
Byrådet i Bergen 

 

Beboere i Strangehagen, Verftsbakken, Galgebakken og Verftstrappen   

 

Bergen, 20. august 2019 

Vedrørende byrådssak:  

Bergenhus Gnr 165 Bnr 637 Strangehagen 13 Stans av planinitiativ  

Vi viser til byrådets møte torsdag 22. august og behandling av sak om bebyggelse av tomt i 

Strangehagen 13. Som nære naboer til eiendommen ønsker vi å komme med noen innspill før 

byrådets behandling.  

 

Bakgrunn for saken er Larsen og Solheim AS sitt ønske om å fremme et planforslag som legger til 

rette for bygging av 5 til 8 boenheter på tomten, samt etablering av et utsiktspunkt og ny snarvei fra 

Haugeveien ned til Strangehagen.   

Fagetatens behandling 

Plan- og Bygningsetaten har tidligere stoppet planinitiativet. I sitt brev fra 4. mars 2019 konkluderer 

de med at oppstart av planarbeid ikke er anbefalt, med følgende begrunnelse:  

- Området er regulert til spesialområde bevaring etter pbl § 25.6 på grunn av sin høye  kulturhistoriske 

verdi. 

- Områdets høye antikvariske verdi gjelder både den historiske bebyggelsesstruktur, veifar og 

grøntstruktur. Det er viktig å se området som en helhet som har en historisk struktur/ 

kulturminnemiljø. 

- Gjeldene reguleringsplan åpner ikke opp for bygging på eiendommen. 

- Fortetting skal i hovedsak skje på de «grå» flatene ikke de «grønne» eiendommen er ikke et 

prioritert fortettingsområde.  

- Det opplyses også om at eiendommen er en festetomt og at Bergen kommune står som eier av 

tomten. I henhold til festeavtalen har ikke fester rett til ytterligere bygging uten tillatelse fra eier. 

Fester må ta kontakt med Etat for eiendom for nærmere avklaring.  

Etaten skriver videre om kulturmiljø:  
Hagen til Strangehagen 13 har etter de historiske kart vi har, ikke vært bebygget tidligere. Arealet er 
innenfor området med fredet bygrunn, middelalderbyen Bergen. Illustrasjonen under viser at arealet 
tidligere var innenfor det som beskrives som Munkelivs marker, som var kjent som en 
foregangsinstitusjon for hagebruk på Vestlandet. Hagen er å regne som bevaringsverdig del av et 
kulturmiljø, og bør ut fra dette ikke bebygges. 
 

Byantikvarens innspill 

Rådgiver Tone M. Takvam har uttalt seg på vegne av Byantikvaren. I e-post fra 28. november 2018 

skriver Takvam (hennes utheving): 

Eiendommen er også omfattet av Riksantikvarens NB! Register over bygningsmiljø med nasjonal 
interesse. Hageanlegget er i Kdp. Sentrum avmerket som spesielt verdifull hage, med tørrmurte 



konstruksjoner rundt. Det er ikke noen tvil om hvilke kulturhistoriske verdier som er representert i 
dette området. (…) 
 
HVIS det er mulig og aktuelt med en forsiktig fortetting i dette området, må det skje med den aller 
største varsomhet og forsiktighet.. Her er det uansett det eksisterende kulturmiljøet som skal sette 
premissene for en eventuell utbygging. Dette er et svært autentisk historisk område, med et 
grøntareal som vi ikke kan se har vært bebygget. Vi kommer ikke til å fire en tomme på 

kulturminneverdiene i området, da de er helt uomtvistelige.  
 

 Fotavtrykk: tilsvarende eller mindre enn eksisterende trehus i området (mulig det bare er 
plass til ett hus)  

 Ikke være synlig fra Haugeveien, altså et mye mindre volum enn de har tenkt seg, en liten 
enebolig.  

 Opprettholde det grønne preget og den historiske hagen med murer – Strangehagen!!  

 Opprettholde gateløp, smalt  

 Hva med det eksisterende huset?  

 Alléen  

 Adkomst  

 Terreng  

 

 
Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren mener altså at Strangehagen 13 med tilhørende hage har 

en høy verdi som kulturminne, og at tomten derfor ikke bør bebygges.  

 

Byarkitektens behandling  

Etter at fagetaten stoppet planinitiativet, har forslagstiller tatt kontakt med Byarkitekten. Deres 

uttalelse datert 19. mars 2019 er langt mer positiv. Vi registrerer at hensynet til bevaring av 

grøntområder og historiske verdier er tonet kraftig ned. Tomtens verdi som hage bagatelliseres.  

Byarkitekten ved Åge Vallestad skriver om Grønne verdier: 

Dette prosjektet bygger på en tomt som er grønn i dag, og som utgjør hagen til tomtens hus. De 

grønne kvalitetene er utilgjengelig for folk flest og bidrar ikke med grønne kvaliteter for flere enn de 

som ser på tomten.  

Det er riktig at de grønne kvalitetene er utilgjengelige for allmennheten. Men dette handler 
utelukkende om at tomten i dag er en privat hage, og at den er overgrodd og vanskjøttet. Hagen har i 
mange år vært festet av forslagsstiller. Han overtok en godt velholdt prakthage, som han hverken har 
brukt eller vedlikeholdt. Han har gjennom flere år jobbet for å utvikle eiendommen, noe som er godt 
dokumentert i kommunens byggesaksarkiver. Det blir derfor absurd om hagens dårlige tilstand skal 
være et argument for å tillate utbygging. 
 
Vi er også feil å si at tomten ikke bidrar til grønne kvaliteter for flere enn dem som ser på tomten. 
Hagen har en stor verdi som bidragsyter til å opprettholde et biologisk mangfold i byen, med 
innsekter, fugler og annet dyreliv. Det er ved flere anledninger observert pinnsvin på tomten.  
Dette poenget bør tillegges vekt når vi gjennom FNs klimapanel vet hvor dårlig det står til med 
naturmangfoldet, og at økosystemene er i krise og under kollaps grunnet menneskelig aktivitet og 
klimaendringer. 
 



Dette taler for at fortetting i byene for en stor del bør skje uten at grøntområder blir skadelidende.  
 
Når det gjelder Byarkitektens poeng med tilgang for allmennheten, ønsker vi naboer at hagen i 
fremtiden skal bli offentlig tilgjengelig. Vi har noen konkrete innspill til dette som vi kommer tilbake 
til senere.  
 
Byarkitekten skriver: 
Det er større grøntarealer i nærhet av tomten med parken under festningen og grønne områder langs 
Haugeveien som gir tilgang til grønnstruktur i umiddelbar nærhet.  Dette betyr at denne grønne 
flekken ikke i samme grad har betydning som felles grøntareal for området og er av den grunn ikke 
umistelig. 
 
Dette er ikke bare en grønn flekk, det er en hage! I sentrum generelt og på Nordnes spesielt er det 
svært få hager igjen, om noen. Hagetomten i Strangehagen 13 er også unik fordi den er forholdsvis 
stor, og den bidrar mye til å gi gaten og området et helt spesielt særpreg. Når byarkitekten skriver at 
dette er en grønn flekk som ikke er umistelig, så er dette faktisk feil. Tenk bare på navnet 
Strangehagen – hva er Strangehagen uten en hage? Det er et faktum at hager er en viktig del av 
historien til dette området. Det er ikke tilfeldig at hotellet på Klosteret heter Klosterhagen. I tillegg til 
hageanleggene som tilhørte Munkeliv kloster har det også vært andre hager på Nordnes, som 
Schadenberghagen:  
 
Schadenberghagen, populært kalt Sjallahagen, tidligere hageanlegg mellom Munkeliv kloster og 
Puddefjorden. Schrøder, en danskfødt botanikklærer, var eier da Johan Christopher Schadenberg 
kjøpte hagen 1865. Strøket ble regulert fra 1880-årene, men Schadenberg kunne dyrke sine 
grønnsaker og blomster til 1890-årene (kilde: Bergen byleksikon). 
 

 
 
Schadenberghagen: Fredriksberg festning skimtes i bakgrunnen.  
Foto: Macus, spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.  



 
 
Schadenberghagen: På bildet gjenkjenner vi vestre Holbergsallmenning der Klosteret 22 troner på 
toppen av høyden. Foto: Macus, spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.  
 
I sin bok Byens glemte hager – Bergen, en innfallsport for hagekunst 1276-1900 (Fagbokforlaget 
2018) skriver botaniker og professor emeritus Dagfinn Moe ved UiB om hagene på Nordnes:   
Munkelivs hovedområder lå på toppen av Nordnesryggen og ned mot Puddefjorden og Nøstet. Her 
drev de jordbruk og hadde hager: Strangehagen, Klosterhagen, Kalmarhagen, Dynnerhagen 
Schadenberghagen og Rosenberghagen ble anlagt på Munkelivs tidligere eiendom. (s.58) 
 
Han skriver også om nytte -eller grønnsakhager (såkalte kålhager)på 1700-tallet:  
Noen av strøkene er bevart, som området omkring den tidligere Strangehagen på Nordnes og i 
Rosegrenden i Sandviken (..). Fortsatt utgjør de med sine små hageflekker historiske perler, der både 
nytte- og prydvekster får plass (s.111)  
 
På bokens side 127 er det et kart fra 1864. Her kan vi tydelig se at den aktuelle tomten i 
Strangehagen er avmerket som hage (vårt utsnitt).  
 

 
 
 



Bokens billedtekst: 
Utsnitt av Artilleriløytnant Peter Handbergs Kart over Bergen med omegn fra 1864. Flere større 
grøntarealer ses fra Engen mot Nordnes. Nærmest Engen ligger Kalmarhagen oppdelt i parseller 
drevet av forskjellige gartnere, dernest en lukket ekserserplass omkring Ekserserhuset, så 
Donnerhagen, Klosterhagen og lengst ute Teken/Schadenberghagen. Mellom denne og Fredriksberg 
lå tidligere Strangehagen (kilde: Kartverket under CCA 4.0)(s. 127)  
 
  
Om Strangehagen skriver Moe følgende: 
Vi håper både gatenavnene og de grønne områdene som fortsatt finnes kan leve videre og ses i sin 
rette historiske sammenheng. Fortsatt tror vi mye er ugjort i kartleggingen og utredning av detaljene i 
denne historien, om ett av arnestedene for den bergenske hagetradisjonen (s. 86).  
 
Vi kan trygt slå fast at det er mye historikk på Nordnes for hager og hagebruk, slik Byantikvaren og 
fagetaten også har påpekt.  
 
I våre dager er det en økende interesse for dyrking i byen og urbant landbruk. Hensynet til klima, 
miljø og bærekraft blir stadig viktigere i fremtiden. Når en by skal fortettes av miljøhensyn, må dette 
skje med kvalitet. Vi mener det er viktigere enn noen gang å bevare hagen i Strangehagen 13, og den 
må vernes som den skatten den faktisk er. Foruten å være en bærer av lokalhistorien, har hagen også 
betydning for bærekraft og grønne verdier i nabolaget fordi den gir mulighet for dyrking i byen. Dette 
kommer vi tilbake til senere.  
 
Byarkitekten skriver videre:  
Det foreslåtte prosjektet på tomten lager en ny gjennomgang mellom Haugeveien 
og bebyggelsen ned mot Verftet. Dette øker kvalitetene for den gode gå byen samt gir økt 
tilgjengelighet til de grønne områdene rundt. 
 

CUBUS AS legger i sitt planinitiativ opp til at tomten i tillegg til 5-8 boliger skal skisserer en offentlig 

trapp /gangvei og et utsiktspunkt. Dette skal tilføre området noe nytt og er i byrådssaken et av 

argumentene for å tillate utbygging på tomten. Men dette blir å løse et behov som ikke finnes, fordi 

det allerede er både trapper og utsiktspunkt i umiddelbar nærhet til eiendommen. Vi oppfatter dette 

som ren sminking av planene, for å gjøre dem mer spiselige og dermed øke muligheten for 

gjennomslag.  

 

Angående trappene 

Bildet på neste side viser dagens trapp mellom Haugeveien og Strangehagen. Denne er nærmeste 

nabo til Strangehagen 13 (hvitt hus på høyre hånd) og står dessuten i direkte forbindelse med 

Verftsbakken, som gir gode forhold for gående til blant annet boligene på Verftet og USF. Fra trappen 

kan man krysse Haugeveien og gå videre opp på Klosterhaugen. Her er det grøntområder og 

lekeplass, noe som gir gode forhold for gående og lett tilkomst til grøntområder.  



 

Bildet under viser slutten på trappen, der den ender i Strangehagen. Strangehagen 13 er det hvite 

huset på høyre side. På bildet ser man også deler av muren som går fra Klosteret til Galgebakken. 

 
 

Den nye gjennomgangen som Byarkitekten refererer til er dermed unødvendig. Vi kan heller ikke se 

at dette vil kunne gi økt tilgjengelighet for områdene rundt, da hele området er preget av små 

snarveier og smau mellom husene, i tillegg til nevnte trapper.  

Angående utsiktspunktet  

Slik det fremgår av tegningene til Arkitektgruppen CUBUS AS blir det nye utkikkspunktet plassert slik 

at utsikten herfra vil være langt dårligere enn fra andre steder i umiddelbar nærhet i Haugeveien. 

Med høyden og omfanget den nye bebyggelsen eventuelt vil få, vil det rett og slett ikke være noe 

utsikt igjen. Vi stiller også spørsmålstegn ved behovet for et utkikkspunkt, i og med at hele alleen i 

Haugeveien i realiteten fungerer som en utsiktsplass vestover. 

 



Bildet er tatt fra Haugeveien og viser stedet forslagsstiller vil anlegge et nytt utkikkspunkt. 

 

 

 
 
Utkikkspunkt ved Krigsmoderen: To hus bortenfor Strangehagen 13 (eller underkant av 50 meter) 
ligger en liten park med statuen Krigsmoderen, et flott utkikkspunkt som allerede er en attraksjon i 
dag og med vesentlig bedre utsikt over innseilingen til Bergen og flere benkeplasser.  
 
Vi har derfor godt grunnlag for å hevde at etablering av trapp og utsiktpunkt slik CUBUS AS skisserer i 

planene, ikke kan brukes som argument for å bebygge tomten.  



Byarkitekten skriver om boligbyen Bergen: 
Det er viktig å utvikle sentrum og bydelen i forhold til attraktive boligkvaliteter. Vi trenger gode 
forbildeprosjekter som kan gi oss eksempler på attraktive boliger for barnefamilier i den tette byen. 
Dette er svært viktig føring, og ligger inne i KPA som en visjon for byutviklingen. 
 
 

Vi ønsker også flere barnefamilier i sentrum, og har forståelse for behovet for passende 

boligprosjekter. Dette er likevel ikke noe holdbart argument for å bygge ut tomten i Strangehagen.  

I vårt nærområde er det flere store transformasjonsprosesser på gang. Dokken skal utvikles og det 

skal bygges mange nye boliger der. Langs sjølinjen fra Nøstet til  Verftet skal bygg rives og andre 

ombygges, noe som også gir plass til et stort antall nye boliger. Begge steder vil det være gode 

muligheter for å tilrettelegge for barnefamilier og utvikle og spennende ny arkitektur, der arkitekter 

får brynt seg på dynamikken mellom gammel og ny bebyggelse.  

Forslagsstiller ønsker seg 5-8 boenheter. Byantikvaren er i sin uttalelse tindrende klar på at det ikke 

vil være aktuelt å godta mer enn høyst en bolig på tomten. Utbygging av tomten i Strangehagen vil 

dermed ha en helt marginal betydning for tilgangen på nye boliger i sentrum.  

 

Oversendelse til politisk behandling - byrådssaken 

CUBUS AS har på vegne av forslagsstiller i notat fra 19. mars 2019 fremmet krav om å få saken 

behandlet politisk, jamfør byrådets behandling av saken denne uken.  

 

Av byrådssaken ser vi at byutviklingsbyråden anbefaler at planinitiativet ikke stoppes. Dette synes vi 

er svært overraskende, i og med at argumentene for utbygging av tomten må betegnes som meget 

svake. Vi merker oss også at den nye byutviklingsbyråden går imot vurderingene som hans egen 

fagetat og Byantikvaren har gjort, og i stedet å støtte seg til argumentasjonen fra Byarkitekten og 

Arkitektgruppen CUBUS AS.  

 

Byrådens vurdering og anbefaling / konklusjon 
 

Byråden skriver:  

Arkitektgruppen CUBUS AS (..) viser til at prosjektet vil berike bydelen og byen.  

Dette er en påstand som vi naboer er totalt uenig i. Vi har i det foregående vist at trappen og 

utkikkspunktet er unødvendig og ikke vil tilføre området noe nytt. Vi mener at en utbygging av 

tomten tvert imot skade nærmiljøet. Grønne og historiske verdier vil gå tapt, og et pittoresk og 

autentisk område blir totalt endret.  

 

Byråden refererer i saken til det Arkitektgruppen CUBUS sier om NIKU sin arkeologiske 

forundersøkelse av tomten i 2012, der konklusjonen er at det ikke er holdepunkter for at området har 

vært en særpreget» kålhage» eller hatt sammenheng med Munkeliv kloster, slik byantikvaren 

antyder.  



Siden NIKU-undersøkelsen ikke var vedlagt sakspapirene til byrådssaken, tok vi kontakt med 

Katharina Lorvik hos NIKU for å få den oversendt. Hun ble da forelagt formuleringen i byrådssaken, 

og sier at dette er for bastant tolket. Det er riktig at forundersøkelsen ikke avdekket spor av 

interessante levninger. Men siden undersøkelsen som ble gjort var begrenset, er det ikke mulig å slå 

fast at det ikke finnes funn på tomten.  

 

I NIKU-undersøkelsen er ikke Munkeliv kloster nevnt med ett eneste ord. Dette betyr at gjengivelsen 

er feilaktig. Her har Arkitektgruppen CUBUS AS, bevisst eller ubevisst, trukket konklusjoner det ikke 

er grunnlag for. Når byråden baserer saken sin på disse, mener vi at han gir sin anbefaling på feilaktig 

grunnlag.  

I byrådssaken står det videre: 

Når det gjelder hensynet til grøntområde viser Arkitektgruppen CUBUS til at området i dag er 

utilgjengelig for allmenheten og at det er flere andre grøntområder i nærheten. De viser også til at 

prosjektet vil gi økt tilgjengelighet til grøntområder utkikkspunkt og ny snarvei. 

 

Her viser vil til det vi under Byarkitektens behandling har skrevet om hagen, trapper og utkikkspunkt, 

der vi har tilbakevist at dette er gyldige argumenter for utbygging.  

 

Byråden skriver:  

På den andre siden er området slik det fremstår i dag et gjengrodd grøntområde, og ikke i bruk som 

hage. Det gjør at den er lite tilgengelig for allmennheten, og svekker argumentet for å bevare arealet 

som grøntområde. 

Her viser vi også til det vi har skrevet om Byarkitektens behandling. Vi mener at dette blir å snu saken 

på hodet. Det er absurd å belønne forslagsstiller /tomtefester for å ha vanskjøttet tomten. Og skal 

konsekvensene av hans atferd virkelig være at et unikt grøntområde, en sjelden sentrumshage, får 

lavere verdi?  

 

Byrådens vurdering:  

Videre er området i reguleringsplan for Nøstet - Verftet – Klosteret regulert til boligformål. I 

kommuneplanens arealdel (KPA) 2010 og KPA 2018 er området vist som byfortettingssone. 

Planinitiativet er slik sett i tråd med gjeldende arealformål for området. Selv om tomten ligger i et 

område der det skal tas hensyn til kulturmiljøet, har ikke byantikvaren i sin uttalelse utelukket 

utbygging på tomten, så lenge det skjer med stor varsomhet og på det eksisterende kulturmiljøets 

premisser. 

Byantikvaren sier følgende i sin uttalelse:  

HVIS det er mulig og aktuelt med en forsiktig fortetting i dette området, må det skje med den aller 

største varsomhet og forsiktighet.. Her er det uansett det eksisterende kulturmiljøet som skal sette 

premissene for en eventuell utbygging. Dette er et svært autentisk historisk område, med et 

grøntareal som vi ikke kan se har vært bebygget. Vi kommer ikke til å fire en tomme på 

kulturminneverdiene i området, da de er helt uomtvistelige.  

 



Byantikvaren er tydelig på at tomten ikke bør bebygges, men er likevel åpen for å vurdere bygging av 

ett lite hus på eiendommen, slik vi tidligere har referert. Forslagsstiller legger imidlertid frem planer 

for mellom 5 til 8 boliger. Planene slik de foreligger nå kan dermed aldri tilfredsstille kravene fra 

Byantikvaren.  

 

Negative konsekvenser av utbyggingen  
 

Uakseptable inngrep 

En utbygging slik forslagsstiller skisserer vil uten tvil føre til svært store og uakseptable inngrep i 

området. Vi reagerer på både omfanget av bebyggelsen og høyden på byggene. Det finnes ingen hus 

i gaten av nyere dato. Vi ser ikke for oss at massiv moderne arkitektur slik den fremstår av skissene vil 

gjøre strøket mer attraktivt. Det er ingen tvil om at området kommer til å bli totalt forandret. Det vil 

bli gravd helt ned til grunnfjellet og hele hagen vil bli fjernet. I tillegg legges det opp til at deler av den 

særegne muren som går fra Klosteret opp mot Fredriksberg vil bli fjernet. Planene vil også påvirke 

den verneverdige lindetrealleen i Haugeveien, noe vi ikke kan forstå vil være akseptabelt for 

kommunens grønne etat.  

 

Vi er sjokkerte over at Arkitektgruppen CUBUS as åpner opp for å fjerne deler av muren:  

«Det ligger an til en vurdering i plansammenheng om ikke den bastante muren mot Strangehagen 

kan fjernes, og at det kan skapes en bredere og åpnere Strangehage mellom et fremtidig byggeliv og 

gaten. Dette vil kunne tilføre både nye, romlige kvaliteter og tilføre beplantning der folk ferdes.   

Vi kan ikke forstå at kommunens grønne etat vil kunne akseptere dette.  

Vi vil også påpeke at formuleringen «den bastante muren» er ett av flere eksempler på tendensiøs 

språkbruk hos CUBUS. Andre eksempler er omtaler hagen som «en typisk resttomt» og 

«fortettingstomt», for å devaluere tomtens verdi som kulturminne og grøntområde.  

 

Hvem blir beboerne, og hvordan vil boligene se ut? 

Hvis forslagsstiller får klarsignal for å bebygge tomten, har vi ingen garanti for at bebyggelsen vil 

fremstå med kvalitet eller se ut slik som skissene til Arkitektgruppen CUBUS viser. Det er heller ingen 

garanti for at boligene vil gå til barnefamilier. Dette vil bli såpass eksklusive boliger at kjøpergruppen 

mest sannsynlig vil være voksne uten barn eller boligspekulanter, slik vi ofte ser det når attraktive 

boliger selges på Nordnes. Vi merker oss også at leilighetene på grunnplan ikke virker spesielt egnet 

for barnefamilier, og tenker at disse heller vil appellere til utleiere og Airbnb-verter. 

                     

Trafikksituasjonen 

Gateløpet ved eiendommen er svært smalt, noe som skaper flere utfordringer når det gjel der 

trafikksikkerheten. Vi mener at en ny trapp slik den er skissert vil være trafikkfarlig. Trappen fra 

Haugeveien til Strangehagen vil munne rett ut i en smal gate, slik bildet på neste side viser. I 

turistsesongen er det en god del biler som kjører gjennom gaten, fordi GPS-kartene dirigerer dem 

ned i dette trange historiske gateløpet. I gaten bor det flere barnefamilier, og vi frykter for ulykker.  

 



 

 

Utfordringer i en eventuell anleggsperiode 

Knappheten på plass og nærheten til bebyggelse blir svært utfordrende ved en eventuell utbygging 

av tomten. Faktisk kan vi ikke se hvordan dette skal kunne gjennomføres rent praktisk.  

Vi ønsker videre å påpeke at gaten er et gatetun, og den er skolevei for mange barn i området. 

Nordnes skole ligger få minutter unna. Ved et anleggsarbeid vil det være utfordrende å sikre 

området, både når det gjelder ferdsel og når det gjelder tilgang for utrykningskjøretøy som 

brannbiler.  

 

Andre forhold av betydning  
Utearealer 

Fra KPA 2018 bestemmelser om utearealer for bebyggelse i sone 2 Byfortettingssone 

«14.3.1 Bergen sentrum: S1 og By1 Det skal etableres eller oppgraderes minimum 15 m2 

uteoppholdsareal pr boenhet. Av dette minimum 5 m2 på bakkeplan i S1, og minimum 10 m2 på 

bakkeplan i By1. Uteoppholdsareal på bakkeplan kan ligge i offentlig park, plass eller gatetun.»  Av 

veiledningen til KPA fremgår det – i tillegg til generelle kvalitetskrav som egnethet i forhold til støy, 

klima, topografi m.m. – at det må være sikker tilkomst til disse arealene og maksimum avstand 100m 

fra boligens gatedør. 

  
Trehusbebyggelsen på Nordnes er særdeles tett. Et fåtall boliger har utearealer på egen tomt, og 
enda færre boliger har private balkonger eller takterrasser. Uten at det foreligger nøyaktig 
arealoppgave over antall boliger, eller disponibelt areal i tilstøtende gatetun, er det rimelig å anta at 
det er underskudd på uteoppholdsarealer i forhold til arealkravet i KPA.  
  
Selv om bestemmelsene gjelder for bruksendring og nybygg til boliger, vil det være feil om ny 
bebyggelse legger til grunn bruk av offentlig park m.m. til fortrengsel for tilsvarende arealoppnåelse 
for eksisterende boliger, og likeledes feil at eksisterende grøntareal nedbygges slik at areakravet ikke 
oppnås for eksisterende boliger. 



  
Det er riktig at hagen ikke er tilgjengelig i dag. Dette på grunn av eksiterende festeforhold. Eventuelle 
nye planer bør ikke sementere dette forholdet. En eventuell reguleringsplan for tomten bør ha som 
formål å åpne opp arealet for felles/allmenn benyttelse. Planinnhold som foreligger i fremmet 
planforslag er ikke forenlig med dette. 
 
Stedsanalyse/byrom  
I nylig vedtatt KPA 2018 fremgår det av bestemmelser for sone 2 Byfortettingingssone at det skal 
foreligge en stedsanalyse før det gis oppstartstillatelse for reguleringsplan: 
«26.3.2 Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jfr. § 8.3.»  
  
En viktig del av stedsanalysen er å vurdere tiltaket i forhold til topografi og byromsutforming. Vi kan 
ikke se at innsendt planbeskrivelse redegjør for dette i tilstrekkelig grad, og vi mener det viste 
forslaget innebærer en betydelig endring av overordnet bystruktur og utforming av byrom for 
Nordneshalvøyen: 
  
Den tette trehusbebyggelsen på Nordnes ligger på begge sider av halvhøyen, med Haugeveien som 
en bred korridor mellom disse, fra Klosteret til Fredriksberg. På vestsiden er bebyggelsen klart 
avgrenset med Strangehagen og muren på oppsiden av denne. Selv om det i dag er enkelte hus på 
oversiden av denne muren, oppfattes likevel hagen på oversiden av muren som et sammenhengende 
grønt parkdrag. Fylles det inn med kvartalsmessig bebyggelse på oversiden av Strangehagen, vil dette 
forholdet endres betydelig.  Den blågrønne korridoren vil bli innsnevret til bredden av Haugeveien og 
grense av trehusbebyggelsen vil være flyttet ut over sine historiske grenser. 

 

Mangelfull kildehenvisning / udokumenterte påstander 

I Arkitektgruppen CUBUS sin anmodning om politisk behandling av saken kan vi lese følgende under 

«det antikvariske»:  

I den siste tiden (etter innsendt planintiativ) har vi i samarbeid med en fremstående faghistoriker 
gjort en relativt grundig kartstudie av denne delen av sentrum, og kan konstatere at dette IKKE er et 
hageanlegg som fremgår av viktige referansekart for sentrum. Kart som ellers nettopp angir 
inngjerdete hager i strøk som Øvregatenområdet, Vågsbunnen o.a. deler av de eldste delene av 
sentrum. (Se Ibsen, 1733 og Reichborn, 1766) 
 

CUBUS unnlater her å nevne navnet på den som skal ha gjennomført kartstudien, annet enn at det er 

«en fremstående faghistoriker».  Det er heller ikke lagt ved dokumentasjon på noen slik studie. Da 

blir dette i beste fall dårlig håndverk fra CUBUS/ forslagsstillers side. Med en slik fremgangsmåte er 

det ikke mulig å sjekke ut fakta i saken. Vi mener dette er udokumenterte påstander som dermed 

ikke kan tillegges verdi. 

 

Forslag til alternativ bruk av tomten 
Gjennom byrådets behandling av saken har vi blitt oppmerksomme på at tomten i Strangehagen 13 

ikke eies av forslagsstiller, men av Bergen kommune. Dette har vi ikke tidligere vært klar over. I 

nabolaget har vi lenge snakket om mulighetene for å overta hagen, siden eier av Strangehagen 13 

(forslagsstiller) åpenbart ikke har interesse av å vedlikeholde eller bruke den.   

 

Vi foreslår herved en alternativ bruk av tomten. Vi ønsker å etablere et Strangehagen hagelag, slik at 

nabolaget i felleskap kan ta vare på og videreutvikle hagen.  



En slik løsning vil være et kinderegg; vi skaper en møteplass der beboere og nærmiljø med skoler og 

barnehager kan engasjere seg sammen, vi får en satsing på bærekraft, grønne verdier og urbant 

landbruk og vi kan ivareta det historiske med dyrking i en byhage – både praktisk og gjennom et 

formidlingsprosjekt. En slik byhage vil også være en attraksjon for forbipasserende. Det vil være et 

grønt pusterom som er litt annerledes og mer intimt enn en park. I hagen kan det tilrettelegges 

spesielt for bie- og humlevennlige planter som lavendel og blomkarse, og vurdere muligheten for å 

ha bikuber.  

Urbant landbruk, byhager og bærekraft er i skuddet. I forrige uke hadde BT en inspirerende artikkel 

om Solheim byhage. I dag har avisen en artikkel om Matskogen på Landås.  

Her på Nordnes finnes det allerede et miljø for urban dyrking gjennom Bærekraftige liv på Nordnes 

og parseller på taket av Nordneshallen. Vi ser også for oss et samarbeid med Bybonden, Etat for 

landbruk i kommunen, Nordnes skole og barnehager i området. Det finnes tilskuddsordninger for 

urbant landbruk og utvikling av nærmiljøprosjekter som vi vil søke om. Her ligger det mange 

spennende muligheter! En slik satsing er realistisk å få til, siden det finnes personer blant oss naboer 

som både har erfaring med dyrking og hage, og som er villige til å ta på seg et forpliktende ansvar 

med å etablere og vedlikeholde en byhage og prosjekter knyttet til dette.  

Byrådet har i sin politiske plattform forpliktet seg til en grønn byutvikling, og slår fast at Bergen 

trenger flere såkalte «blågrønne strukturer» (..)Byen vår har for få koloni- og parsellhager 

sammenlignet med andre byer. Byrådet vil legge til rette for flere slike der det er hensiktsmessig. 

Vi mener vårt initiativ er helt i tråd med dette, og antar at byrådet er av samme oppfatning.  

 

Tross dårlig vedlikehold gir hagen i Strangehagen 13 grønne kvaliteter i form av gode lysforhold og 
luftighet, til glede for både fastboende og turister som passerer gjennom dette historiske gateløpet.  

 



Konklusjon 

Vi ber om at byrådet opprettholder fagetatens konklusjon og avviser planinitiativet. Det er åpenbart 

at planene som er lagt frem for Strangehagen 13 hverken kan eller bør realiseres. Da er alle parter 

tjent med at saken stoppes nå.   

Vi har også vist at det er holdepunkter for å hevde at byråden har fattet sin anbefaling på mangelfullt 

grunnlag.   

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristin Hauge Klemsdal (sign) og Ole Klemsdal (sign)  

Strangehagen 24 

Greta Gramstad (sign) og Amund Norland (sign)  

Strangehagen 26/ Verftsbakken 1 

Berit Kaurel (sign) og Petter Kaurel (sign) 

Strangehagen 28 

Janne Fossheim Lønne (sign) og Claus Lønne (sign) 

Strangehagen 30 

Solfrid Knarvik Pahr (sign) og Viktor Pahr (sign) 

Sandra Pahr (sign) og Jørgen Pettersen (sign) 

Lene Knarvik Pahr (sign) og Remi Pahr (sign)  

Strangehagen 32 

Margareth McBride (sign) og Jon Helge Vølstad (sign) 

Strangehagen 22 

Wenche Budal (sign) og Michael Østblom (sign) 

Strangehagen 23 

Hjørdis Teige (sign) og Tor Teige (sign) 

Kim Harald Teige (sign) 

Galgebakken 3 

 

Tone Kristine Kolbjørnsen (sign) og Jack Haugen (sign) 

Verftstrappen 4 

 


