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MÅL FOR P L AN AR B EI DET
VI SJON

MÅ L

Levende lokalsamfunn med
mangfold og trivsel.

Utviklingen på Laksevåg skal
være bærekraftig, identitetsskapende og gi bedre levekår.

Områdeplanen for Laksevågneset skal være et tydelig og målrettet rammeverk for byutviklingen av Laksevågneset, som sikrer at eksisterende kvaliteter og identitetsmarkører i området bevares og brukes
som ressurser, og tilrettelegger for utvikling av en bærekraftig, trivelig, levende og mangfoldig bydel.
Planen skal
• legge til rette for sentrumsutvikling ved Johan Berentsens vei og Laksevåg senter
• legge til rette for en gradvis transformasjon fra industriområder til sentumsformål med bolig, næring, handel og tjenesteyting
• etablere en ny allmenning fra sjø og opp til Kringsjåveien
• finne tomt til ny ungdomsskole med idrettshall
• lage felles løsninger for parkering, renovasjon, varelevering, VA, overvann og annen infrastruktur
• avklare muligheter for nytt byggeland i sjø
• etablere tverrforbindelser fra Kringsjåveien til sjøen
• bidra til en sammenhengende, offentlig strandpromenade
• etablere offentlig tilgjengelige møteplasser
• bidra til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter
• bevare og utnytte historiske og identitetsbærende elementer
• avklare tilstrekkelig areal til et framtidig kollektivsystem mellom sentrum og Loddefjord, med bybane, hovedsykkelrute og prioritering av gående
• avklare rekkefølgekrav for fremtidige tiltak og detaljreguleringsplaner
• avklare kvalitetskrav og rammer for byggehøyder og utnyttelsesgrad
• vurdere oppheving av gjeldende reguleringsplaner

Dette dokumentet er utarbeidet til varsel om oppstar t av områdeplan med konsekvensutredning for Laksevågneset. På grunn av koronasituasjonen og smittvernshensyn blir det ikke gjennomfør t åpne informasjonsmøter i løpet av høringsfasen. Dette
dokumentet skal i stedet være til hjelp for å bli kjent med bakgrunn, mål og oppgaver
i planarbeidet.
Frist for innsending av merknader og uttalelser er 7. juni 2020.
Plannavn: LAKSEVÅG. GNR. 152, BNR. 1 M. FL., LAKSEVÅGNESET
Plan-ID: 70140000
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BES KR I VE LSE AV P L AN O M R ÅDET
Bebyggelse og eierforhold
Området er stor t sett delt opp i store næringseiendommer med store bygninger som har egne parkeringsplasser. Bebyggelsen sør for Kringsjåveien, langs fjellsidene,
består av store arbeiderboliger fra 1900-tallet med
innslag av villabebyggelse.
Foruten de kommunale veiene Johan Berentsens vei og
Vågsgaten, eier kommunen lite eiendom innenfor planområdet. Laksevåg senter, med butikker fordelt på 3 etasjer,
har inngang som vender mot Kringsjåveien og egne
parkeringsplasser.
Det er behov for å skape en ny, bymessig struktur der
Johan Berentsens vei fungerer som en sentrumsgate og
at flatene frigjøres for funksjoner som skaper liv mellom
husene.
Kontorbygg og Laksevåg senter. Foto: Bergen kommune
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Krigsminner og kulturminner
Laksevåg har en godt bevar t okkupasjonshistorisk bebyggelse fra andre verdenskrig som er knyttet til Laksevågneset og ubåtbunkeren “Bruno”, som ligger sentralt
i planområdet. Verkstedene langs Sørevågen, brakkemiljøene i Vågedalen, Stadionveien og Melkeplassen, ble
oppfør t av okkupasjonsmakten for å betjene ubåtflåten
som før te krig mot de allier te forsyningslinjene til sjøs.
De fleste tyske installasjonene i Bergensområdet ble
oppfør t for å beskytte ubåthavnen, reparasjonsverksteder
og ubåtbunkeren “Bruno”. Ubåtbunkeren er fredet etter
kulturminneloven. Det er få synlige spor fra aktivitet før
krigen i området.

ny bruk. På denne måten kan man oppnå å styrke vernet,
videreføre identitet og tilføre nye kvaliteter.
Byantikvaren utarbeidet i 2017 et kulturminnegrunnlag
for Strategisk planprogram.

Krigsminner og kulturminner med på å skape særpreg
og identitet til et område. Identiteten og særpreget til
Laksevåg er sterkt knyttet til disse minnene. Innenfor
planområdet er det muligheter for å bruke de verneverdige bygningene som en ressurs til en urban bydel gjennom

Ubåtnunkeren ”Bruno”. Foto: Bergen kommune

KULTURMINNER OG KRIGSMINNER
Plangrense
Kulturminne
Historisk bygningsmljø
Historisk strandlinje 1883
Historisk veifar

Oldernes

Historisk elvefar
(delvis under bakken i dag)

Nordrevågen

Bruno

Nygård
Fabrikkbygg 2.v.k.

Minnesmerke
Holen
arbeiderboliger
Kanontårn

Verkstedsbygninger
Søndrevågen

Holen skole

Maskinverksted

Pir

Kjele- og tynnplateverksted
Kran

Damsgårdsfjellet
arbeiderboliger
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Tørrdokken
Personalbygget
Administrasjonsbygget

Fergehallen

Mobilitet og trafikk
Området har i dag relativt dårlig kontakt mot Bergen
sentrum, spesielt for gående og syklende.
Det ble i 2017 gjennomfør t en overordnet trafikkanalyse
for Laksevåg, som en del av arbeidet med Strategisk
planprogram for Laksevåg. Analysen peker på at Laksevåg har stor trafikkmengde, smale gatetverrsnitt og
gateparkering. Området har store høydeforskjeller på
tverrforbindelsene, men lite langsgående høydeforskjeller. Videre ver det lite gjennomgangstrafikk og en høy
kollektivandel.
Planområdet har i dag en del tungtrafikk i Vågsgaten
som er knyttet til industrien på Laksevågneset, og Johan
Berentsens vei knyttet til varelevering til Laksevåg senter
og XL-bygg samt betongtranspor t fra Ølen Betong.
Johan Berentsens vei har tosidig for tau star ten av veien i

sør frem til Ølen Betong AS sin eiendom. Herfra mot nord
er det ensidig smalt for tau frem til Oldernesveien, hvor
for tau går over i gateparkering. Resten av veien på utsiden av planområdet har innslag av ensidig for tau, men er
stor t sett uten for tau med gateparkering.
Området rundt Laksevåg senter har behov for flere og
bedre tilrettelagte tverrforbindelser, fra Kringsjåveien til
Johan Berentsens vei. Planarbeidet vil ha fokus på å gi
gående og syklende prioritet og høy trafikksikkerhet. Vi
vil også se på mulighetene for felles parkeringsanlegg
som kan bidra til bilfrie soner i planområdet.
I kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen
sentrum og Bergen vest er det vist en mulig bybanetrase
med stopp på Laksevågneset. Gjennom Strategisk planprogram for Laksevåg er planarbeidet for Laksevågneset
gitt i oppgave å sikre tilstrekkelig areal til fremtidige
kollektivsystemer, herunder Bybanen mot vest.
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Næringsvirksomhet
En undersøkelse av bransjetilhørighet på Laksevåg fra
2015 viste et stor t spenn i næringen, med hovedvekt
innen industri/teknologi med maritim tilknytning. Det foregår en dreining mot mer arbeidsplassintensive bedrifter.
Arealkrevende og støyende industri har i stor grad blitt
erstattet av teknologibedrifter med høyt kompetansenivå,
særlig i områdene nærmest Bergen sentrum.

Nærhet til sjø og opplevelsen av sjøen er viktige kvaliteter i området. Planarbeidet har som mål å styrke disse
kvalitetene og gi nye verdier til befolkningen ved å gjøre
større deler av sjølinjen allmenn tilgjengelig og attraktiv.
Dette er også lagt som føringer i Sjøfrontstrategien for
den sentrale sjøfronten i Bergen, som lå ute på offentlig
ettersyn vinteren 2019/2020.

Laksevågneset har for tsatt mye arealkrevende industrivirksomhet med støy og ferdsel med tunge kjøretøy.
Byfunksjoner og bolig er lite egnet i nærhet til en slik
industri. Laksevåg senter, med over 40 butikker, og XLbygg står for mestepar ten av detaljhandelen i området.

På grunn av god dybde og nærhet til Bergen sentrum,
har kaifronten i dag stor verdi som havnefunksjon. Planarbeidet må se på det samlede behovet for havnefasiliteter i Bergen sentrum på sikt og ta stilling til Laksevågneset sin fremtidige bruk av kaifronten.

Det sikres i hovedsak mot lettere og lite forurensende
næringsvirksomhet, selv om deler av den tyngre og sjørelater te næringen vil kunne bestå noe tid fremover.

Naturmiljø

Havn og sjø
Planområdet inneholder i overkant av 1,3 km med
strandlinje. Av dette er omtrent 100 meter tilgjengelig
for publikum i Nordrevågen, men er avsatt til parkering.
Strandlinjen er i dag stor t sett brukt som havn for industrien på Laksevågneset.

Området er i hovedsak utbygget, med få naturområder
igjen og har ikke lenger noen naturlig strandlinje (illustrasjon side 4). Nærmeste friluftsområder er Lyreneset
og Damsgårdsfjellet. Naturmiljøet innenfor planområdet
vil bli kar tlagt og konsekvenser utredet.
Planarbeidet vil undersøke mulighetene for etablering
av nye naturmiljøer i en allmenning/bydelspark som vist
Strategisk planprogram.
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D AGE NS P L AN S TAT U S
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel 2018 består i planområdet i
hovedsak av fire forskjellige formål:
•

Sentrumskjerne (brun) - omfatter Laksevåg senter

•

Byfor tettingssone (mørk gul) - omfatter de resterende
arealene innenfor planområdet

•

Næringsformål (lilla) - omfatter den nordligste delen
av Laksevågneset

•

Forsvarsformål (grå) - omfatter ubåtbunkeren «Bruno»
Kommuneplanens arealdel 2018

I bestemmelsene for sentumskjerner står det blant annet
at områdene skal utvikles etter bymessige prinsipper, med
manghold i funksjoner og sammenhengende byromsstrukturer. Det kan tilrettelegges for bolig, næring, handel,
kultur og tjenesteyting. Det tillates ikke industri, lager eller
annen arealkrevende og støyende næringsvirksomhet. Det
skal være publikumsrettet virksomhet mot sentrale gater
og byrom, og aktive fasader på gateplan. Virksomhetene
skal ha inngang direkte fra gaten. Bebyggelse skal utformes med varier t arkitektonisk uttrykk.

Kommunedelplan
Store deler av planområdet er reguler t til industri/kontor/
lager (I/K/L) og forretning/kontor (F/K) i kommunedelplan for Bergen Havn med plan-ID 18740000, vedtatt
2012.

I bestemmelsene for byforfor tettingssoner står det blant
annet at sonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av tjenesteyting, handel og kultur.
Næringsvirksomheter som kan medføre støy, forurensing
eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates
ikke. Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og
finmasket byroms- og gangnett. Ny boligbebyggelse skal
ha variasjon i type og størrelse, og ha inngang fra gaten.
Bestemmelsene til alle arealkategoriene kan leses i kommuneplanens arealdel sine bestemmelser § 26.
Kommunedelplan Bergen Havn
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Detaljreguleringer innenfor planområdet
•

Laksevåg. Gnr 151 bnr 180 m. fl., Kringsjåveien 83,
Laksevåg senter og Laksevåg Industrihus. Arealplan-ID 40050100, vedtatt 2007.
I reguleringsplan for Laksevåg senter og Laksevåg Industrihus er det reguler t kombiner t formål forretning/kontor
langs Johan Berentsens vei. Langs Kringsjåveien er det
reguler t noe boligformål i samme reguleringsplan.

•

Laksevåg. Gnr 151 bnr 196 m.fl., Johan Berentsens
vei, næringsbygg. Arealplan-ID 40050100, vedtatt
2014.
Reguleringsplanen regulerer kontorformål og felles adkomst til Laksevåg senter fra Johan Berentsens vei.

Laksevåg. Gnr 151 bnr 180 m. fl., Kringsjåveien 83, Laksevåg senter og Laksevåg Industrihus

•

Laksevåg/Bergenhus. Gnr 153 bnr 1 m. fl., Laksevåg
verftsområde. Arealplan-ID 40020100, vedtatt 2012.
Reguleringsplanen for Laksevåg verftsområde regulerer
ny bebyggelse til lager-, kontor- og industriformål.

•

Laksevåg. Kringsjåveien, Ubåtbunker, endring reguleringsplan. Arealplan-ID 40050000, vedtatt 1952.
Laksevåg. Gnr 151 bnr 196 m. fl., Johan Berentsens vei, næringsbygg. Arealplan-ID 40050100

•

Laksevåg. Gnr 160 bnr 4 og 29 m.fl. Arealplan-ID
6850000, vedtatt 1963

•

Laksevåg. Gnr 151 bnr 83 m.fl., Vågedalen Boligområde, vedtatt 2015.

•

Laksevåg. Gnr 150, bnr 31, Johan Berentsens vei.
Arealplan-ID 15975000, vedtatt 2000.

•

Laksevåg. RV 555 Kringsjåveien, Bussprioritering.
Arealplan-ID 5680000. Vedtatt 1981.

Pågående planarbeid:
•
•

Laksevåg. Gnr 153, bnr 1, Laksevåg verftsområde 2.
Arealplan-ID 40050000.
Laksevåg. Gnr 150, bnr 6 m. fl., Johan Berentsens
vei. Forventet oppstar t 2020

Laksevåg/Bergenhus. Gnr 153 bnr 1 m. fl., Laksevåg verftsområde
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ST R AT E GI SK P L AN P R O G R AM
L A KS EVÅG
Det strategiske planprogrammet gir en felles retning og visjon for kommunale og private initiativ til å føre videre. Dette skal sikre at Laksevåg utvikles som et sammensatt og høykvalitets
byområde, og har som mål å gir klarere, mer forutsigbare og enklere rammer for de enkelte
detaljplaner og utviklingsprosjekt.
Hensikten med Strategisk planprogram er å synliggjøre Laksevåg sitt potensiale for byutvikling,
og å gi retningslinjer og rammer for en helhetlig, bærekraftig og god byutvikling med for tetting,
næringsutvikling, transformasjon og forbedret bymiljø. Det skal sikre at nødvendig teknisk og
sosial infrastruktur kommer på plass som del av utviklingen.

Det strategiske planprogrammet består av tre deler:

Del 1 Planprogram
Definerer områder der det skal utarbeides planer i kommunal regi og hva områdeplaner og reguleringsplaner i området skal omfatte og hvilke utredninger og alternativer som skal vurderes.
Her blir det pekt på behovet for en områdeplan som omfatter Laksevåg senter, Olderneset og Laksevåg
senter, som bør utarbeides i kommunal regi. Områdeplanen inneholder viktig infrastruktur som er nødvendig for utvikling av området.
Del 2 Strategi for byutvikling
Beskriver muligheter, utfordringer og retningslinjer for å skape en vellykket byutvikling i området, med
utgangspunkt i å videreføre eksisterende kvaliteter.
Her blir områdets potensiale for ny byutvikling av stor t og mangesidig omfang påpekt. Det må vies
særskilt oppmerksomhet til Laksevåg sin sterke identitet knyttet til industrisamfunnet og aktivitetene fra
2. verdenskrig.
Del 3 Strategi for gjennomføring
Beskriver overordnet om prosess, samarbeid og rekkefølge. Det omhandler koordinering av kommunens
innsats i området og gir forventninger til konstruktive samarbeid mellom offentlige og private aktører for
en mest mulig smidig vei til målet.

e
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Strategi for Laksevåg i Strategisk planprogram
Hovedstrategien for Laksevåg er å bruke identiteten og
de naturgitte kvalitetene på en måte som kan virke samlende og skape et levende lokalsamfunn med mangfold og
trivsel.
Følgende skal vektlegges i utviklingen:
•
•
•

Identitet og bruk av naturgitte kvaliteter
Skape et levende lokalsamfunn med mangfold og
trivsel
Legge til rette for en bærekraftig utvikling med vekst.
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K ONSE KV EN S U T R EDN I N G
Temaer til konsekvensutredning
Følgende temaer skal konsekvensutredes i områdeplanen,
jfr. Strategisk planprogram kap.1.6.3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentrumskjernen - Bystruktur, byform og byliv
Bebyggelsesstruktur
Kommunikasjoner
Farled, havneforhold
Sosial infrastruktur
Næringsutvikling
Naturgitte forhold, naturmiljø
Overvann og vannmiljø
Kulturminner og kulturmiljø
Barn og unges interesser

•
•

Støy, luftforurensning og forurensa grunn
Annen teknisk infrastruktur

Det skal utredes verdi, påvirkning og konsekvens med
metode etter Håndbok V712 eller annen annerkjent
metode. Landscape architekts
Vibeke Rønnow

Aalborg Waterfront, C.F. Mølle &
Vibeke Rønnoz Landscape architects

Aalborg Waterfront_C.F Mølle&Vibeke Rønnow Landscape architekt

BARNEVENNLIG FORBINDELSAR

• SOSIAL TRYGGLEIK
• TRAFIKK TRYGGLEIK

Sundspromenaden Malmø, JAAA

rohnviken

Roombeek Enschede, Buro Sand en Co
Bergen_Krohnviken

en

Haugesund Indre kai, Smedsvig
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Superkilen København

Det skal utarbeides konsekvensutredninger for følgende alternativer:
Beskrivelse

Beskrivelse

Kommentar

0 - alternativet

Dagens arealbruk

Alternativet vil være referanse for de
andre alternativene

Alternativ 1

Utvikling av sentrumskjerne med skole,
Alternativet innebærer en full utvikling i
idrettsanlegg og offentlig park/allmenning samsvar med visjonene i SPPL*.
med nytt byggeland i sjø

Alternativ 2

Som alternativ 1, men uten nytt byggeland Alternativet innebærer en utvikling i
i sjø
samsvar med visjonene i SPPL på dagens
landareal

Alternativ 3

Som alternativ 1, men uten nytt byggeland Alternativet innebærer en utvikling i
i sjø og uten idrettsanlegg
samsvar med visjonene i SPPL på dagens
landareal, og der behovet for kapasitetsøkning for idrett løses på andre måter
enn i tilknytning til ny ungdomsskole
*SPPL - Strategisk planprogram for Laksevåg

Zadar_Nikola Basic_Sea Organs

Aalborg Waterfront, C.F. Mølle & Vibeke Rønnoz Landscape architects
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FR E MDR I F T S P L AN
Arbeidsfase

April 2020

Kunngjøring av oppstart
Medvirkning:
• Innspill til oppstart

April - Juni

Stedsanalyse
Behandle merknader og innspill

Høst 2020

Mulighetsstudie
Skisseprosjekt
Analyser
Konsekvensutredninger

2021

Utforme planforslag
Utarbeide planmateriale

2021/2022

2022

Medvirkning:
• Arbeidsmøter med
referansegrupper
• Arbeidsverksted til
mulighetsstudie og
planforslag
• Åpne kontordager

1. gangsbehandling
Offentlig ettersyn av planforslag
Behandling av merkander
Bearbeide planforslag
2. gangsbehandling
Kunngjøring av vedtatt plan

Medvirkning:
• Merknader til planforslag
• Åpent informasjonsmøte

Møter og medvirkning
Medvirkning internt i kommunen vil foregå gjennom en intern referansegruppe og ved at ulike etater blir kalt inn til
arbeidsmøter ved behov. Vi vil også arrangere egne referansegruppemøter der ulike særinteresser i området vil bli
inviter t til å delta. Dette kan være diverse lag og organisasjoner som er aktive i området. Vi ser for oss å arrangere arbeidsmøter/workshops under prosessen med utarbeidelse av skisseprosjekt og planforslag. Andre medvirkningsver tøy
som åpen kontordager og spørreundersøkelser er også aktuelt. Det vil bli sendt ut egne invitasjoner til medvirkning.
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PL ANH I ER AR KI ET

Kommunal planstrategi
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan

Områderegulering

Detaljregulering
Byggesak
Gjennomføring av tiltak
Illustrasjon basert på illustrasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planarbeidet som nå star tes opp skal resultere i en områdeplan for Laksevågneset. Lovkommentar til plan- og
bygningsloven presiserer at en områdeplan utarbeides i
regi av kommunen, som har ansvar for rammer, innhold
og fremdrift. Områderegulering brukes av kommunen der
det er et krav om en slik plan i kommuneplanens arealdel,
eller dersom kommunen finner at det er behov for å gi
mer detaljer te avklaringer av arealbruken i et område.
Områdeplanen avklarer bruk, vern og utforming av

arealene, og kan sette krav om detaljregulering for hele
eller deler av planområdet. Detaljregulering brukes for å
følge opp områdereguleringen og gjennomføre bygge- og
anleggstiltak. En detaljregulering er «siste nivå» i planhierarkiet. Områdeplanen kan også legges til grunn for
utbygging direkte og gir grunnlag for utbyggingsavtaler.
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Foto: Bergen kommune

