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1 Innledning
Dette sjønære området nord for Gyldenpriskrysset er omtalt som «the missing link», mellom
Damsgårdssundet og Laksevåg sentrum. Men det er også sentralt i forhold til Bergen sentrum, «nye»
Dokken og kollektivknutepunktet i Gyldenpriskrysset. Tradisjonelt har området vært dominert av
industri knyttet til marine næringer, der kaier/slipp har vært etterspurt.
Samfunnsutviklingen gjør at næringen har dreiet mot flere kontorarbeidsplasser, og det er blitt
behov for å tilrettelegge for næring med blandede funksjoner. Området er godt egnet til fortetting,
og det er samtidig nødvendig å tilføre området flere kvaliteter for opphold, slik at attraktiviteten og
aktiviteten øker. Mobilitet, infrastruktur og blå/grønne kvaliteter må ivaretas og forbedres.
En transformasjon fra arealkrevende industri til kompakt kontorformål vil øke antall arbeidsplasser i
området. Dette vil medføre konsekvenser som har ringvirkninger for Bergen som helhet. Både tap av
marine servicetilbud og en kompakt kontorstruktur i dette sentrale kollektivknutepunktet vil gi ulike
endringer.
Sentralt i områdeplanarbeidet blir tilrettelegging for syklende og gående i Damsgårdsveien samt i
tverrforbindelsene fra Michael Krohns gate og Carl Konows gate til Damsgårdsveien og sjøfronten.
Areal til broanløp for framtidig gang-/sykkelbro fra den offentlige kaien Døscherkaien til Dokken skal
avklares. Tverrforbindelsen med trapp fra Michael Krohns gate til Damsgårdstuene har potensiale for
bekkeåpning av Munsterbekken, både som en byromskvalitet og som et tiltak for dimensjonering for
framtidig flom. Hele strandsonen i planområdet med eksisterende bygninger er innenfor
flomfaresone.
Gyldenpriskrysset har mange barrierer og er en flaskehals for gående og syklende, og forhold både
innenfor og like utenfor plangrensen oppleves som utrygge. Planarbeidet skal forsøke å forbedre
dette.
Sjøfrontstrategien og kommuneplanens arealdel setter føringer for utvikling av en sammenhengende
havnepromenade, der byrom med ulike funksjoner og aktiviteter skal inngå. Disse blir førende for
disponeringen av byrom og bebyggelse i planområdet. Utfylling i sjø for å vinne nytt byggeland er
ikke del av SPP, sjøfrontstrategien og områdeplanen, for denne delen av Laksevåg.
De siste 10 årene har det pågått mye privat planarbeid med detaljreguleringsplaner innenfor
planområdet, hvor enkelte av planene er vedtatt. Det er behov for en helhetlig vurdering av
byggegrenser, byggehøyder, volum og utnyttelse. Byrådet har uttrykt bekymring både for
overskridelse av tålegrensene, samt tap av kulturminner og kulturmiljø både for bygninger og
«hopen» i sjøfronten. Sjøutsikt, siktlinjer og kulturhistorie er viktige kvaliteter og identitetsmarkører
for Indre Laksevåg.
I planarbeidet kan det bli vurdert mulighet for at enkelte eiendommer/tiltak detaljreguleres.
Rekkefølgekrav og/eller utbyggingsavtaler må vurderes for områdeplanen og/eller senere
detaljregulering. Konsekvensene av planforslaget skal utredes.
Forkortelser:
KPS – Kommuneplanens samfunnsdel 2015
KPA – Kommuneplanens arealdel 2018
SPP – Strategisk planprogram for Laksevåg (2019)
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2. Bakgrunn og formål
Bakgrunn for planarbeidet
Bystyret vedtok i møte den 19.06.2019 i sak 212/19 og 213/19 å ikke vedta to private
reguleringsplanforslag i Indre Laksevåg (Damsgårdsveien kontorer og Damsgårdsveien næringsbygg,
BEBY sak nr. 213/19 og 212/19). I vedtakene ber bystyret byrådet initiere arbeidet med en felles plan
for del av Indre Laksevåg. Grunnlaget for avvisningene og beslutningen om en felles plan er gitt i
saksframstillingene, og omhandler blant annet følgende: «Byrådet mener området på Indre Laksevåg
må ses i et helhetsperspektiv. De kommende overordnete føringene for området er transformasjon,
og det er behov for å vurdere dette i et større perspektiv enn for den enkelte tomt. Forslag til ny KPA
2018, SPP og Sjøfrontstrategien gir nye føringer i området, som det er nødvendig å se til.»
En områdeplan skal ivareta de langsiktige offentlige interessene og tilrettelegge for transformasjon
av området i tråd med overordnede strategiske planer og privat investeringsvilje. Strategisk
planprogram for Laksevåg (SPP) forutsetter videre planlegging, og er planprogram for flere
områdeplaner sentralt på Indre Laksevåg. Når den aktuelle områdeplan for del av Indre Laksevåg nå
får eget planprogram, er det for å tydeliggjøre planoppgaven for de ulike offentlige og private
interessene for det sjønære næringsområdet langs Damsgårdsveien, like vest for Puddefjordsbroen.

Formål med planarbeidet
SPP er grunnlag for videre utvikling på Indre Laksevåg, og sammen med overordnede planer og
strategier angir det strategiske planprogrammet mål og visjon for området i framtiden. Overordnet
skal utviklingen gå i retning av å skape en mer attraktiv og aktiv bydel. Gjennom Miljøløftet jobbes
det for at veksten i persontransport i Bergen skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange, i tråd
med KPS.

Figur 1 Hva er områdets rolle for Laksevåg i framtiden?
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Gjennom arbeidet med SPP er følgende hovedmål satt:

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

Som del av et utvidet Bergen sentrum og en industri i endring, har den del av Indre Laksevåg som
inngår i foreliggende planarbeid, en sentral plassering og industriområder med potensiale for
transformasjon og vekst.

Figur 2 Planområdet skal tilrettelegges for vekst og utvikling. Fortetting og byggehøyder er relevante tema. Fotomontasje i
planmateriale fra Asplan Viak, Damsgårdsveien 106 AS.

Viktige målsettinger for planarbeider angitt i SPP er å:









Tilrettelegge for transformasjon og fortetting
Byutvikling med mangfold og kvalitet
Ivareta Laksevåg sin industrihistoriske identitet og kulturminner, og bruke dem som ressurser
for området.
Ivareta og utvikle blå/grønn struktur og tverrforbindelser
Avsette nødvendig areal til mobilitet
Sikre godt og fleksibelt areal til offentlig sjøfront og byrom
Tilrettelegge for byliv og økt aktivitet
Klimatilpassing og ytre miljø

Målsettingene vil innarbeides og følges opp i planarbeidet for Indre Laksevåg.

Utarbeidelse og behandling av planprogram
Hensikten med et planprogram er å tydeliggjøre premisser og rammer for planoppgaven, fastsette
hvilke forhold som skal konsekvensutredes, og hvilke plantema som skal vurderes nærmere i
planforslaget. Planprogrammet bygger på overordnede strategier, bestilling fra byrådet og eventuelle
endringer etter innspill og uttaler til høringen. Planprogram fastsettes av Utvalg for miljø og
byutvikling.
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Krav til konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger setter rammene for krav og innhold, samt hva som skal til for å
utløse en konsekvensutredning (KU) etter denne forskriften.
Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan
gjennomføres.
I § 6 står det mellom anna at reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I skal
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med
denne tidligere planen.
I vedlegg I pkt. 24 framgår det at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 skal konsekvensutredes.
Transformasjonen dette planforslaget legger opp til kan overstige dette, og utløser da kravet til
konsekvensutredning.
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3. Planområdet – dagens situasjon
Beliggenhet
Bydelen Indre Laksevåg ligger adskilt fra Bergen sentrum av Puddefjorden, og er sjønær. Sentralt i
området ligger det gamle kommunesenteret i Laksevåg sentrum, Laksevåg senter i Nordrevågen,
grunnskolene Damsgård, Holen og Nygårdslien skoler, og Laksevåg videregående skole.
Planområdet for SPP omfatter Indre Laksevåg, Kringsjå, Nygård og deler av Gravdal, og det aktuelle
planområdet er lokalisert like vest for Puddefjordsbroen.

Figur 3 Planområde for SPP (rød strek) med plassering av det aktuelle planområdet for dette planprogrammet (gul strek)

Historisk næringsutvikling
Laksevåg har en sterk identitet, hovedsakelig knyttet til industrisamfunnet som var livsgrunnlaget for
de som etablerte seg her i begynnelsen av forrige århundre, og helt fram til nyere tid. I tillegg har
aktivitetene her fra 2. verdenskrig satt dype spor, både mentalt og i landskapet.
Naturgitte forhold som nærheten til både sjø og fjell er også særlig betydningsfull. De karakteristiske
buktene og vågene langs byfjorden hadde de kvalitetene som gjorde de ypperlige for lokalisering av
sjørelatert industri. Med varierende solforhold i området, er det utsikten mot byfjorden som er den
primære naturgitte kvaliteten som blir spesielt påpekt som verdifull for folk flest.
Det er en variasjon av ulike typer arbeidsplasser i området, og en undersøkelse av bransjetilhørighet
gjennomført i 2015 viste et stort spenn, men med en overvekt innenfor industri/ teknologibransjen,
herunder maritim næring. Det foregår en generell dreining mot mer arbeidsplassintensive bedrifter.
De arealkrevende og støyende industribedriftene har, spesielt i områdene nærmest Bergen sentrum,
i stor grad blitt erstattet av teknologiske bedrifter med høyt kompetansenivå. Dagens bedrifter er
vesentlig mindre avhengig av havne- og kaifasilitetene på Laksevåg, enn det som har vært tilfellet
tidligere. Det er likevel verdt å merke seg at det fortsatt er tradisjonell industrivirksomhet i området.
Denne vil være konfliktfylt i tett naboskap med boligformål, først og fremst på grunn av
støyproblematikk og ferdsel med tyngre kjøretøy.
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Figur 4 Satellittbilde fra området, Google Earth, mai 2020

Bebyggelsesstruktur
Det aktuelle planområdet, som er del av Indre Laksevåg, består hovedsakelig av større kontor, lager
og industribebyggelse, med unntak av noen mindre trehus. I området nærmest Puddefjordsbroen er
kjente bedrifter som Baker Brun og DNV-GL etablert, men også MO-senter Gyldenpris (tidligere kalt
Strax-huset) er her. DNV-GL er lokalisert i de historiske «buehallene» fra 1960-tallet, som er bevart
og som de siste årene er restaurert.

Figur 5 Buehallene omtales i kulturminnegrunnlaget til kommunedelplan for Bergen havn, som viktige industrielle
kulturminner.

Lengst nord i planområdet, der Tverrveien møter Damsgårdsveien, er det mest kontorvirksomhet,
men også publikumsaktive tilbud som båtmarina og treningssenter. Dette er Karensfryd, og her er
også noen bolighus mellom Damsgårdsveien og Carl Konows gate. Disse hører til Damsgård
skolekrins.
Sjøfronten har kaier og slipper, og sentralt i området ligger «Skjøndal slipp». Mellom Skjøndal Slipp
og «buehallene» er det flere bygninger med kulturhistorisk verdi.
Bak Skjøndal slipp ligger Damsgårdstuene, som er en lokal kafé, spisested og selskapslokale. De
representerer det historiske bymiljøet, med en aktiv fasade. Bak Damsgårdstuene er det en
trappeforbindelse til Carl Konows gate, som fungerer som en snarvei. Denne tverrforbindelsen er i
samme trasé som Munsterbekken (i rør her), som kommer fra Damsgårdsfjellet.
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Figur 6 Trappeforbindelsen mellom Damsgårdsveien og Carl Konows gate (Foto: Byplanavdelingen)

Figur 7 Damsgårdstuene kafé og selskapslokale har en aktiv fasade og utadrettet virksomhet (Google Earth, mai 2020)
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Et stort bygg med kontor og parkeringshus er under bygging (våren 2020) i planområdet, se også
figur 15 felt 5, som viser aktuell plassering i planområdet. Parkeringshuset har 152 p-plasser, med 8
tilrettelagt som HC-plasser.

Figur 8 Næringsbygg under bygging i 2020, indre Laksevåg https://www.frydenbo-eiendom.no/prosjekter/kilen-praktbygg-ihjertet-av-damsgaard

Innledende stedsanalyse
Den innledende stedsanalysen med temakart går nærmere inn på aktuelle tema, også i et noe
utvidet og mer helhetlig perspektiv. Denne er vedlegg til planprogrammet.

Planavgrensning
Størrelsen på planområdet er i overkant av 126 daa, og av dette er 65 daa sjøareal. Planområdet er
en del av bydelen Indre Laksevåg, på vestsiden av Puddefjorden. Området ligger mellom sjøfronten
og Michael Krohns gate like nord-vest for Puddefjordsbroen. Området er sentralt og ligger rett ved
Gyldenpriskrysset, et sentralt kollektivknutepunkt. Her møtes innfartsåren fra Bergen vest med
fylkesveg 555/Sotravegen, fylkesveg 540 og fylkesveg 582/ Carl Konows gate – Michael Krohns gate.
Det er også kort avstand til boligområder på Damsgård og Gyldenpris samt kort avstand til Bergen
sentrum, med Sydneshaugen knappe 600 meter unna.
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Figur 9 Planavgrensning planID 70120000

Området er i randsonen av Indre Laksevåg, og ligger mellom områdesatsingene for Laksevåg og
Årstad bydeler. Utviklingen innenfor planområdet må ses i sammenheng med transformasjonene
langs Damsgårdssundet og planene for utvikling utover mot Laksevåg sentrum. Her finnes store
industriareal langs sjøen som kan transformeres for byutvikling.

I KPA ligger området i sone BY2 (byfortettingssone 2). KPA angir bestemmelser og retningslinjer for
området. I SPP ligger området i sone A2, angitt som sone for blandede funksjoner øst for
Puddefjordsbroen til og med Fergehallen.
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Figur 10 Planområdet med KPA 2018 som underlag

Det er en rekke kulturminner innenfor planområdet, og de sjønære områdene er viktig som
blå/grønn struktur. Den svarte stiplede linjen omrammer en svart skravur, som rammer inn
bestemmelsesområde #6 i KPA, som angir at planlegging og bygging i historiske områder skal:




Eksisterende bebyggelse skal være premissgivende for byggehøyder, volum og
bebyggelsesstruktur ved nye tiltak.
I alle plan- og byggesaker, også i sjø, skal det utarbeides dokumentasjon, der historisk
bystruktur, ferdselsårer og bygningsmiljø klarlegges og drøftes mht. betydning og føringer for
videre byutvikling.
I plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer, skal Byantikvaren gi en
vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til kulturminneverdi. Ved overordnet
planlegging skal Byantikvaren utrede og kartlegge kulturminneverdier

Planområdet angir rammen for området en i planarbeidet vil vurdere transformasjon, trafikk og
mobilitet, oppgradering og nye tverrforbindelser for gående og syklende, ny gang/sykkelbro til
Dokken, sjøfront/havnepromenade, byrom som inviterer til aktivitet/opphold og natur/kulturverdier.
Planområdet strekker seg over til Dokken-siden. Hensikten med dette er å ha mulighet for å vurdere
plassering og reguleringer for gange- og sykkelbro til Dokken-området, samt vurdere
sjøfrontstrategien og byrom for ulike aktiviteter. Også i vurderingen av framtidige marine
servicetilbud kan dette gi fleksibilitet til nye løsninger.
I forbindelse med høring av SPP, sak 1199/18, fattet byrådet mellom annet vedtak om oppstart av
detaljregulering av ny GS-bro over Puddefjorden, knyttet til plan- og bygningsloven § 12-8. En
detaljregulering av denne broen er trolig for tidlig, da det arbeidet er knyttet til avhengigheter på
Dokken-siden. I områdeplanen vil mulige traseer bli vurdert, og det kan være handlingsrom for å
tilrettelegge for videre detaljregulering senere.
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Figur 11 Utsnitt fra strategiplankartet i SPP

Hele strategiplankartet er gjengitt i kapittel 4, figur 13.

Eierforhold:
Offentlige eiendommer (mai 2020):
Bergen kommune er
grunneier for deler av
arealet (blå), i hovedsak
vegareal og kaifront.
Statens vegvesen er eier av
et aktuelt område under
Puddefjordsbroen (rød), i
lag med kommunen. Knyttet
til dette ligger en eiendom
tilhørende havnevesenet
(grønn).
Vestland fylkeskommune er
vegeier i Michael Krohns
gate, Carl Konows gate, og
Gyldenpriskrysset.
Figur 12 Offentlige eiendommer i planområdet
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Private grunneiere med næringsinteresser (mai 2020):
Største grunneier i planområdet er Frydenbø marina AS, som eier mange av eiendommene. Skjøndal
eiendom har også næringseiendommer på begge sider av Damsgårdsveien som de ønsker utviklet.
Damsgårdsveien 106 AS, der blant annet MO-senter Gyldenpris er leietaker, har ønske om endringer.
Damsgårdsveien 109 A (Baker Brun) vil også vurdere potensiale for endringer.

Figur 13 Viktige næringsaktører i planområdet
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4. Nasjonale og regionale føringer, forholdet til overordna og
eksisterende planer
Det er en rekke nasjonale-, regionale- og kommunale planer som er overordnet dette planarbeidet.
Med til dels overlappende målsettinger gjengis de mest aktuelle for dette planarbeidet:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (KMD 2019)
Viderefører politikken fra meldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt», Meld. St. 18 (2016–2017).
Regjeringen er opptatt av at utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted, og at FNs 17
bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer.
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:
•
•
•
•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (T-5/93)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (T-2/08)
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Regional plan for attraktive senter - senterstruktur, tenester og handel, 2015-2026
Regional plan for folkehelse 2014-2025 – flere gode leveår for alle
Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø
Kollektivtransport i Bergensområdet – mål, strategiar og rutestruktur
Regional næringsplan for Hordaland, 2013-2017
Kommuneplanen, samfunnsdel (KPS 2015) og arealdel (KPA 2018):
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Samfunnsdelen har som visjon for framtida at Bergen er en aktiv og attraktiv by. Bergen vil møte
utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt og velfungerende by hvor innbyggerne
skal bevege seg mer i hverdagen. Satsingsområder for en aktiv by er: Gåbyen, fremtidsrettet, grønn,
engasjert, drivkraft i regionen. Satsingsområder for en attraktiv by er; Kompakt, mangfold, trygg,
særpreget. Det er mellom anna slått fast at allmenn tilgang til sjøfronten skal sikres, og at det skal
sikres grønnkorridorer som binder byen og sjøen sammen med byfjellene. I KPA sine bestemmelser
er det angitt en byggegrense til sjø på 10 meter.
Hovedgrepene i KPA 2018 er:




Å gå fra bilbasert til kompakt gåby
Bestemmelser som sikrer god livskvalitet
Vektlegging av blå og grønne arealer

Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2016
Grønn strategi er en plan for byen, som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Planen vektlegger
de direkte utslippene i Bergen, og vil bli fulgt opp med en strategi også for indirekte utslipp
(klimafotavtrykk). Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig
utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all
virksomhet og planlegging. Det skal være lett å leve miljøvennlig i Bergen.
Kommunedelplan for overvann 2019-2029
Arealer skal sikres mot skader som følge av oversvømmelse/flom og klimaendringer. Overvann har en
stor betydning for biologisk mangfold, blå-grønne løsninger og utforming av byrom. Overvann kan
også inneholde forurensning.
Arkitektur+ for Bergen (2019)
Kulturminnestrategi «Identitet med særpreg» (2019. Del 2 og 3 til høring våren 2021)
Strategisk planprogram for Laksevåg (2019)
Visjonen handler om å skape en bydel med mangfold i alle ledd. Dette gjelder ikke minst det visuelle
inntrykket, arkitekturen, byrommene. Det skal derfor søkes uttrykk som skaper mangesidige og rike
omgivelser. Variasjon i fargebruk, materialbruk, volumoppbygning, fasadelengder og arkitektur skal
etterstrebes. Samtidig skal byområdene fremstå som en helhet. Alle byggeprosjekter må i sin
planprosess forklare sitt forhold til omgivelsene, begrunne sine valg ut fra sin kontekst og sitt
nærmiljø. Det enkelte byggeprosjekt skal også forklare og begrunne på hvilken måte det bidrar til en
bedre helhet i sitt område.
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Figur 14 Strategiplankart for Laksevåg, fra SPP

I arbeidet med SPP er det gjort flere analyser som legges til grunn1:






Byanalyse
Trafikkutredning
Kulturminnekartlegging
Barnetråkkregistrering
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Gjeldende reguleringsplaner:
Det er en rekke gjeldende reguleringsplaner som i større og mindre grad ligger innenfor
planområdet. Tabellen under er hentet fra Bergen kommune sitt planregister (VISGI, planrapport 12.
mai 2020):

1

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/planer-under-arbeid/strategisk-planprogramfor-laksevag

16

PlanID
16590001

Plannavn
LAKSEVÅG. GNR 156 BNR 26 MFL.,
DAMSGÅRD, KARENSFRYD

Status
3 - Endelig vedtatt
arealplan

Ikrafttrådt
27.02.2006

Saksnr
200514536

15290000

BERGENHUS. GNR 164 OG 165, DOKKEN NØSTEBUKTEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

28.09.1998

199615958

40020000

LAKSEVÅG. STRANDVEIEN, INDUSTRISTRØK

3 - Endelig vedtatt
arealplan

16.08.1939

410000

ÅRSTAD/LAKSEVÅG. GYLDENPRIS OG
STRANDEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

31.03.1931

199938321

410100

LAKSEVÅG. GNR 157 BNR 20,
DAMSGÅRDSGATEN 119, SKJØNDAL SLIP OG
MEK. VERKSTED AS

3 - Endelig vedtatt
arealplan

15.11.2004

200005068

4045100

LAKSEVÅG/ÅRSTAD. DAMSGÅRDSVEIEN NORD,
FELT E1, O1, I1 OG P1

3 - Endelig vedtatt
arealplan

20.10.1978

40110000

LAKSEVÅG. REGULERINGS- OG
BEBYGGELSESPLAN MELLOM STRANDVEIEN OG
NYLUNDSVEIEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

04.07.1960

40110002

LAKSEVÅG. GNR 157 BNR 31, 50 MFL.,
DAMSGÅRDSVEIEN 130 - 134

3 - Endelig vedtatt
arealplan

05.05.2011

200907784

40110003

LAKSEVÅG. GNR 157 BNR 11,
DAMSGÅRDSVEIEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

04.09.2014

201108567

63270000

LAKSEVÅG/ÅRSTAD. GNR 154 MFL.,
SYKKELFELT CARL KONOWS GATE, GYLDENPRIS
- DAMSGÅRD

3 - Endelig vedtatt
arealplan

21.06.2017

201010940

40110005

LAKSEVÅG. TVERRVEIEN OG AREALET MELLOM
TVERRVEIEN OG STRANDVEIEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

09.03.1965

7490000

LAKSEVÅG/ÅRSTAD. VESTRE INNFARTSÅRE,
INDRE DEL

3 - Endelig vedtatt
arealplan

25.04.1988

199702002

410200

ÅRSTAD. GNR 158 BNR 93 MFL.,
DAMSGÅRDSVEIEN 99, BROHODET

3 - Endelig vedtatt
arealplan

21.09.2009

200303614

40110001

LAKSEVÅG. GNR 157 BNR 8, 11 MFL., PROSJ.
TVERRVEIEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

22.09.1988

190710645

7490003

LAKSEVÅG/ÅRSTAD. GNR 158 BNR 96,
MELTANKER UNDER PUDDEFJORDSBROEN

3 - Endelig vedtatt
arealplan

13.01.2000

200001739

Pågående plan- og strategiarbeid:
KDP Kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest, arealplanID 64090000
Kommunedelplan for kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest er under arbeid.
Planprogram er vedtatt og silingsrapport har vært til høring og offentlig ettersyn i 2019. Det er
aktuelt med fremtidig bybanebro over Puddefjorden nord for planområdet.
Gåstrategi (2020)
Visjonen til gåstrategien er at Bergen er en bærekraftig gåby som kan leves og utforskes til fots:




Bergen skal utvikles som en gåby med korte avstander mellom hverdagens gjøremål
Fotgjengerne skal prioriteres ved utforming, samhandling i, og alternativ bruk av gangareal
Gangnett skal oppgraderes for å få flere til å gå
17

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 (2020)
Visjonen til denne strategien er at det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Flere skal sykle
mer.





Bergen skal ha et sammenhengende og sikkert sykkelnett med god tilgjengelighet og
sykkelvennlig utforming
Sykkelnettet skal ha drift og vedlikehold som gjør det sikkert og forutsigbart å sykle hele året
Det skal være god tilgang til sykkelparkering og sykler
Det offentlige skal bygge god sykkelkultur i samarbeid med innbyggerne.

Sjøfrontstrategi (høring gjennomført vinteren 2019/2020)
Sjøfrontstrategien er under utvikling, som en oppfølging av målsettingene i kommuneplanen. Denne
skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Den prinsipielle delen av
strategien har vært til offentlig ettersyn og høring vinteren 2019/2020.
En sammenhengende sjøpromenade bidrar til å redusere barrierer mellom by og sjø, og skal være et
strukturerende element som sikrer offentlig tilgjengelighet til fjorden når sjøfronten transformeres.
En tilgjengelig sjøfront betyr at det skal være mulig å komme til, bevege seg langs og oppholde seg
ved vannet.
Sjøpromenaden vil være en sammenhengende byromssekvens, og inkludere tilliggende byrom,
friområder, målpunkt og attraksjoner.
Sjøfrontstrategien har tre hovedmål med delmål:
1. Byens kontakt med sjøen skal styrkes
 Sikre gode gangforbindelser mellom sjøen og byen
 Redusere barrierer mellom sjøfronten og byen
 Gi sjøfronten en sammenhengende og offentlig tilgjengelig promenade
2. Det må gis rammer for god byutvikling




Ivareta siktakser mellom byen og sjøen
Ivareta viktige kulturhistoriske verdier
Ivareta viktige naturverdier, inkludert vassdrag

3. Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen

Dokken og Jekteviken, transformasjonsområde
Byrådsavdeling for Byutvikling leder arbeidet med en overordnet strategi for transformasjon av
Dokken fra havn- og industriområde til en bydel med sentrumsfunksjoner som boliger,
arbeidsplasser, handel, skole, parker, bybanetrase og ny gang- og sykkelbro til Laksevåg. Dokken skal
også romme institusjoner som Havforskningsinstituttet og et nytt akvarium. Plan- og bygningsetaten
deltar inn i dette arbeidet, og skal utarbeide en arealstrategi for Dokken. Dette vil gi føringer for
mobilitet og plassering av gang-/sykkelbro.
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1980062/Innstilling-vedtak-DokkenJekteviken-oppstart-av-transformasjon-til-ny-bydel-
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Oversikt over privat reguleringsplanarbeid innenfor planområdet etter 2005:

Figur 15 Nyere reguleringsplanarbeid innenfor planområdet

1. Laksevåg. Gnr 158 bnr 97 m.fl., Damsgårdsveien, næringsbygg, arealplanID 63070000 («Straxhuset»). Avvist i Bystyret sak 212/19. Saksnr. 201215318. Formål forretning, kontor,
tjenesteyting og kommunalteknisk anlegg. Planregister:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/377
2. Laksevåg. Gnr 158 bnr 99 m.fl., Damsgårdsveien 111-113, arealplanID 63770000
(«Frydenbø»). Trukket og avsluttet grunnet avvisning av nr. 1 og 3. Saksnummer 201405519.
Formål kontor og industri. Planregister:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/540
3. Laksevåg. Gnr 157 bnr 7, 20 m.fl., Damsgårdsveien, kontorer, arealplanID 63580000
(«Skjøndal slipp»). Avvist av Bystyret sak 213/19. Saksnr. 201323570. Formål kontor.
Planregister: https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/491
4. Laksevåg. Gnr 157 bnr 11, Damsgårdsveien, arealplanID 40110003. Vedtatt 04.09.2014. Ikke
realisert. Saksnr. 20118567. Formål forretning, kontor, lager og tjenesteyting. Planregister:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/417
5. Laksevåg. Gnr. 157 bnr. 31, 50 m.fl., Damsgårdsveien 130 – 134, arealplanID 40110002.
Vedtatt 05.05.2011.. Saksnr. 20097784. Formål parkeringsanlegg og kontor. Planregister:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/36 Prosjektet er under bygging
(Frydenbø – «Kilen»).
6. Laksevåg. Gnr 156 bnr. 26 m.fl., Damsgård, Karensfryd, arealplanID 16590001. Vedtatt
27.02.2006. Gjennomført. Saksnr. 200514536. Formål kontor og industri. Planregister:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/1240
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5. Viktigetema i planarbeidet
SPPfor Laksevågsetter de overordnederammenefor utviklingenog planarbeidet,jamfør figur 13.
Gjennomplanarbeidetskaldet definereshva dennedelen av Laksevågskal/kanvære,og hvordan
identiteten og kvalitetenekan utvikles.

Byutvikling:
Dennedelen av Laksevågegnersegtil byfortetting og kompaktbystruktur i tråd med føringer i KPA
2018.Alternativemuligheterfor byutviklingskvalitetermå drøftesog synliggjøres.Målet i KPSom å
skapeen attraktiv og aktiv by må følgesopp, og bydelenssærpregskalframhevesog utvikles.
Planområdetliggermellom det sentralekollektivknutepunktetGyldenpriskrysset,
og et framtidig
bybanestopppå Laksevåg(KDPKollektivsystemetfra Bergensentrum til Bergenvest).SPPog
Sykkelstrategienpeker på ny gang-/sykkelbroi planområdet,og nye traseerfor bydelsruterfor
syklende.
Bergenskbyskikkskalliggetil grunn for ny byutvikling.Det betyr en tett by der naturlandskap,
kulturhistorie og allmenningergir grunnlagfor en finmasketbyromstrukturmed kvalitet og identitet.

Mobilitet, trafikk og parkering:
Indre Laksevågskalplanleggesog tilretteleggesfor en vekst i gang-og sykkeltrafikk.I tråd med
byvekstavtalenskalveksteni persontransporttas av kollektiv, sykkelog gange.Planområdetligger
nær kollektivknutepunkteti Gyldenpriskrysset,
og gangforbindelsenetil Damsgårdsveien
og
sjøfrontenvil være viktige i planarbeidet.Framkommelighetentil/fra området for syklendeer viktig,
fordi planområdeti nordvesthar framtidig ankringspunktfor gang/sykkelbrotil Dokken-området.
Gatebredder,og fordeling av arealmellom ulike trafikantgrupper,bådefor Tverrveienog
Damsgårdsveien
bør avklaresfor en framtidig situasjon.
Utforming av Damsgårdsveien
med prioritering av gåendeog syklendeog inndragningav
langsgåendebilparkeringbør sesi sammenhengmed tilgrensendeplanarbeidfor reguleringsplanfor
Laksevågverft (Planident64940000;Planregister;
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/779).
Damsgårdsveien
skalværeåpenfor nærings-og nyttetrafikk samt varelevering,i tråd med det
strategiskeplanprogrammet.
Bådegåstrategienog sykkelstrategiensetter rammer for prioritering mellom ulike trafikantgrupper,
og figuren under viserat gåendeog syklendeskalprioriteres.

Figur16Mobilitetspyramidenfra KPS2015,Bergen2030
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Trafikaleambisjonerog stedligeegenskapermå tas med i vurderingenav hvilkenutforming som
velgespå de ulike deleneav vegnettet, og standard/detaljerfor utforming er viktig. I planleggingav
vei- og gateprosjektkan en ikke framskrivevekst i biltrafikk, med mindre den kommer som følge av
en omfordelingi veinettet eller av økt nyttetransport. Dette er en naturlig følge av nullvekstmåleti
byvekstavtalen,og målet om redusertbiltrafikk i Grønnstrategi.Hastighetog mengdeav biltrafikk
har avgjørendebetydningfor hvilke tilretteleggingsbehovmyke trafikanter har. I tette byområdervil
et lavt hastighetsnivåværeutgangspunkti de fleste deler av gatenettet. Bådegåstrategiog
sykkelstrategileggertil grunn at gangareali første rekke er for fotgjengere.
Kryssenemellom Damsgårdsveien,
Tverrveienog Fyllingsveiener utflytende og problematiskfor
trafikksikkerheten.Framtidiggang/sykkelbrotil Dokkenskalsikresgjennomreguleringsplan.
Et utsnitt hentet fra høringsutkastettil sykkelstrategipeker på Damsgårdsveien
som framtidig
sykkelrutei lag med Fyllingsveienog Tverrveien.De leder til framtidig gang-/sykkelbrofra
Døscherkaientil Dokken.

Figur17Kartutsnitt fra sykkelstrategien,høringsutkast

Sjøfrontenog offentlige møteplasser
Sjøfrontstrategienog KPA2018gir føringer for tilretteleggingfor ferdsel langsPuddefjorden.
Planforslagetbør visemuligheterfor hvordanman kan oppholdesegved vannet i planområdet.
Sjøpromenadenvil væreen sammenhengendebyromssekvens,
og inkluderetilliggendebyrom,
friområder, målpunkt og attraksjoner.KPAbestemmelser§6 Byggegrenserangir 10 meter til bådesjø
og vassdragi byfortettingssoner.
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En sammenhengende sjøpromenade bidrar til å redusere barrierer mellom by og sjø, og skal være et
strukturerende element som sikrer offentlig tilgjengelighet til fjorden når sjøfronten transformeres.
En tilgjengelig sjøfront betyr at det skal være mulig å komme til, bevege seg langs, og oppholde seg
ved vannet.
Sjøfronten, med bredder, byrom og alternative utforminger skal belyses gjennom planarbeidet.

Kulturminner, kulturarv og arkitektur:
Industrihistorien er viktig i dette planområdet, og i forbindelse med SPP er det utarbeidet et eget
kulturminnegrunnlag.2 Ved transformasjon er det naturlig å tenke et samspill mellom gammelt og
nytt, og det er naturlig å utforske potensialet i dette grensesnittet. Gjennom planarbeidet skal en
vurdere muligheten for å bevare deler av bebyggelse og/eller slippen slik at historien er synlig når
området transformeres. Hensynssone for kulturmiljø i KPA vil gi et grunnlag, sammen med utførte
kulturminneregistreringer for disse vurderingene.

Figur 18 Hensynssoner for kulturmiljø med grå skravur

Det må avveies mellom en konserverende tilnærming og løsninger som viser varierende grad av
omforming med fokus på bl.a. rom for flere funksjoner samt gatefronters signaleffekt mot
omgivelsene og identitetsskapende virkning for området. Det må derfor vurderes minst to alternative
2

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1796926/H-KulturminnegrunnlagLaksevag-samlet-opt.
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løsninger. Nullalternativet vil være at alle bevaringsverdige deler av kulturminner og kulturmiljø får
bestå. Øvrige alternativer vil vise grader av ombygging og omforming. Det skal gjennomføres
arbeidsmøter med Byantikvaren og Byarkitekten om temaet i planprosessen. Damsgårdsveien og
Fyllingsveien er registrert som historiske vegfar, med hensynssone kulturmiljø, med 10 meter buffer.

Byggehøyder, utnytting og volum:
I dagens situasjon ligger næringsområdene langs sjøen i tilknytning til etablerte kai- og
havnefasiliteter. Boligene ligger høyere opp. Utsikt utover sjøen og mot bysiden er en viktig kvalitet.
Øverst i byggesonen vil en i stor grad kunne se over nedenforliggende bebyggelse, men lenger nede
langs hovedvegene går siktepunktene mellom bebyggelsen. Det er relativt gode solforhold i store
deler av Indre Laksevåg, men Damsgårdsfjellet kaster skygge, spesielt i vinterhalvåret. Områdene
langs sjøen har de beste solforholdene totalt sett. Damsgårdsveien og bygningene sør for denne får
mye skygge. Siktlinjene til sjø og landemerker fra baklandet er en viktig kvalitet.
I de private planarbeidene som har vært gjort de siste årene har byggehøyder, utnytting og volum
vært viktige tema, og viktig avvisningsgrunn fra byrådet/bystyret. KPA 2018 har ingen absolutt
byggehøyde og utnyttingsgrad i dette området, men generelle føringer om at strøkets karakter og
siktlinjer skal være førende. De private utbyggerne har foreslått en del større volum enn kommunen
har kunnet godkjenne.

Figur 19 Bygningsmassen fra de tre private planarbeidene som er avsluttet, vist med brunaktig farge, til høyre for
Puddefjordsbroen

Transformasjon med kombinasjonen nybygg, fortetting og gjenbruk/ombruk i området må vurderes
som et samlet grep, og ses i sammenheng med omkringliggende bebyggelse.

Næringsvirksomhet:
Det er behov for en vurdering av næringsstrukturen og potensialet for by- og sjønære servicebehov.
Næringsinteressene i planområdet ønsker i stor grad transformasjon til kontorformål, og det kan
være grunn til å se på framtidig behov og ringvirkninger, og eventuelt også potensiale for
boligutvikling nordvest i planområdet, for å skape en balanse i arealstrukturen.
Spørsmålene om det er etterspørsel og behov for en stor kontorkonsentrasjon i dette området, samt
hvilke ringvirkninger et slikt tilbud vil medføre andre steder i Bergen er relevant å belyse. Hvilke
marine servicetilbud vil denne delen av indre Laksevåg miste, og hvor kan disse behovene ivaretas?
23

Er det behov og ønskelig med framtidig boligareal ved brofestet for gang-/sykkelbro til Dokken og
bybanestopp? Eventuelt en funksjonsmiks mellom boliger og kontor?

Infrastruktur, vann og forurensning:
Overvannshåndtering omfatter tema som vannkvalitet, rekreasjon og vann som ressurs. Strandsonen
med bygninger ligger innenfor flomsone. Framtidige løsninger må tilpasses dette. Vassdraget
«Munsterbekken» vil få en økt betydning for overvannshåndtering på grunn av klimaendringer. En
felles løsning for tverrforbindelse (gangsamband), åpning av bekkeløp og vurdering av oppsamling av
forurensning kan vurderes.
Industrihistorien i området er lang, og det må forventes å være forurenset grunn. Områdeplanen bør
sette føringer for utredninger som ivaretar dette.
Bylogistikk - transport av varer, utstyr og avfall i byområder er særlig viktig for områder i
transformasjon der fortetting og økt arealutnytting er sentralt. Hensyn, behov og tilrettelegging for
denne typen bylogistikk må planlegges og vurderes i forhold til andre trafikantgrupper og brukere av
området.
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme med tilknytningsplikt. Det er lagt ned
fjernvarme i Damsgårdsveien frem til høyhuset Treet på østsiden av Puddefjordsbroen.

Barn og unges interesser:
Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i 2013.
I samarbeid med områdesatsingen ønsker Byplanavdelingen å gjennomføre nye
barnetråkkregistreringer med digital plattform Barnetråkk3.
Oppvekstmiljø skal ha fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som samsvarer med tilgjengelig
kunnskap om barn og unges behov.

Folkehelse
Kommunens folkehelsearbeid har målsettinger innen fem hovedområder:






gode bo- og nærmiljø
en god og trygg oppvekst
helsefremmende levevaner
en aktiv, sunn og trygg aldring
et bærekraftig miljø

Området har en viktig funksjon, særlig som arbeidsplass og kollektivknutepunkt. Både
kollektivreisende og gående/syklende som skal mellom ulike bydeler langs vestsiden av
Puddefjorden, sørover til Fyllingsdalen og nordover til sentrum har behov for en trafikksikker og trygg

3

https://www.barnetrakk.no/ ;Plattform fra DOGA, KMD og Universitetet i Bergen.
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rute. Gyldenpriskrysset er en flaskehals med mange barrierer, og mange besøkende til MO-senter
Gyldenpris skaper en utrygg ramme.
Byutviklingen skal bidra til å fremme god folkehelse, og til reduksjon av sosiale forskjeller.
Tilrettelegging av felles møteplasser og aktivitetsareal er viktig for inkludering og skal prioriteres.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) og samfunnssikkerhet:
Trygghet i hverdagen er et viktig mål i arbeidet med samfunnstrygghet og beredskap.
En overordnet ROS-analyse knytt til SPP (notat fra 2016) peker på at gode avrenningsforhold og
flomveier er viktig å sikre både i dagens og i en framtidig situasjon. Et godt utbygd gang- og
sykkelveinett og et robust kollektivtilbud vil kunne avlaste veisystemet og gi alternative reisemåter
når hovedtransportårer er midlertidig stengt. Forurensa grunn og utslipp fra dagens
industrivirksomheter utgjør en risiko som må tas hensyn til. Likeledes er luftforurensning rundt
Gyldenpriskrysset og Puddefjordsbroen målt i NO2 svært høy. Det er biltrafikken som er
hovedårsaken til forurensningen i Laksevåg bydel (ROS-analyse til KPA, 2018).
Dersom ROS-analysen i planforslaget avdekker uønskede nivåer skal avbøtende tiltak foreslås.
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6. Utredningsprogram
Plan- og designkonkurranse
I den innledende fasen av planarbeidet ønsker fagetaten å arrangere en åpen plan- og
designkonkurranse, som vil gi ulike mulighetsstudier for planområdet. Byrådets bestilling av
områdeplanen omfatter mange viktige kvaliteter og utfordringer for området, som er en kompleks
oppgave å løse på en god måte. Fagetaten ser at det er behov for å drøfte ønsker for området og
områdets rolle for utviklingen av Laksevåg gjennom ulike fremtidsbilder. Det er viktig at dette gjøres i
en tidlig fase.
En åpen plan- og designkonkurranse vil tilrettelegge for at en kan få se mange ulike
løsningsmuligheter for området. Disse kan sammenlignes for å vurdere hva området tåler, og hva
som kan gjøre det attraktivt. Konkurranseoppgaven vil fokusere på å synliggjøre planområdets
potensial for å bli et attraktivt ankomstpunkt til Laksevåg og den kommende utviklingen langs sjøen.
Konkurransebidragene skal synliggjøre hva byrom og bygningsmasse bør inneholde og hvordan de
bør utformes for at stedet skal bli attraktivt å oppholde seg i og reise gjennom som fotgjenger og
syklist. I tillegg vil oppgaven belyse tema som transformasjon og fortetting, bevaring av kulturminner,
solforhold, utsiktsforhold, mobilitet, gateutforming av Damsgårdsveien, byromskvaliteter, blå-grønn
struktur med åpning av Munsterbekken, brofeste for gang- og sykkelbru, behandling av sjøfronten og
kombinasjon og fordeling av ulike arealformål.
Fagetaten vil legge opp til at konkurransen får en åpen og demokratisk prosess, der de ulike
forslagene utstilles, og befolkningen kan diskutere og gi innspill til transformasjonen av området. En
jury med for eksempel politikere, tomteeiere, fagpersoner og andre interessenter vil gjennom
drøfting av de ulike konkurransebidragene kunne komme et skritt videre i å enes om fremtidsbildene
for utformingen av planområdet.
Konkurranseprosessen vil vare i ca. 6 måneder fra oppstartsvedtak. I etterkant av konkurransen vil
fagetaten bearbeide vinnerforslaget og eventuelle innkjøpte forslag, i tråd med anbefalinger fra
juryen, til et planforslag som legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Utredninger
Tabellen på neste side gir en oversikt over hvilke overordnede temaer som skal undersøkes i
planarbeidet, og hvilke temaer som skal utredes i henhold til konsekvensutredningsforskriften.
Undersøkelsene skal gjennomføres som:




mulighetsstudier gjennom en åpen plan- og designkonkurranse
sammenstilling av eksisterende kunnskap og planutredninger
nye utredninger
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Planfaglige tema
Byutvikling:

Mobilitet, trafikk og parkering

Sjøfront og offentlige møteplasser

Kultur

Naturgitte forhold

Bebyggelsesstruktur

Næringsvirksomhet

Infrastruktur, vann og forurensning

Barn og unges interesser
Folkehelse og levekår

ROS og samfunnssikkerhet













































Bystruktur
Byform
Arkitektur
Kommunikasjoner
Tilgjengelighet
Transportbehov
Mobilitetshierarki fra KPS
Trafikksikkerhet
Byliv/friluftsliv
Tilgjengelighet
Farled og havneforhold
Kulturminner
Kulturmiljø
Kulturarv
Naturmiljø
Vannmiljø
Naturmangfold
Økosystemtjenester
Miljømål
Byggehøyder
Utnytting
Volum
Arealformål
Næringsutvikling
Handel
Marine servicetilbud
Overvann og flom
Fjernvarme
Energiforbruk og -løsninger
Kommunale tjenester
Støy
Luftforurensning
Forurensa grunn og sjøbunn
Oppvekstsvilkår
Sosial infrastruktur
Helse
Trygghet
Kriminalitetsforebygging
Bustad og arbeid
Klimaendringer
Klimatilpassing
Beredskap
Ulykkesrisiko
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Metode:
Metoden for å belyse konsekvensene av reguleringene i planforslaget skal baseres på en kvalitativ
analysemetode. I Statens vegvesen sin Håndbok V712 er dette beskrevet som metode for utredning
av ikke-prissatte temaer. Metoden vil være utgangspunktet for vurdering av planforslaget, for
temaene:






Landskapsbilde
Frilufts/ byliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser

Her er verdi, påvirkning og konsekvens sentrale begrep for vurdering og analyse av konsekvenser.
Beskrivelsene skal omfatte både positive og negative virkninger, samt direkte og indirekte virkninger.
Både midlertidige og varige virkninger skal omtales, og om de er kortsiktige og/eller langsiktige.

Konsekvensutredning, relevante tema fra KU-forskriften § 21
Tabellen på neste side vil være grunnlag for å presentere konsekvenser for ulike plantema.
Temalisten er veiledende, og kan tilpasses planforslaget.

Samlede virkninger av planforslaget skal omtales, inkludert allerede gjennomførte tiltak og vedtatte
planer i influensområdet.
Konklusjonene skal baseres på vurderinger av kjent informasjon fra Bergen kommune og andre
offentlige faginstanser og fagdatabaser, og suppleres med nødvendig tilleggsundersøkelser utført av
rådgivere/konsulenter med relevant fagkompetanse.
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Miljøkonsekvenser
Tema
Omtale
Landskap
Naturmiljø
Nærmiljø/friluftsliv
Naturressurser
Kulturminne
Andre tema
Tema
Omtale
Vannmiljø
Forurensning
Økosystemtjenester
Viktige miljømål
Trafikk,
transportbehov
Teknisk infrastruktur
Energi, forbruk og
løsninger
Helse og fordeling,
folkehelse og
levekår
Tilgjengelighet
Oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging
Arkitektonisk og
estetisk utforming,
uttrykk og kvalitet
Sårbarhetsvurdering
Tema
Omtale
Klimaendringer,
havnivåstigning,
stormflo, flom, skred
Beredskap og
ulykker
Samlet vurdering

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

Sårbarhet
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7. Organisering og medvirkning
Bergen kommune er tiltakshaver og ønsker at området ses helhetlig, for å utvikles i tråd med
målsettinger og en bærekraftig framtid. Organiseringen i det kommunale planprosjektet er slik:
Det er bystyret som vedtar endelig plan. Byrådet
innstiller til bystyret, etter at planen er behandlet
i ulike råd og utvalg.
Etatsdirektør bringer fram viktige
beslutningskritiske tema undervegs, og
godkjenner fagetatens leveranser. Planforum
(BK) er internt organ for beslutninger og
kvalitetssikring.
Prosjektleder tar opp beslutningsrelevante tema
med seksjonsleder, samt rapporterer jevnlig om
innhold og framdrift. Leder prosjektgruppen.
Ressursgruppe bidrar med faglig kompetanse,
avklaringer og/eller fagdokument
1. ressursgruppe Dokken
2. Miljøløftet-sentrum
3. Områdeplan Laksevågneset

Eksterne fagressurser bidrar med kompetanse og
leverer fagdokument.

Planen utarbeides som en offentlig områdereguleringsplan, og plan- og bygningsetaten er ansvarlig
for gjennomføring av planarbeidet.
Planarbeidet vil bli organisert som prosjekt med en intern prosjektgruppe på byplanavdelingen.
Prosjektleder tar opp beslutningsrelevante tema med seksjonsleder, samt rapporterer jevnlig om
innhold og framdrift. Etatsdirektør godkjenner fagetatens leveranser som skal til byrådsavdelingen.
En ressursgruppe sammensatt med medlemmer fra andre relevante kommunale fagetater skal bidra
med faglig kompetanse, innspill og avklaringer som grunnlag for utarbeidelse av planforslag.
Medvirkning, aktiviteter











Møter med ulike grupper
"Liv på Laksevåg" - midlertidige byrom under Puddefjordsbroen
"Bylab" hos områdesatsingen
Utstillinger av mulighetsstudie
Presentasjon og juryering av leveransene til åpen plan- og designkonkurranse
Fotokonkurranse barn og unge
Åpne folkemøter (med informasjon og presentasjon av ulike tema)
Sosiale medier, områdesatsingen
Åpne kontordager
Digital innbyggerdialog
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8. Interessenter
Interessentanalysen gir grunnlag for hvem det er naturlig å involvere på ulike måter gjennom
planprosessen.

Hva er gjort til nå?
Som grunnlag for planoppstart og er det gjennomført en SWOT-analyse. Fokuset var å sette en status
for området (sterke og svake sider), for deretter å peke på mulighetene og potensialet for utvikling,
og eventuelt hva som er til hinder for en slik utvikling.
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På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19 ble ikke deltakerne samlet, men de har sendt inn svar
digitalt. Respondentene representerer et spekter av interessenter. Innbyggere, lag og organisasjoner,
grunneiere/investorer og ulike kommunale enheter har bidradd. Av 21 inviterte har vi fått 15 svar.
I forbindelse med gjennomføring av SWOT-analysen er det etablert en samarbeidsplattform som kan
benyttes videre i prosessen, og utvides.

Sammendraget fra SWOT-analysen
Respondentene mener Laksevåg sine sterkeste sider er nærheten til sentrum, sjø og fjell, og godt
kollektivtilbud. Kulturhistorien er identitetsmarkør, og et svært aktivt organisasjonsliv kjennetegner
Laksevåg.
Rusproblemer, både som innbyggerutfordring og besøkende til Strax-huset er et utrygghets-element.
Også trafikkbelastninger og manglende tilrettelegging for myke trafikanter, manglende
tverrforbindelser, grønne lunger og steder med tilgang til sjø framstår som svake sider ved Laksevåg.
Balansen mellom boliger og arbeidsplasser er i dag lite bærekraftig.
Det største utviklingspotensialet gir strandpromenaden, men også gang-/sykkelbro til Dokken, og
planlegging av bybane er viktige muligheter. Tverrforbindelser mellom sjø og fjell må økes/sikres, og
Damsgårdsveien må bli mer attraktiv både for mobilitet og for å skape uteområder/byrom.
Sykkelrute gjennom Laksevåg er viktig, og potensiale for økt gange/sykkelbruk er framhevet. Det å
utvikle både bosted- og næring samtidig, med en funkjonsmiks som bærekraftig element er en viktig
mulighet. Det er ønske om en transformasjon som handler både om noe fortetting, men også å
gjenbruke industrilokaler som en arkitektonisk og kulturhistorisk identitetsmarkør.
Flere peker på faren for at store byggehøyder kan bli et hinder for tilgang og utsikt til sjøen, og at
utrygghet knyttet til besøkende ved MO-senteret er hindrende. Videre vil en dårlig balanse mellom
offentlige interesser og markedsstyrt utvikling være negativt. Det pekes på stagnasjon og manglende
vilje og evne til helhetlig planlegging og gjennomføring. Manglende byggeland er også nevnt som
hinder for utvikling.

Figur 20 SWOT-analysen for indre Laksevåg
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9. Framdriftsplan og prosess
Forslag til framdriftsplan er avhengig av endringer og behov for utredninger. Endringer etter høring
av planforslag kan medføre ny høring. Framdriftsplanen kan være noe optimistisk, og er avhengig av
snarlig vedtak om oppstart, slik at arbeidsfasen for åpen plan- og designkonkurranse kan
gjennomføres høsten 2020. I denne perioden vil også ressursbehov bli avklart, og eventuell
anskaffelse av ekstern plankompetanse til utarbeidelse av plandokumenter avklares.

Framdrift:

Medvirkning, aktivitet:
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10. Høring, medvirkning og merknadsoppsummering
12. november 2020 vedtok byrådet oppstart av offentlig områdeplan, og høring av planprogram.
Byrådet legger vekt på at det videre planarbeidet skal sikre:










en variasjon av arealformål innenfor området
muligheter for synergier med Dokken gjennom en ny gang- og sykkelbro
medvirkning med lokalmiljøet
at materialet fra de private planforslagene brukes i arbeidet
å ikke tilrettelegge for ekspansjon i sjø
vurdere behovet for maritim næring
et åpent og grønt byrom i planområdet
klimagassutslipp som kriterium for rivning eller bevaring av bygninger
se på mulighet for at Munsterbekken åpnes som en blågrønn kvalitet og for
overvannshåndtering

Oppdatert planprogram i henhold til byrådets vedtak ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn i
desember 2020, i lag med varsel om oppstart.
Høringsfrist var 2. februar 2021. Det kom i alt 23 innspill/merknader, 18 fra organisasjoner og
offentlige myndigheter og 5 fra private. Merknadene med kommentarer og endringer er gjort rede
for i eget dokument (merknadsskjema).
Medvirkningsprosesser i høringsperioden har vært tilbudt og gjennomført. Grunneiere,
organisasjoner på Laksevåg og naboer fikk gjennom varslingsbrev tilbud om «vandremøter», et tilbud
om å møte planleggerne utendørs i planområdet. Det ble gjennomført tre vandremøter. Det har vært
nødvendig å tilpasse medvirkningsprosessene til restriksjoner knyttet til covid19. Møte med
næringsdrivende i planområdet ble gjennomført via Teams.
Det ble også gjennomført et møte i regionalt planforum 17.november 2020, der offentlige
myndigheter fikk presentert planprogram til høring, samt den åpne plan- og designkonkurransen.
Dette ga rom for en dialog om utfordringer og viktige plangrep i fortsettelsen.
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