess og tydeliggjøre problemstillingene. 

Det var planlagt møte med Statens vegvesen 08.04.19, dette ble avlyst pga sykdom.  Materialet til 
møtet ble oversendt til saksbehandler 11.04.19. Svar fra Statens vegvesen, datert 03.05 er vedlagt.  
Hovedtrekkene i denne er:

«Med bakgrunn i informasjonen som framgår av presentasjonen har Statens vegvesen per i dag ikke 
prinsipielle innvendinger mot den skisserte endringen. Presentasjonen inneholder ikke nok 
informasjon til at vi kan ta endelig stilling til forslaget. Vi vil kunne gi en formell uttalelse i saken når 
vi får den, inkludert den trafikale utredningen, oversendt for uttalelsen fra kommunen.»

Det ble holdt ett nytt møte med Bergen kommune 06.06.19 der løsning, utforming av 
reguleringsendringen og fremdrift var tema.

I etterkant av siste møte har det vært god dialog med Bergen kommune, plan- og bygningsetaten 
knyttet til utforming av planendringen.

Før planen ble politisk behandlet ble den sendt til uttale i XX uker. Frist for å komme med innspill til 
reguleringsendringer var xx. 

Politisk behandling: 

Vedtak ble sendt plan- og bygningsetaten til eiere og festere xx. 

6.1. Krav om konsekvensutredning? 
Omsøkt arealbruksendring berører ikke LNFR-områder og anses ikke som konfliktfullt i forhold til 
overordnede føringer og gjeldende planer.  Planlagt tiltak vurderes å ikke omfattes av forskriftens 
oppfangskriterier i §§ 2-4 og utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning.
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7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

7.1. Overordnede planer og vedtak 
Planendringen er ikke i konflikt med overordnede planer og vedtak. 

7.1.1. Eksisterende reguleringsplaner 
Intensjonen i gjeldende reguleringsplan endres ikke (PlanID:17190003). Formålene endres for å legge 
opp til et nytt mobilitet- og trafikkforhold nord for skolebygget. Bruksareal, byggehøyder og 
byggegrenser blir ikke berørt av endringen. 

Reguleringsendringen erstatter gjeldende reguleringsplan på følgende punkt:  

 Kjøreadkomst o_STS i reguleringsplan for bybanen og fortau o_F er erstattet med kombinert 
formål offentlig fortau/kjøreveg SKF. 

 Undervisningsformål o_BU3 erstatter torg o_ST6 fortau o_SF16, kjørevei o_SKV1, i 
reguleringsplan for bybanen og kjørevei o_V2 og fortau o_F i reguleringsplan for HVL. 

 Formål for park o_GP og gang- og sykkelveg o_SGS erstatter o_GP4, oSGS5-6 og o_SVG2.  

 Det er regulert avkjørselspil for tilkomst nordover til reguleringsplan for bybanen. 

 Undervisningsformål o_BU1 erstatter undervisningsformål o_A1. 

 Undersvisningsformål o_BU2 erstatter undersvisningsformål o_O1.

7.2. Estetikk og bruk

Bygg blir ikke påvirket av endringen. Gatetunet med trapp i nord- sørretning vil gi et estetisk løft til 
området og vil oppleves som en forlenget del av parken i øst (GP, F1 og F2). Park, gang- og sykkelveg 
og ny allmenning skal ferdigstilles samtidig som det nye høgskolebygget. Neste utviklingstrinn for 
HVL er på området BS1 i reguleringsplan for bybanen.  Allmenningen gjennom gatetunet i o_BU3 vil 
bli en ny passasje for gående, og som vil lette mobilitetsforholdet for myke trafikanter mellom de 
ulike delen av høgskolen. Gatetunet med trappeløsning er ikke universelt utformet, men det er lagt 
opp til en universelt utformet løsning fra gatetunet og fram til inngangen ved høyskolebygget. 

7.3. Levekår, folkehelse og konsekvenser for naboer

Reguleringsendringen vil ikke gi noen negative konsekvenser for naboer. Endringen med trapper og 
gatetun gjør at parken blir mer integrert i utearealet til høyskolen, noe som kan bidra til at flere 
benytter arealet. Utearealene er solrike på ettermiddagstid. Solrike møteplasser og gode estetiske 
kvaliteter i nærmiljøet kan bidra til økt trivsel og tilhørighet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø
Ingen konsekvenser
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7.5. Blågrønne verdier og infrastruktur
Flere grønne areal vil bidra positivt til grønnstrukturen både lokalt og sett i sammenheng med den 
helhetlige grønnstrukturen i bydelen. De grønne arealene tar opp og fordrøyer vann, og er positive 
for den lokale overvannshåndteringen i området. 

7.5.1. Naturmangfold
Reguleringsendringen gir ingen negative konsekvenser for registrerte dyrearter i nærområdet. Den 
registrerte arten lys jordhumle er en eldre registrering og arten er livskraftig. Tiltakene i planen gir 
ingen negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

7.6. Rekreasjon og friluftsliv
Ingen negative konsekvenser

7.7. Sosial infrastruktur
Ikke relevant

7.8. Barn og unges interesser
Tiltakene i reguleringsendringen gir ingen negative konsekvenser for barn og unge. Det er lagt opp til 
tydelige skiller mellom areal for myke og harde trafikanter. 

7.8.1. Formålsområde A2 tatt ut av plandokumentene. 
Med bakgrunn i at A2 ikke lenger er del av plankartet, er bestemmelser knyttet til formålet tatt ut. 
Dette gir ingen negativ konsekvenser for planen. Rekkefølgekrav knyttet til gang- og sykkelvei i St 
Hallvardsvei er sikret opparbeidet gjennom bestemmelse 2.2.4, og felles lekeplass er ikke lenger 
felles for A2 men for gnr/bnr 162/1286. 

7.9. Samferdsel og mobilitet

Tilkomst til skolebygget via Inndalsvegen er den samme, men formålet er endret. Dette vil ikke få 
noen konsekvenser for bruken av området. 
Nordsør- forbindelsen for kjøreveien o_V2 er erstattet med en nordsør- forbindelse for myke 
trafikanter. Det er derfor lagt til rette for ny tilkomst til BS1 lengre vest.  Denne er løst med ny 
avkjørselspil i plankartet. Den nye løsningen håndterer manglende sammenheng mellom de to 
gjeldende planene og sikrer en god forbindelse mellom HVL og utviklingsområdet på BS1. Den nye 
vendesløyfen gir mulighet til av- og påstiging.  

7.10. Vannforsyning og avløp
Tiltakene i planen gir ingen negative konsekvenser for vannforsyning og avløp.

7.11. Energi og klima
Ikke relevant

7.12. Universell utforming
Tiltakene i planen legger opp til universell utforming med unntak av trappeløsningen i gatetunet og 
rampen nord for o_BU1. Rampen til nordre inngang på nybygget har en stigning på 1:12 med 
hvilerepos. Da dette ikke er hovedinngangen til bygget, er det vurdert at stigningsforholdet er 
akseptabelt. 
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Med bakgrunn i at det er en alternativ universelt utformet forbindelse mellom HVL og BS1 (PlanID: 
64040000), vil ikke gatetunet med trappeløsning gi negativ konsekvens for myke trafikanter. 

7.13. Risiko og sårbarhet- konsekvenser
Ikke relevant

7.14. Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen konsekvenser

7.15. Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen konsekvenser

7.16. Interessemotsetninger 
Ikke relevant

7.17. Avveining av virkninger
Totalt sett bidrar reguleringsendringen til en bedre og gjennomførbar løsning for utearealene og 
infrastrukturen, samtidig som myke trafikanter blir ivaretatt. 
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