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Oversikt  
 
Haukelandsveien 1 ligger sentralt til nord for 
Haukeland universitetssykehus i Bergenhus bydel. 
Området ligger vest for rundkjøring mellom 
kommunal vei Fløenbakken og Møllendalsbakken, 
og fylkesvei 585 Haukelandsveien. Mot vest 
grenser området til bebyggelse med enebolig og 
kirke. Bebyggelsen rundt er en kombinasjon av 
kontorbygninger, industribygninger og større 
frittliggende boligbygg i 3-4 etasjer.  
 
Kollektivholdeplass for buss er i Møllendalsveien 
og langs Haukelandsveien. Framtidig 
bybanestopp for sentrum-Fyllingsdalen ligger ca. 
100 m lengre øst. 

 
 

 
 
. Liker du best innendørstrening? Finner du Sprek & Blid Sissels på Oasen. 
 

 

 

Figur 1 Oversiktskart med viktige veier i området. 1881 kart. 

Figur 2 Oversikt holdeplasser kollektivtransport. Bergenskart 
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Oversikt 

Planområdet ligger innenfor byfortettingssone (BY2) i KPA 2018, se figur 2 under. Planområdet er 

omfattet av rød og gul hensynsone for støy, H210_2 og H210_3, og gul sone for luftforurensning 

H390_2. Området ligger innenfor område for konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum, 

H410_1.  En mindre del av eiendommen i nordvest ligger innenfor bestemmelsesområde #4 (5 - 

Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav). Området grenser til hensynssone kulturmiljø Fløen, 

H570_2, se figur hensynssone under. 

Området ligger også innenfor kommunedelplan for Fjellsiden, vedtatt 2001 der området er satt 

av til annet byggeområde. 

 

 

 

 

Figur 3. Ortofoto over planområdet og nærområdet.  Bergenskart.no 

Figur 4: Planområdet ligger i byfortettingssone 2, BY2, i KPA 2018. Bergenskart.no 
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Figur 5 Oversikt hensynssoner, faresoner, bestemmelsesområder KPA. Bergenskart.no 
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Figur 6. Oversikt 
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Reguleringsplaner i området 

Området er regulert i reguleringsplan for BERGENHUS/ÅRSTAD. BYBANEN FRA SENTRUM TIL 

FYLLINGSDALEN, DELSTREKNING 1, NONNESETER- KRONSTAD (Vertikalnivå1, 2 og 3), med 

PlanId: 64040000. Vedtatt 21.06.2017.  

Reguleringsplanen regulerer areal under planområdet i vertikalnivå under bakken. Arealet 

under bakken er regulert til offentlig o_STB1 og o_SBT1_t tekniske anlegg og installasjoner, 

og ligger også innenfor sikringssone tunnel, H190_4_t og H190_1_t. Bestemmelse for STB 1 

og 1_t angir: 

7.15 Tekniske bygg/konstruksjoner, STB  

7.15.1 Innenfor STB kan det settes opp konstruksjoner og bygg for tekniske anlegg tilhørende banedriften.  
7.15.2 Innenfor o_STB1 (Haukeland) kan det etableres lyssjakt.  
7.15.3 Innenfor o_STB1_t (Haukeland) kan det etableres tunnel i tilknytning til jernbane (o_STJ_t) og/eller bybane 

(o_STS_t). 

Bestemmelse for sikringssone angir: 

11.3 Andre sikringssoner, H190_2 og H190_t  

11.3.1 I områder merket H190_1-7_t er tiltak i grunnen som innebærer f.eks. sprenging, nedsetting av peler, boring i 

og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av tilleggslaster, bare tillatt dersom det kan 

dokumenteres at tiltaket ikke får uønskede konsekvenser for tunnel/kulvert innenfor regulert sikringssone. Når 

tunnelen er ferdigstilt reduseres sikringssonen til 15 m rundt bygget tunnel, i vertikalplanet avgrenset opp til 

terrengoverflaten, jf. illustrasjon i planbeskrivelse og på plankart. 

 

Mot nord grenser eiendommen mot 

reguleringsplan BERGENHUS. GNR 163 BNR 39 

MFL., HARALDSPLASS, ULRIKSDAL PARKERINGSHUS. 

PlanId 17570001. Vedtatt 17/10/2007. Arealet er 

regulert til privat vei (PA3) og gangveg etter gamle 

formål pbl. av 1986. 

 

 

 

 

 

 

En mindre del av arealet i sør er på bakkeplan regulert i plan BERGENHUS. GNR 163 BNR 27 MFL., 

MØLLENDALSBAKKEN 6, 7, 9 M.FL. til FKB- kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

 

Andre pågående reguleringsplaner (se oversiktskart s. 3 over): 
Vest for området er det igangsatt reguleringsplan for Bergenhus Gnr 163 Bnr 7 m.fl. Møllendal vest - 

Grønneviksøren. Endring av plan 19530000 

Nord for området er det igangsatt reguleringsplan for BERGENHUS. GNR 163 BNR 228 MFL., 

ÅRSTADVEIEN, ALREK HELSEKLYNGE, BYGGETRINN 4 
 

Figur 7 Bybane trasé fra sentrum til Fyllingsdalen regulert under grunnen av eiendommen. Bergenskart 

Figur 8 Oversikt gjeldende reguleringsplaner på bakken. Bergenskart 
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Landskap og historie  

Historie 

(Kulturminnegrunnlag (1998) kommunedelplan for Fjellsiden Sør) 
 
Haukelandsveien 1 lå i tidligere tider i nærheten av kongsgården Alrekstad, der Harald Hårfagre og hans 
etterkommere var kortere eller lengre tid hvert eneste år. Etter hvert har arealene blitt fradelt og nye gårder 
oppstod. Ut fra kart over topografi og tidlig historie ser det ut til at området lå inn under Møllendal Gård (ref. 
kulturminnegrunnlag KDPA Store Lungegårdsvann). Inntil midten av 1900-tallet ble det drevet gårdsdrift på 
fjellsiden Sør med husdyr på beite i et åpent kulturlandskap. Elveleiene i fjellsiden er og har alltid vært en 
viktig del av det historiske landskap, 
og dannet ofte naturlige grenser 
mellom gårdsbrukene. Det var også 
gårdsstier mellom disse brukene. 
 
Industriutviklingen langs 
Møllendalselven har tradisjoner så 
langt tilbake som 1500-tallet, med 
ulike typer mølleanlegg langs elven 
fra elvens munning og opp til 
Svartediket. Ut fra kart som viser 
bebyggelsesstruktur ser det ut for at 
det har vært en mølle i eller i 
nærheten av området (kilde 
kulturminnegrunnlag 
kommunedelplan Store Lungeårdsvann). 
 
Etter bybrannen i Bergen sentrum i 1916 var bolignøden stor og hele Bergensdalen ble planlagt til 
boligbebyggelse. Årstad herred ble innlemmet i Bergen kommune i 1915. Også i mellomkrigstiden var det 
stort behov for nye boliger og store deler av Bergensdalen, Sandviken og Fjellsiden ble bygget ut i dette 

tidsrommet. Bolighuset er ikke datert, men eier kan fortelle at det ble kjøpt i 1928. Eneboligen er første 
gang registrert i bruk i 1964. Boligblokken i planområdet ble bygget på 1960-tallet. Det er ikke knyttet noe 
vern til området og grensen for hensynssone kulturmiljø går i eiendomsgrensen mot nordvest.  
 
Fløenbakken var hovedvei mellom byen og de sørlige delene av Bergensdalen som Landås og Natland og var 
del av den Stavangerske postvei. Dette ses også på historiske kart fra over hundre år siden. På kartene vises 
også at elven var åpen over eiendommen før den ble bygget mer på. Fra kulturminnegrunnlag for Store 

Lungegårdsvann er det uttalt at «Kalfarveien, Fløenbakken, Årstadgeilen og Møllendalsveien 

representerer i stor grad veifar fra middelalderen og har høy verdi som historiske strukturer».   

Figur 10 Historisk kart fra 1907. 1881/kart 

Figur 9 Historisk kart fra 1868. 1881/kart. 
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Figur 13. Historisk flyfoto 1970. 1881/kart Figur 11 Historisk flyfoto 1951 sentrum. 1881/kart 

Figur 14 Historisk flyfoto 2005. 1881/kart Figur 12 Historisk flyfoto 1980. 1881/kart 
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Figur 15 Oversikt landskap og historie 
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Kulturminner/miljø 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner, andre kulturminner eller 
kulturmiljøer på eiendommen. Området grenser til hensynssone kulturmiljø 
Fløen, H570_2 i kommuneplanens arealdel. Bygningsmiljøet vokste frem på 
slutten av 1700-tallet og var knyttet til innfartsåren og næringsdrift. Viktige 
kulturmiljø der sammenhengen mellom ferdselsårer og bygningsmiljø må 
bevares, og det må tas spesielt hensyn til de historiske bygningene.  
 
Området ligger inntil kirkegårdene Møllendal mot sør og Årstad i nord. Møllendal 
kirkegård ble anlagt av Bergen kommune i 1874 på eiendommen Øvre Møllendal. 
Kirkegården ble utvidet i 1907 da kommunen kjøpte Haukeland gård. Årstad 
gamle og nye kirkegård ble innviet i 1866 og 1882. 
  
Øst for området i vegsystemet med Fløenbakken og Haukelandsveien er den 
gamle postveien registrert.  

 

 

Landskap  
Tomten ligger på to ulike nivåer fra kote + 34 på den nederste delen (mot sørvest) 
og kote + 41 på den nordøstlige delen. Eksisterende bolighus og deler av 
boligblokken har innkjøring fra Møllendalsbakken. Blomsterbutikken og Rema 

1000 har innkjøring fra Haukelandsveien. Området ligger på en flate nedenfor 

Ulrikens bratte terreng mot topp. Vestover heller terrenget videre nedover fra 

planområdet mot Store Lungegårdsvann. Avrenning i området er ned fra 
Haukelandsveien og under området. Området er registrert som flomutsatt. Bekk 
gjennom området er registrert som bekk i rør.  

 

Forbi området er det i kommuneplanens arealdel 2018 registrert blågrønnstruktur 

i form av turtrasè og blågrønn forbindelse. Den blågrønne forbindelsen er ikke 

konkret plassert, men er ment som en forbindelse som følger det gamle løpet til 

Møllendalselva. Videre er det vist til at i nedre del av vassdraget vil forbindelsen 

kunne utvikles til et blågrønt byrom og at det er mulig potensiale for gjenåpning 

av vassdraget på deler av strekningen. Møllendal gravplass er registrert som viktig 

friluftsområde og funksjon som grønnkorridor med en del trær.  
  
 
 
 
 

 

Figur 16 Oversikt som viser postvei øst for området og tilgrensende kulturmiljø mot nord. 
Bergenskart 

Figur 17 Kirkegårder i nærheten av området. Bergenskart 

Figur 18 Blågrønnstruktur vist i kommuneplanens arealdel. Bergenskart Figur 19 Registrert friluftsområde Møllendal gravplass. Naturbasen 
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Kommunikasjon og 

målpunkt  
Haukelandsveien 1 ligger ca. 250 m nord for Haukeland universitetsykehus. I 

Haukelandsveien som går forbi området er det kollektivholdeplass for buss og 

frekvensen er høy for tilkomst til bl.a. Bergens sentrum. Framtidig bybanestopp 

er planlagt under bebyggelsen med to ned/oppganger i nær tilknytning til 

planområdet. Forretning og blomsterhandel ligger innenfor planområdet i dag 

og er mye brukt for innbyggere og besøkende i området.   

Langs Haukelandsveien er det i sykkelstrategien til Bergen kommune 2020- 

2030 definert sykkelnett. Sykkelnettet skal ligge til grunn ved framtidig 

utbygging.   Jf. kart i 

strategien er noen av 

strekningene rundt 

planområdet del av 

offentlig utbyggingsfase 1 

(prioritert) og andre 

strekninger er øvrig 

definert sykkelnett.  

Del av strekningen nord 

for rundkjøringen er 

opparbeidet med egen 

sykkelsti pr. i dag.  Gang- 

og sykkelveier og fortau 

med ulik standard er etablert langs alle veier i området. Tidligere har det vært 

en forbindelse gjennom planområdet fra Møllendalsbakken til Fløenbakken, 

men denne er i dag stengt.  
Planområdet er i opptaksområdet til Haukeland barneskole, som ligger med en 

gangavstand på ca. 300 m fra planområdet. Elevene har gangtilkomst via 

gangveg langs Haukelandsveien. Opptaksområdet for ungdomskoler er Gimle 

ungdomskole, ca. 1 km fra planområdet. I nærheten finnes også flere 

barnehager som Karusellen barnehage og Kronen barnehage.  

Fra planområdet er det kort vei til ulike turmuligheter i området. Stasjonen for 

Ulriken ligger rett ovenfor Haukeland universitetssykehus og det er flere 

turmuligheter også mot Svartediket og byfjellene.  

 
Figur 20 Kommunikasjon og målpunkt 
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Bebyggelse  
Området er i dag etablert med kombinert nærings- og 

blokkbebyggelse. Eiendommen består av tre bygg.  

Eneboligen er registrert tatt i bruk i 1964, men eier kan 

fortelle at den ble kjøpt i 1928 og ble på 1950- og 1960- 

tallet bygget på.  

Næringsbygget er registrert tatt i bruk i 1964 og er 699 

m2. Dagens forretning (Rema 1000) er bygget på to 

ganger med hhv. 14 og 222 m2 i 2006 og 2011.  

Boligblokken er registrert tatt i bruk i 1964, og er på 7 

etasjer med en BRA på 1950 m2. Det er 13 leiligheter i 

blokken. 3. etasje disponeres av Rema 1000. I 1. etasje 

er det et mindre næringslokale på ca.  100 m2.  

Mot vest grenser området til et mindre område med 

villa-enebolig og kirke, men er utover dette omkranset 

av veiareal. Bebyggelsen i området rundt er i hovedsak 

en kombinasjon av næring/offentlige tjenester 

(kontorbygninger, industribygninger) og 

blokkbebyggelse. Blokkbebyggelsen består stort sett 

større frittliggende boligbygg i 3-4 etasjer. 

   

Figur 21 Bebyggelse i området 
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Bo- og bymiljøutfordringer  
Levekår 
Befolkningens helse og levekår står sentralt i utviklingen av gode samfunn. Ulike 
egenskaper ved bo- og nærmiljø kan få konsekvenser for befolkningens helse og 
livskvalitet. Folkehelseplan for Bergen kommune Aktiv by – Friske Bergensere (2015-2025) 
vektlegger hverdagsaktivitet som viktig for fysisk og mental helse. 
 
Planområdet ligger i Bergenhus bydel og levekårssone 16 Fjellsiden sør. Bergenhus bydel 
er mangfoldig og har ulike levekårssoner innenfor bydelen. Andel som bor alene i bydelen 
er 38.9 %. Ifølge folkehelseprofilen fra 2018 bor 35,2 prosent av de som er 67 år eller 
eldre i Bergen, alene. For Fjellsiden sør er denne andelen 31,9 % der ytterkantene er 17,5 
% og 55,4 % innenfor bydelen. Bydelen har også en lav andel barn (12) mellom 0 – 17 år, 
der Norge i gjennomsnitt har 21 og Bergen 20. 

 
Medianinntekten i sone Fjellsiden Sør er en av de høyeste med 468 964,- (gjennomsnittet 
i Bergen er 380 666,-), og utdanningsnivået er høyt, der over 90 % av befolkningen i 
aldersgruppen 30-39 år har utdanning ut over grunnskolen. Det er også forholdsvis få 
unge som ikke fullfører videregående opplæring, 17,4%. For Bergen som helhet er det 
24,8 % som ikke har gjennomført videregående opplæring fem år etter oppstart. 16,9 % 
av innbyggerne i Fjellsiden sør er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 
(Gjennomsnittet i Bergen er på 17,7%). 9,6 % av andelen barn i Fjellsiden sør har enslige 
foreldre. (Gjennomsnittet i Bergen er 14,5%). 
 
En høy andel av befolkningen i Bergenhus bydel, 89,1 %, har god tilgang til offentlig 

transport. 91,5 % av innbyggerne i bydelen har også god tilgang til kultur- og idrettstilbud.  
 
Forventet levealder for både menn og kvinner i bydelen er signifikant dårligere enn landet 
som helhet. Bydelen har på flere områder signaler om andel som er signifikant dårligere 
enn landet som helhet. Likevel peker ikke levekårssonen for Fjellsiden Sør, som 
planområdet ligger innenfor, seg ut med særlige utfordringer knyttet til levekår.  
 
Skolekapasitet 
I elevtallsprognoser fra 2019 fram mot 2030 for Bergen kommune viser 
prognoseoversikten at Haukeland barneskole i dag ikke har nok kapasitet, men at 
elevtallet vil gå ned i perioden og få tilstrekkelig kapasitet fram mot 2030. I denne 
prognosen er det lagt til grunn bygging av 223 nye boliger innenfor opptaksområdet. For 
skolen er det vedtatt byggeprosjekt som vil gi skolen 400 plasser i normalkapasitet fra 
2021. 

 
Støy 
Støykart til KPA viser at tomten ligger i rød og gul støysone for vegtrafikkstøy. Avbøtende 
tiltak i forhold til støy må beregnes og håndteres i det videre arbeidet.  
Området ligger også innenfor gul sone luftkvalitet. Tiltakene mål planlegges slik at 

luftkvaliteten inne og ute blir tilfredsstillende. 

 
 

 
Figur 22: Bo- og bymiljøutfordringer 
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Trafikk og ulykker 

Forbi eiendommen går fylkesveg Haukelandsveien. Denne har en ÅDT på 11.500 sør for 

rundkjøringen og 8000 ÅDT nord for rundkjøringen. Rundkjøringen har ÅDT på 11 900. 

Kommunal veg Møllendalsbakken sør for området har ÅDT på 4500. Fløenbakken har ikke 

registrert ÅDT.   

Det er registrert mange ulykker på Haukelandsveien forbi området og særlig tilknyttet 
rundkjøringen øst for planområdet.  
 
I Møllendalsbakken er det registrert to ulykker der en gjelder påkjørsel av fotgjenger av 
ryggende kjøretøy og den andre ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning. Begge 
tilfellene er ved avkjørsel inn til området.  
 
I kryss ved Haukelandsveien/Møllendalsbakken er det registrert 6 ulykker som i hovedsak 

gjelder ulykker med kryssende kjøreretning. En er fotgjengerulykke. 

Ved fotgjengerovergangen over Haukelandsveien er de fleste ulykkene med påkjørsel av 

fotgjengere. Men det er også en del ulykker som gjelder kryssende kjøreretning.  

Ulykker i rundkjøringen gjelder i hovedsak utforkjøringer og kryssende kjøreretning i 

forbindelse med avsvinging og påkjøring bakfra.  

De siste 10 årene er det kun registrert to ulykker på vegene rundt området. Mange av 

ulykkene er tilbake i tid og over 30 år siden. 

 

 

 

 

 

I trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019-2021 er det registrert 2 

personskader som lettere skadd der den ene er i rundkjøringen og 

den andre i Møllendalsbakken.  

Det er ikke vært avmerket tiltak i eller rundt området på tiltakslisten 

til trafikksikringsplanen, når det gjelder punkttiltak eller 

strekningstiltak. Rundkjøringen ble bygget i 2008, og har trolig fått 

ned en del av skadene som er registrert før dette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 Registrerte trafikkulykker i vegnettet ved området. Vegkart. 

Figur 24 Utsnitt utrygghet og ulykker bydel Bergenhus. Trafikksikkerhetsplanen 2019-2021 Figur 25 Utsnitt tiltak bydel Bergenhus. Trafikksikkerhetsplanen 2019-2021 
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Anbefaling 
Det anbefales følgende prinsipp for videre regulering:  
Bebyggelsen 
Sone 1  

- Innenfor sone 1, nedre nivå, anbefales det at det 
videreutvikles til boligbebyggelse og næring. 

- Høyder. Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, 
tilliggende byrom og viktige siktlinjer og behov for variasjon 
i byggehøyder skal vektlegges. 

- Siktsoner bør sikres. 
Sone 2 

- Sone 2, øvre nivå, anbefales videreutviklet til næring  
- Høyder: Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, 

tilliggende byrom og viktige siktlinjer og behov for variasjon 
i byggehøyder skal vektlegges. 

- Siktsoner bør sikres.  
- Området markert som viktig byrom bør legges til rette som 

et offentlig rom. Arealet bør gjøres attraktivt og tilgjengelig 
 

Andre anbefalinger:  
- Området anbefales å ha ferdselsårer utformet som gater 

og finmasket byroms- og gangnett med maks 70 meter 
mellom gangårer. Boliger skal ha inngang fra gateplan. 

- Parkering bør skje i fellesanlegg under bakken.  
- Gangforbindelse mellom Fløenbakken og 

Møllendalsbakken. 
Nødvendige forbedringer og nye funksjoner 

- Avkjørslene er utflytende og bør strammes opp.  
- Det bør vurderes å redusere antall avkjørsler fra 3 til 2.  
- Sikre opparbeidelse av gode/trafikksikre gangforbindelser 

til kollektivholdeplasser.  
- Støy. Utformingen av boliger må ta hensyn til støy.  

   

Figur 26: Anbefalingskart 
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