
 

 

Eksempler på byggehøyder i egen by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Byggehøyder 
Byen skal i de nærmeste årene gjennom store endringer. Fortetting, nytt kollektivknutepunkt på 

Grønli og transformasjon av tidligere industriområder gjør at et tema som byggehøyder er gitt mye 

oppmerksomhet.  

I planen videreføres maksimal høyde for å sikre forutsigbarhet. Maksimal høyde vil også bidra til å 
sikre bokvaliteter, kvaliteter i byrom, eksisterende bebyggelse og landskap. 
 
I deler av byen er det gjort særskilte vurderinger knyttet til byggehøyder. Dette gjelder FMV-vest, 
Trosvikstranda og Gunnar Nilsens gate. Planen legger også opp til høy utnyttelse rundt nytt 
kollektivknutepunkt på Grønli. 
 
Vi viser til kapittel om høyder i planbeskrivelsen og planens bestemmelser for en gjennomgang av 

forslag til byggehøyder i ny arealdel. 

I kommunedelplan for byområdet 2011 – 2023 er høyder angitt gjennom bestemmelsesområder. 

Maksimal byggehøyde (møne) er angitt i illustrasjonskart nedenfor: 

 

 

 
  



 

Eksempler på forskjellige byggehøyder 
 

Storgata 15-23:  

Bebygget med opptil 5 etasjer. Ingen gjeldende reguleringsplan.

 

 

 

Stortorvet 5: 

Bebygget med opptil 6 etasjer. Ingen gjeldende reguleringsplan. 

 

 

 



 
 

Quality hotel og konferansesenter:  

Bebygget med opptil 7 etasjer. Vedtatt reg.plan fra 2003 

(Rådhus, kulturbygg og konferansehotell i 

Lykkebergområdet). Maksbyggehøyde fra reg.plan: «Ny 

bebyggelse i F1 kan oppføres med maks kotehøyde gesims 

+21.0m (5 etasjer) mot Nygårdsgata og trappes opp mot 

maks kotehøyde gesims +24.0m (6 etasjer) mot 

”kulturaksen”». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nygaard brygge:  

Bebygget med opptil 5 etasjer, hvorav 1 tilbaketrukket. Vedtatt reguleringsplan fra 2000 (Nygaard 

brygge). Maksbyggehøyde for gesims kote +14 og for møne +17,0 m i reguleringsplan. 

  



 
 

Beddingen: 

Bebygget med opptil 8 etasjer. Vedtatt reguleringsplan fra 2006 (Værste 1A). Maksbyggehøyde kote 

+1 m i reguleringsplan. 

 

 

  



 
 

Dampskipsbrygga : 

Bebygget med opptil 6 etasjer, hvor 2 er 

tilbaketrukket. Vedtatt reg.plan fra 2003 (Kvartalet 

mellom Dampskipsbrygga/Blomstertorvet). 

Maksbyggehøyde fra reguleringsplan: 

«Innenfor den viste grense for bebyggelse tillates 

oppført bebyggelse med fire etasjer i tillegg 

kommer en eventuell kjelleretasje og en 

tilbaketrukket femte etasje. Kjeller etasjen skal 

benyttes til parkering. Kotehøyde ferdig gulv i 

1.etasje kan ligge inntil 30 cm høyere enn høyeste 

punkt på tilliggende gategrunn. Gesimshøyde mot 

elv og gategrunn kan være maksimalt på kote 

+15,5. Maksimal byggehøyde er på inntil kote + 

19,5.» 

 

 

 

Helsehuset del 2:  

Bebygget med opptil 6 etasjer. Vedtatt 

mindre endring av reguleringsplan 2017 (Del 

av gnr 423, bnr 2, Værste). Maks byggehøyde 

fra reg.plan «maks. kotehøyde + 27 m (6 

etasjer)». 

 

 

  



 
 

Nygaardsplassen: 

Bebygget med opptil 6 etasjer, hvorav 1 er tilbaketrukket. Byggesak fra 2017 innvilget dispensasjon 

fra reguleringsplanen til å bebygge en mindre del av felt G2, bygge høyere enn kote +15 for del av felt 

F1. Opptil maks kote +24m. 

 

 

 

Tordenskiold brygge: 

Bebygget med opptil 7 etasjer. Vedtatt reg.plan fra 2017 (Tordenskioldsgate 9-13). Maks byggehøyde 

kote +25,5 m mot Kråkerøybrua og +19,5 m mot Tordenskioldsgate i reguleringsplan. 

 


