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A. Formål med planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av et privat parkeringshus med
utadrettet virksomhet i første etasje. Tiltakshaver tok kontakt med kommunen i 2017 for å starte
opp en reguleringsprosess, men da var tilbakemelding fra kommunen at man måtte se området i
en større sammenheng Tiltakshaver, Ticon, ble derfor bedt om å avvente arbeidene, da det skulle
utarbeides en større områdeplan. Behovet for å gjøre noe på eiendommen er økende og Ticon tok
igjen kontakt med kommunen i september 2019 og ba om et møte for å diskutere muligheten for
å komme i gang. Kommunen har per i dag ikke kommet noe lengre med den overordnete
planleggingen for dette området og rådet derfor Ticon til å starte opp arbeidet med en detaljert
reguleringsplan kun for denne eiendommen.
Det er per i dag en godt etablert bilvirksomhet i området som har et stort behov for
parkeringsplasser, for både nye biler og biler som skal inn i verkstedet. Et nytt parkeringshus vil
bidra til å rydde opp i overflateparkeringen i området som i dag oppleves som rotete og
uoversiktlig. For at nybygget skal bidra til at gateplanet ikke oppleves som lukket, foreslås det å
regulere deler av første etasje til næring/verksted.
Det er viktig at planen blir såpass robust at bygget senere kan kunne konverteres til andre formål
(næring) om det blir behov for det i fremtiden.
Eiendommen ligger ved Bangeløkka, mellom eksisterende industribygg mot Bjørnstjerne
Bjørnsons gate mot nord, Hansens Røkeri mot vest, eksisterende lagerbygg mot sydvest og et
boligområde mot sydøst. Adkomsten til eiendommen er fra Anchersbakken. Området oppleves
som lite strukturert og industripreget, og dette bidrar ikke til gatelivet på en positiv måte.

B. Planområdet
Forslag til avgrensning av planområdet er angitt med rød strek på nedenstående kart.

Planområdet foreslås å avgrenses til eksisterende eiendomsgrenser med noen mindre justeringer
mot vest. Området har behov for transformasjon, men hovedgrepet er enda ikke avklart. Det vil
derfor gjennom reguleringsprosessen utarbeides en studie som viser alternativer til utnyttelse av
kvartalet, og som viser at foreslått bygg kan innpasses i forskjellige utbyggingsmønstre/
alternativer.
Planområdet er tilnærmet flatt og uten særlig vegetasjon. Det er heller ikke noen verneverdige
bygg i, eller i nærheten til området.

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det planlegges et parkeringshus i 3-4 etasjer med næring i deler av første etasje.
Alternative løsninger for parkering vil vurderes i reguleringsplanprosessen. Illustrasjoner som er
vist i planinitiativet, er vist som en halvplans-løsning, med kortere ramper og effektive arealer.
Uansett er det ønskelig å vurdere to avkjørsler, for å sikre separat atkomst til parkeringsetasjene
og 1.etg, ved etablering av næring/verksted i denne etasjen.
D. Utbyggingsvolum og byggehøyder
Det foreslås, som nevnt over, et bygg opp i 3-4 etasjer. Deler av første etasje skal være noe
høyere slik at næring kan etableres. Maksimal høyde foreslås til 13,6 m. fra ferdig planert
terreng.

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter
Som nevnt over er klargjøringsverksted for Tesla, en stor aktør i området som har et stort behov
for parkering av biler som er inn og ut av service og klargjøring (ca 100 biler til enhver tid).
Man ser også at det er et økende behov for kapasitet hos Tesla med bakgrunn i mange solgte
biler de siste årene. Med bakgrunn i dette, vil anlegget bidra med å rydde opp i gatebildet, og gi
noe mer struktur til området.
F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser
Området er en del av det eldre industriområde som henvendte seg i hovedsak mot Bjørnstjerne
Bjørnsons gate. Arealene mot syd oppleves nærmest som en bakgård for disse byggene.
Området er preget av lite urban struktur og lite lesbarhet i forhold til gater og kvartalsstruktur.
Ny bebyggelse forutsettes å stramme opp i dette, og bedre forholde seg til en fremtidig utvikling
av området. Utredelsen av alternativer for en fremtidig utbygging av området, sett i en større
sammenheng, vil fremlegges i reguleringsprosessen.
G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og
retningslinjer, og pågående planarbeid
I kommuneplanen er området avsatt til formål Næringsbebyggelse 1. I kommunedelplan
(Sentrumsplanen) er toma regulert som Erverv, kvartal S81A med 10 m. gesimshøyde. Det står i
sentrumsplanen at «i arealene syd for Bjørnstjerne Bjørnsons gate, kvartalene S50, S60, S65,
S66, S75, S81a, S82 og S84 tillates oppført bygninger for kontor, lett industrivirksomhet og
håndverksvirksomhet med tilhørende anlegg, d.v.s. lager og kontor til egen administrasjon. Det
kan, der forholdene ligger til rette for det tillates forretningsvirksomhet som har tilknytning til
produksjonen til den enkelte bedrift i området. Forretningsvirksomhet for plasskrevende varer,
d.v.s. biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt
planteskole/hagesenter og forretningsvirksomhet for arealkrevende varer, dvs møbler, hvite- og
brunevarer samt interiørvarer kan etableres

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4)
Ikke relevant.
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4)
Ikke relevant.
H. Berørte interesser av planinitiativet
Området ansees å et transformasjonsområde. Derfor må det tas høyde for at denne planen ikke
hindrer en helhetlig utvikling i fremtiden.
I. Samfunnssikkerhet
Planområdet er ikke et område angitt med særlige risikofaktorer.
J. Samarbeid og medvirkning
Det er ikke planlagt møter/ medvirkning ut over ordinær prosess med varsel og høring. Det kan
vurderes å avholde møte med de nærmeste naboene/ gjenboere.
K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger
Tiltaket er i tråd med overordnet plan. Tiltaket er ikke av et slik omfang at det faller inn
under utredningskriteriene gitt i Forskrift til Konsekvensutredning, med tilhørende vedlegg I
og II.

