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BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING DETALJREGULERING 
FYLLINGSDALEN KULTURHUS - VARSEL OM OPPSTART

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av 
reguleringsplanarbeid Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 361 m. fl., Fyllingsdalen kulturhus. 

Figur 1; Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet. 
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Formål med planarbeidet:

Asplan Viak er engasjert av Bergen kommune ved Etat for utbygging (EFU) for å utarbeide 
detaljreguleringsplan for nytt kulturhus i Fyllingsdalen. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for 
etablering av nytt kulturhus med tilhørende torgareal og infrastruktur.  

Kulturhustomten er lokalisert til Oasen bydelssenter, der det avsettes areal til formålet i pågående 
områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler, iht. bystyrevedtak datert 25.04.2018. 

Prosjekt/ innhold i planen:

Avsatt tomt ligger på dagens bussterminal, mellom planlagt ny kollektivterminal og Oasen senter, og 
er forbundet med disse og framtidig bybanestopp gjennom offentlige torg og gangarealer. 
Kulturhusets varelevering skal skje på bakkeplan og i tilknytning til offentlig veg, torg og gangarealer. 
Det er derfor naturlig å se på deler av de felles byrommene som en del av planen.

Etat for utbygging har i 2020 satt i gang en konkurranse om levering av skisseprosjekt for kulturhuset, 
og etter planen skal prosjekteringsgruppen for skisseprosjektet være valgt innen mai 2021. EFU 
ønsker å varsle oppstart av detaljregulering nå slik at en er klar til å gå videre med 
reguleringsplanarbeidet når prosjektgruppen er på plass. 

Kulturhuset skal romme øvings- og framføringslokaler for kulturlivet i bydelen, være en kulturell 
møteplass for bydelen med arealer til Bergen Offentlige Biblioteks filial, Nye Fyllingsdalen Teater, 
Bergen kulturskole, lokalt kulturliv og Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor.

Det er skissert et rom- og funksjonsprogram for kulturhuset, iht. vedtak i Bystyrets behandling av 
lokaliseringsstudiet for kulturhuset, 25.04.2018. I konkurransen om levering av et skisseprosjekt er 
det lagt til grunn et bygningsvolum på 3 til 5 etasjer, for å bidra til så gode lysforhold og åpenhet i 
byrommene rundt som mulig. Den detaljerte utformingen vil fastsettes gjennom skisseprosjekt og 
detaljreguleringsplan. 

Det skal sikres god utforming av bygget, med aktive og inviterende fasader ut mot oppholdsarealene. 
Den relativt smale passasjen mellom kulturhuset og Oasen senter vil fungere som ferdselsområde og 
oppholdsareal, og god tilgjengelighet for myke trafikanter skal vektlegges. 

Det er ikke planlagt å tilrettelegge for parkering, med unntak av HC- parkering. Kjørende til 
kulturhuset vil ha parkeringsmuligheter i tilknytning til Oasen senter, men parkering vil være tema for 
videre planlegging. Det skal sikres tilstrekkelig med sykkelparkering og løsninger for dette vil avklares 
gjennom skisseprosjekt. 

Varelevering er tenkt løst på nordsiden av bygget, med adkomst fra Folke Bernadottes vei. Det må 
ses på løsninger for varelevering som også ivaretar sikkerheten til gående og syklende gjennom 
planområdet. Varelevering og renovasjon skal benytte samme adkomst. 

Det skal sees på løsninger for en sammenhengende grønn og blå infrastruktur for å bla. ivareta 
biologisk mangfold og håndtering av overvann. 

Forslag til planavgrensning: 

Forslag til plangrense omfatter arealet avsatt til kulturhus i områdereguleringen for Fyllingsdalen 
sentrale deler, samt det arealet som behøves for å etablere nødvendig adkomst og oppstilling for 
varelevering nord for selve kulturhuset. I tillegg tas det med areal avsatt til offentlig torg og gang- og 
sykkelveg rundt kulturhuset for å sikre at overganger mot Oasen og øvrige områder blir ivaretatt, 
bl.a. høyde- og kvalitetsmessig. Plangrensen er satt vidt ved varsel om oppstart, og det kan være 
aktuelt å innskrenke den underveis i prosessen når skisseprosjekt er valgt. Endelig plangrense må 
fastsettes på bakgrunn av områderegulering og pågående detaljregulering av Oasen, samt forholdet 
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til kollektivterminalens detaljprosjektering, og det må være dialog med berørte aktører/ grunneiere 
om grensesnitt og utforming av utearealer underveis i prosessen. 

Forslag til plangrense går fram av illustrasjonen under og viser er totalt planareal på om lag 14daa
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Gjeldende planstatus:

Planområdet ligger innenfor sentrumskjerne S6 (sentrumsformål, sosikode 1130), i gjeldende 
kommuneplanens arealdel (KPA2018). Planområdet ligger i rød og gul sone for vegtrafikkstøy, 
hensynsone H210_3 og H220_3. Sentrumskjerne S6 er omgitt av sentrumsformål byfortettingssone 
(BY, 1130). Nord og sør for S6 er blågrønn struktur avsatt til grønnstruktur (G, 3001). Fyllingsdalen 
idrettsanlegg sør for planområdet er avsatt til idrettsanlegg (I, 1400). I samsvar med bestemmelsene i 
KPA 2018 skal byggehøyder mm fastsettes i detaljreguleringen på bakgrunn av stedsanalysen. Utsnitt 
av plankartet er vist i figuren under.

Figur 2: Utsnitt fra KPA 2018. Planområdet er markert med rød oval. (www.bergenskart.no)

Vurdering etter Forskrift om konsekvensutredninger:

Detaljreguleringen skal utarbeides med grunnlag i Områderegulering for Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 
24, Fyllingsdalen Sentrale Deler, planID 63860000. 

I det følgende er det gjort en vurdering opp mot KU-forskriften §§ 6-8: 

§6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

a) kommuneplanens arealdel etter §11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1 og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer 
for tiltak etter vedlegg I og II. 

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

Aktuelt punkt å vurdere er punkt b). Aktuelt tiltak i vedlegg I er pkt. 24, Næringsbygg, bygg for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 
000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 
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Rom og funksjonsprogrammet skisserer et bruttoareal på 4060 m2 til kulturhus og bibliotek + 3000- 
3500 m2 til kontorformål. Det vises til unntaksbestemmelse i forskriftens §6, pkt. b). Tiltaket 
kulturhus er utredet som del av områdereguleringen, og er i samsvar med overordnet plan. 
Reguleringsplanarbeidet vurderes ikke å komme inn under tiltak som omfattes av §6. 

§7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 

Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 

b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som 
vedtas av et departement. 

Reguleringsplanen omfatter tiltak som skal behandles etter plan- og bygningsloven, og kommer ikke 
inn under tiltak som omfattes av §7.

Medvirkning / informasjon om videre planprosess:

Dette brevet sendes til alle berørte grunneiere, festere, naboer og offentlige høringsinstanser slik at 
de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader til planoppstart i form av 
synspunkt, opplysninger eller forslag som kan ha innvirkning på planarbeidet bør komme fram så 
tidlig som mulig. 

Planarbeidet er også varslet på Asplan Viak AS sine nettsider, under kunngjøringer; 
Høringer/kunngjøringer - Asplan Viak AS

Når det er utarbeidet et konkret planforslag, vil dette sendes inn til kommunen ved Plan- og 
bygningsetaten, som vurderer om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Ved 
offentlig ettersyn og høring vil berørte parter bli varslet direkte, og det er mulig å komme med 
merknader til det konkrete planforslaget innen 6 uker.

Etter at høringsfristen er gått ut vil forslagsstiller v/plankonsulenten få oversendt alle innkomne 
merknader, og vil oppsummere, kommentere og ta stilling til disse. Evt. justeringer av planen 
vurderes, og evt. endret plan sendes inn til endelig behandling i kommunen. Etter at planforslaget 
har blitt endelig vedtatt i Bystyret vil planvedtaket bli kunngjort i avisen og berørte parter igjen 
tilskrevet, med opplysning om 3 ukers klagerett. 

Frist til å komme med merknader og innspill til oppstart av planarbeidet:

Frist for å komme med merknader til oppstart av planarbeidet er satt til 16.04.2021

Merknader kan sendes til: 
katrineb.falch@asplanviak.no

Evt.:
Asplan Viak AS 
Postboks 2304 Solheimsviken 
5824 Bergen

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/
mailto:katrineb.falch@asplanviak.no
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Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Katrine Bjørset Falch, 

tlf.: 97 69 97 41 eller per e-post (som angitt ovenfor).

Alle mottatte merknader blir vedlagt når planforslaget sendes til kommunen for saksbehandling. Det 
informeres om at det også vil være anledning til å komme med merknader til selve planforslaget når 
dette blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Katrine Bjørset Falch
Sivilarkitekt

T: 97699741 
E: katrineb.falch@asplanviak.no


