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Merknadsskjema – planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Plannavn
Arealplan-ID
Saksnummer
Utarbeidet av
Sist revidert

Områdereguleringsplan for Laksevåg
70120000
202002667
Gjertrud Karevoll, Heidi Saua, Maria Nervik
04.03.2021

Nr. Avsender

Hovedpunkt i merknad/uttalelse

Forslagsstillers kommentar

Private merknader:
1

Hans-Jacob Alsaker

1.

Damsgårdsveien 109a

2.

158/807
20.05.2020

3.

Dok. Nr. 17

2

Bjørn-Helge Bolstad og
Christine Forsmo

1.
2.

Frydenbølien 13
3.
157/19
01.02.2021
Dok. Nr. 26, 27

3

Ann Katrine Birkeland
v/OPUS Bergen AS på vegne
av Frydenbø eiendom og
Skjøndal eiendom.

1.
2.

Merknaden har vedlagt tegninger og skisser som illustrerer en tenkt
mulig utnyttelse av Damsgårdsveien 109a.
Ønsker primært bolig for deler av bygget og tror at å kombinere
dette med kontorer og lett industri eller handel hadde vært praktisk
mulig. Området har likeledes gode solforhold det meste av året og
det er lett adkomst med offentlig transport og gangveger til sentrum.
Tror bygget kan harmonere godt med buehallene og bygningene
nord for dem i et fremtidig scenarie. Bruk av taket til felles
uteområde er også aktuelt. Muligheter for å bruke deler av
nedkjørsel til kaien og plassen mot broen utenfor til en grønn lunge
med benker, hager eller andre formål.

1.

Innspill tas med i den videre planprosessen.

2.

Innspill tas med i den videre planprosessen.

3.

Innspill tas med i den videre planprosessen.

Bor i ett av de eldste husene som fortsatt er bevart i nærområdet.
Ber om at siktlinje mot innseilingen ikke brytes med høye
bygg/konstruksjoner, da dette nå er eneste havgløtter de har etter
SIB bygde ut studenthjemmet med et nytt bygg i Nylundsveien.
Viktig med målpunkt ved kaikanten, som utgjør et pusterom hvor en
kan ta turen for å lufte hund, være sammen med barn, etc.
Vegetasjon settes høyt, og mener det bidrar mye til økt trivsel. Kun
kontorer i området vil kunne gjøre området noe "dødt" ettersom folk
drar hjem etter endt arbeidsdag. SIB har tatt utsikten fra
eiendommen, andres eiendommer og parken i området. Entreprenør
har fått i oppdrag å oppgradere lekeplassen i parken, som har bidratt
til å skape mindre trivsel i parken enn før.

1.
2.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet.
Siktlinjer vil inngå i vår vurdering når byggehøyder skal fastsettes i
området.

3.

Ett av målene med planarbeidet er å sikre allmenn tilgjengelig kaifront,
innspill vedr. vegetasjon og type bruk av område ved kaikant tas med
videre.

Positiv til en kombinasjon av bolig og næring, særlige kvaliteter for
boliger i sjøfronten. Ønsker ikke videreføring av MO-senteret, ikke
forenlig med boligformål i området.
Ønsker detaljeringsgrad for rammesøknad (byggesak) og en grundig
analyse for å avgjøre grad av transformasjon, utnyttelsesgrad, volum
og byggehøyder som skal tillates.

1.

Planarbeidet vil vurdere blandede formål, i tråd med KPA og føringer
for byfortettingssonen. Relokalisering av MO-senteret er ikke del av
planoppgaven, og der er ikke politiske signaler på at det er aktuelt.
Deler av planområdet vil bli detaljert tilstrekkelig til videre
rammesøknad (byggesak), primært områder som har vært del av privat
planarbeid. Må avklares nærmere i planprosessen.

2.
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157/4, 6, 10, 20, 31, 50 og
196, og 158/99, 101, 101,
103, 104 og 105

3.

02.02.2021
Dok. Nr. 36
4.

4

Initiativ Laksevåg v/
Plangruppen

1.

02.02.2021

2.

Dok. Nr. 37

3.

4.

Det forutsettes at Bergen kommune sørger for en
kulturminnedokumentasjon til planen der en vurderer
kulturminneverdiene i henhold til formålet med planen og
overordnede mål om mobilitet og forhold til tilstøtende planarbeid
på Dokken og områder sør for gjeldende planområde. Med en
antikvarisk byggteknisk analyse utført av fagkyndig takstmann som
grunnlag for å vurdere hvilke bygg som skal rives og hvilke som
skal stå, og i hvilken grad det lar seg gjøre å transformere de til ny
bruk.
Å endre funksjonen til deler av Damsgårdsveien til gatetun vil være
et godt grep for å svare ut formålene med områdeplanen. Ved å
redusere biltrafikk kan en danne grunnlag for trygge og gode byrom
for beboere, gående og syklende, samtidig som en sørger for
varelevering til eventuell næring. På denne måten vil en sikre trygg
ferdsel ikke bare nord – sør over ny gang- og sykkelbru til Dokken,
men også øst – vest.

3.

Deler av kulturminneverdiene er allerede svært godt dokumentert.
Byggteknisk analyse vil bli utført, som viktig grunnlag for utarbeiding
av planforslag.

4.

Dette vurderes i planarbeidet og tilstøtende planer.

Initiativ:Laksevåg setter stor pris på at dette området, som for noen
få år siden var preget av flere mindre frimerkeplaner, nå skal ses på
med et helhetlig blikk.
Funksjonsdeling: Planområdet er i dag preget av å ligge tett på/under
Puddefjordsbroen med mye trafikk, stor andel næring og kontor i
tillegg til nærheten til Straxhuset. Kombinasjonen av disse tre
faktorene gjør at det er ekstra viktig å sette helt konkrete krav til %
andel bolig i områdeplanen. Områdeplanen må ikke tillate
detaljreguleringsplanene å sette fordelingsnøkkelen mellom bolig og
næring for hvert enkelt område. Med den store overvekten av næring
innenfor området i dag, mener vi at en helhetlig vurdering trolig vil
konkludere med at minst 60 % av transformerte og nye bygg bør
består av boliger.
Aktive bygningsfasader: For å skape liv i området og samtidig bidra
til en økt trygghetsfølelse for brukerne og beboerne av området, er
det avgjørende at bygningene kommuniserer godt med gaten, som
ved at inngangsdører og vinduer vendes direkte mot gaten. Aktive
første-etasjer kan bestå av for eksempel fellesrom for beboere,
kantiner for kontorlokaler m.m., og ikke nødvendigvis bare være av
kommersiell karakter. Å gjøre Damsgårdsveien til en trygg
ferdselsåre for både gående og syklende vil kunne gi store positive
virkninger for andelen gående og syklende på Indre Laksevåg.
Byrom og allmenn, sammenhengende tilgang til sjølinjen: Dette er
svært positivt og det er viktig å ha fokus på hvordan kulturminnene
som finnes i området kan gjøre byrommene enda mer attraktive.
Skjøndal slip med en radius på omlag 50 meter kan bli et svært
attraktivt og viktig område for tilkomst og opphold ved sjø. Her kan
kulturminnene vitaliseres og sette rammene for et nytt byrom, slik
det er gjort for eksempel på Fløttmannsplassen. Å sikre
allmennheten en god og sammenhengende tilgang til sjølinjen er
svært viktig. Vi ber om at det spesifiseres for utbyggere at det blir

1.

Tas til orientering.

2.

Hvilke formål og kombinasjon av formål det skal reguleres for i området
vil være et viktig tema i det videre planarbeidet, og må også ses i
sammenheng med hvilke krav som må tilfredsstilles for ulike formålene.
Innspillene tas med i den diskusjonen

3.

Innspillene tas med i den videre diskusjonen om utforming av
bebyggelse, byrom og sjøpromenade.

4.

Innspillene tas med i den videre diskusjonen om utforming av
bebyggelse, byrom og sjøpromenade.
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5.

6.

7.

8.

9.

5

Aleksander Olsby Rye på
vegne av Damsgårdsveien
AS

1.
2.

Gnr./bnr. 157/11

3.

Datert 09.02.21
4.

avsatt god plass til en bred gangpassasje, hvor også bredden er
sammenhengende.
Gang- og sykkelbro: Vi etterlyser igangsettelse av plan for gang- og
sykkelbro slik som spesifisert i SPPL (Strategisk planprogram for
Laksevåg). Som SPPL poengterer er GS-broen en avgjørende
suksessfaktor for bydelens utvikling. Vi mener at den likeså er
grunnleggende førende for utviklingen på Laksevåg, og særlig
innenfor områdeplanens avgrensning.
Kommunalt oppkjøp av eiendommer: For å kunne styre utviklingen i
området i retning av gode kvaliteter, ber vi kommunen om å se på
muligheten for oppkjøp av strategisk viktige bygninger. Buehallene
er her særlig sentral for videre utvikling av området.
Materialbruk: Vi ber om at det blir stilt krav til materialbruk som
bidrar til å forsterke områdets identitet (for eksempel pusset fasade,
teglstein eller trekledning). Det bør settes krav om en
formingsveileder som setter premisser for både bygg, gater,
gatedekke og byrom innenfor planområdet.
Støy: På nordsiden av broen er det ingen støyskjerming fra den svært
trafikkerte veien. Et enkelt strakstiltak som vil bedre forholdene for
gående og syklende betraktelig vil være å få satt opp støyskjerming
også på nordsiden av broen. Dette vil trolig også bedre
støyforholdene i planområdet.
Feil bruk av stedsnavn: Damsgård er vist som området rundt
Fløttmannsplassen i flere av illustrasjonene både i selve
planprogrammet og i stedsanalysen. Vi minner om at Damsgård
ligger på Indre Laksevåg.

5.

Regulering av GS-bro er ikke del av dette planarbeidet. Et slikt
planarbeid vil kunne bli mer aktuelt når arealsituasjonen på Dokkensiden er mer avklart.

6.

Innspillet tas med og vil bli vurdert i det videre planarbeidet.

7.

Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

8.

Det planlegges gjennomført en støyutredning, innspillet vil ses på i den
sammenheng.

9.

Stedsnavn er korrigert. Rett navn skulle være Damsgårdssundet.

Helhetlig utvikling og tett medvirkning er positivt
Fremdrift og detaljeringsgrad: for grunneiere som har godkjente
reguleringsplaner bør det være mulig å jobbe parallelt med både
byggesøknad og hensynta innspill ift områdeplanen.
Parallelt med god fremdrift bør også målet være at man har en
relativt detaljert plan når man er ferdig slik at man ikke mister mer
tid på en ny reguleringsplan
Økonomisk bærekraft, Plassering av ny gang- og sykkelbro

1.
2.

Tas til orientering
Jf. byrådssaken vil vi planlegge for at de tidligere planområdene skal
detaljeres tilstrekkelig slik at de kan gå videre til byggesak. Dette vil
avklares nærmere i den videre prosessen.
Grunneiere vil bli involvert i den videre planprosessen. Målet er å få en
gjennomførbar plan for området.

Arealformål: byfortetning sone med sentrumformål. Dette gir et
bredt mulighetsrom for ulike arealformål. Det bør tilrettelegges for
publikumsrettet aktivitet på gateplan som forretninger, kantiner,
restauranter, dagligvare etc. Videre bør det åpnes for økt bruk av
boligformål. Området passer særlig godt til studentboliger med sin
nærhet til sentrum/universitet og godekollektivdekning. Andre
formål som utdanning og andre offentlige institusjoner bør også
vurderes.
Forslag til midlertidig bygge- og deleforbud for 157/11: Som nevnt
er vi i utgangspunktet positiv til områdeplanen og det arbeidet
kommunen legger i å utvikle området til et attraktivt område
gjennom helhetlig planlegging. Men et midlertidig bygge og
deleforbud er etter vår mening et alt for sterkt virkemiddel. Dog er vi

5.

3.
4.

Dok. Nr. 43
5.

6.

6.

Tas til orientering. Brofeste til en ny gang- og sykkelbro er ett av
temaene i planarbeidet.
Tas til orientering. Type formål og kombinasjon av formål vil være tema
i den videre prosessen.

Vi avventer den politiske behandlingen av foreslåtte midlertidig byggeog deleforbud for 157/11 og resultatet av denne. Merknadene fra
grunneier vedr. dette følger den saken.
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samstemt med det Byrådet skriver om at «Dersom det skulle komme
byggesøknader på eiendommen i mellomtiden, skal disse løftes og
sees i sammenheng med det pågående planarbeidet.»
Høringsinstanser:
1

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon v/ Katrine
Karlsen

1.
2.

17.12.2020

2

Dok. Nr. 20.
Helsevernenheten

1.

18.12.2020
Dok. Nr. 21

2.

3.

4.

5.

6.

3

BKK varme v/ Martin Horne
26.01.2021

1.

FFO Bergen ønsker at dere videre i prosessen husker på viktigheten
av universell utforming og tilgjengelighet for alle.
Vi FFO Bergen vil minne om viktigheten av at planleggingen
innbefatter løsninger som tar sikte på å tilrettelegge for mennesker
med funksjonsnedsettelse. Eksisterende lovverk og lignende legger
føringer for dette, men vi vil likevel påpeke viktigheten av et
inkluderende og tilgjengelig by- og sentrumsbilde for alle.
Andelen grøntareal i planområdet bør utvides betraktelig, og det er
spesielt behov for areal som er universelt utformet og lett
tilgjengelig. Det er behov for å lage gode løsninger for gående og
syklende.
Dersom det skal bygges boliger må disse sikres uteareal med god
kvalitet og tilstrekkelig størrelse. Slik det er i dag er mye av
planområdet uegnet for bolig på grunn av støy og luftforurensning.
Støyen kommer ikke bare fra trafikk, men også fra virksomhetene i
planområdet og båter som ligger til kai på hjelpemotor, lasting og
lossing. Det er derfor viktig at eventuelle støyutredninger inkluderer
disse støykildene.
Strandpromenade; Hovedløsningen må ha universell utforming og
høydeforskjeller må være synlige på god avstand, jamfør lære av feil
fra Solheimsviken. God bredde og reelt offentlig rom. Ikke
utkraginger som privatisererDamsgårdstuene; Som en allerede etablert restaurant er
Damsgårdstuene et godt målpunkt og utgangspunkt for etablering av
en ny møteplass med grøntområde. For at kvalitetene til
Damsgårdstuene skal ivaretas er det viktig at de ikke bygges inne av
ruvende bygg og at det skapes rom rundt bygget.
Bolig og næring: Støy fra tekniske installasjoner som
ventilasjonsanlegg (støy fra avkast) og kjølevifter, strukturlyd innad
i bygg, støy ved vareleveranser og lukt fra virksomheter er vanlige
kilder til konflikt mellom bolig og næring. For å forebygge dette er
det viktig å utrede dette på forhånd og velge løsninger som
minimerer muligheten for konflikt.
Støy og støv i anleggsperioden: Planområdet ligger nær flere
boligområder. Støy fra rivning og anleggsarbeid vil erfaringsmessig
bli en belastning for naboer. Det må derfor settes krav til at det skal
utarbeides en støyrapport for anleggsfasen i forbindelse med
detaljregulering innenfor planområdet, samt plan for støvredusering
og underleverandører.
Tilknytningsplikten til fjernvarmenettet må tydelig fremgå i
bestemmelsene for den enkelte reguleringsplan, og medtas i
reguleringsplanen som en egen bestemmelse, utformet for eksempel
som «Innenfor planområdet skal alle nye bygg, anlegg og hoved-

1.

Innspillet tas med i det videre planarbeidet

2.

Innspillet tas med i det videre planarbeidet

1.

Innspill tas med i det videre planarbeidet

2.

Støy er utredningstema, og forholdet mellom støy, arealformål og
avbøtende tiltak vil bli vurdert. Eventuelle krav vil bli del av
bestemmelsene.

3.

Innspill tas med videre.

4.

Plangrep rundt Damsgårdstuene inngår som oppgave i åpen plan- og
designkonkurranse.

5.

Se punkt 2.

6.

Føringer for støy og støv i anleggsperioden vil bli fulgt opp i
bestemmelsene.

1.

Tas til følge, og vi tar kontakt i videre planprosess.
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Dok. Nr. 22

4

Barn og unges representant,
dok. 23

ombygninger tilknyttes fjernvarme». Vi oppfordrer til dialog i tidlig
planleggingsfase vedrørende systemløsninger for fjernvarmens
muligheter og vilkår.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Viser innledningsvis til nasjonale føringer; Rikspolitiske
retningslinjer om barn og planlegging. Kommunen skal sikre at
punkt 4 og 5 i retningslinjene blir ivaretatt, og vurdere konsekvenser
for barn og unge i planleggingen.
Det er positivt at området ønskes planlagt og utviklet i et
helhetsperspektiv, og at en ser til målsettinger om Gåbyen og god
kollektivdekning. Det er også viktig at planen samordnes med
Arealstrategi for Dokken, herunder plassering av gang- og sykkelbro
(brofester) og attraktive byrom og tilbud i begge planområdene.
Planen legger opp til en blanding av funksjoner og aktiviteter som
bidrar til byliv hele døgnet. Ved planlegging av boliger må det
legges opp til en boligmiks som også legger til rette for
boligfamilier. Innendørs og utendørs tilbud som retter seg spesielt
mot barn og unge bør vurderes, både som organiserte og
uorganiserte tilbud. Plasseringen kan gjerne spres, men kan med
fordel også vurderes nær fremtidig gang- og sykkelbro.
Utearealer, torg og byrom må inneha gode og varierte kvaliteter som
inviterer til lek og rekreasjon på tvers av aldersgrupper og
generasjoner. Flerbruk og sambruk må tilstrebes, samtidig bør det
vurderes gode og store nok arealer som spesielt retter seg mot barn
og unge. Området under Puddefjordsbroen bør vurderes nøye, da det
er et område som til dels kan gi skjerming for dårlig vær. Det må
etableres gode tilkomster i og til/fra området, og sjøfronten bør
gjøres mest mulig tilgjengelig for offentligheten.
Nye barnetråkkregistreringer anbefales. Andre
medvirkningsprosesser må også involvere barn og unge.
Målgruppen bør trekkes inn i ulike faser av planprosessen for å
kunne dele kunnskap og komme med innspill til tiltak, plasseringer
og kvaliteter.
Det må planlegges med utgangspunkt i folkehelse, gode
oppvekstvilkår og trygghet for barn og unge. Tema (ikke
uttømmende) er trafikk, støy, miljø, byggefaser og andre sårbare
grupper. Forhold knyttet til MO-senteret kan av erfaring skape
usikkerhet og utrygghet hos både barn og foreldre. God informasjon
og medvirkning kan bidra til å redusere slik uro og sammen med
relevante tiltak vil potensielle konflikter og utrygghet kunne
reduseres.
Planfaglige tema som også bør vurderes inkludert i KU, i henhold til
KU-forskriften § 21, er oppvekstvilkår (barn og unges interesser) og
kriminalitetsforebygging (folkehelse).
Politi, SLT-koordinator (barn og unges representant), Utekontakt,
Områdesatsningen og rådgiver for rusfeltet i BASB er eksempler på
aktuelle samarbeidspartnere i dette arbeidet. Undertegnede bidrar
gjerne i det videre arbeidet og kan kontaktes ved behov.

1.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet

2.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet

3.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet

4.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet

5.

Gjennomføring av nye barnetråkkregistreringer med skolene i Indre
Laksevåg er ønskelig, men i forbindelse med dette planarbeidet vil vi se
på andre muligheter for medvirkning for barn og unge. Opplegg vil vi
planlegge nærmere når arkitektkonkurransen nærmer seg frist.

6.

Gjennomføring av nye barnetråkkregistreringer med skolene i Indre
Laksevåg er ønskelig, men i forbindelse med dette planarbeidet vil vi se
på andre muligheter for medvirkning for barn og unge. Opplegg vil vi
planlegge nærmere når arkitektkonkurransen nærmer seg frist.

7.

Temaene er nevnt i planprogrammet og skal utredes.

8.

Innspillene om hvem vi kan kontakte og involvere vil følges opp i det
videre planarbeidet.
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LUKS v/ Jürg Berger
29.01.2021
Dok. Nr. 24

6

Bymiljøetaten
29.01.2021
Dok. Nr. 25 og 29

1.

Mener varetransport i liten grad omfattes, dette må få større plass i
saksbehandling da alle typer næring er avhengige av dette. Det
ligger blant annet i planen arealer for næringsvirksomhet som vil ha
behov for flere daglige leveranser, videre vil også beboerne få
leveranser fra netthandel av alle typer varer. Disse må har tillatte
biloppstillingsplasser innenfor gjeldende regelverk.

Varetransport må legges inn i planen

Sikkerhet og biloppstillingsplasser for vareleverandørene

Varelevering og sykkelfelt

Tilrettelegges for den aktuelle typen kjøretøy, bredder og høyder

Arbeidstilsynets regler om avstand

Varemottak i samsvar med arbeidsplassforskriften
Byromsfaglige forhold
1. Planen må legge til rette for en tilgjengelig sjøfront og en
sammenhengende promenade som tilknyttes baklandet med byrom
som varierer i form og innhold.
2. Byrommene må ha kontakt med omgivelsene og sikre utsyn til fjord
og fjell. Utsikten til sjøen og lyset som speiles i vannflaten er en stor
kvalitet i et område som har utfordrende solforhold.
3. Planområdet mangler areal avsatt til lek og opphold/rekreasjon.
4. En strategisk plassering av broen og programmering av arealene
rundt vil være en viktig oppgave.
5. Byrommet under Puddefjordsbroen er et areal som bør gis funksjon
og kvalitet.
6. Damsgårdsveien må utformes som et attraktivt byrom.
7. Det må legges føringer for bebyggelsen som danner veggene i
byrommene. Bebyggelsen må utformes slik at den stimulerer til
aktiv bruk av gater og byrom, og øker opplevelses-kvalitetene for
fotgjengere. Det må være varierte og aktive fasader med mange
innganger som henvender seg til fotgjengerne på gaten.
8. Områdeplanen må legge føringer for hvordan kulturminner
videreføres når området utvikles og gis nytt innhold.
9. Planarbeidet må drøfte planområdets forhold til det området
omkring og ha fokus på tilknytningen (fysisk og sosialt).
10. Å legge til rette for midlertidig aktivitet kan være et nyttig
virkemiddel i transformasjon av området.
Blågrønne forhold
11. Planområdet har lite vegetasjon og det er behov for å legge til rette
for nye grøntområder. Dette vil øke det biologiske mangfoldet. Slike
områder kan bli attraktive arealer for befolkningen. Kartet viser to
områder som kan utvikles til grøntarealer. I område 1 inngår
Münsterbekken som i dag går i rør gjennom planområdet. Denne kan
åpnes og inngå i en åpen overvannshåndtering. Grøntareal som
ressurs for biologisk mangfold, og skape en blågrønn kobling
mellom sjø og byfjell. Område 2 har i dag en viss grønnstruktur,
som kan videreutvikles som del av en tverrgående akse mot
Puddefjorden.

1.

Innspill tas med i det videre planarbeidet. Varelevering er aktuelt tema i
planarbeidet, og inngår i begrepet «bylogistikk» i planprogrammet.

1.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

2.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

3.
4.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet
Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

5.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

6.
7.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet
Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

8.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

9.

Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

10. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

11. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet
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12. Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, MD 2014,
framheves som nyttig for tilretteleggingen. Etablering av
vegetasjonskledde tak og fasader bør prioriteres på nye bygninger.
13. Å åpne Münsterbekken vurderes positivt, også for håndtering av
overvann. Forurenset og ikke-forurenset vann bør holdes adskilt. Det
er for øvrig registrert fire avløpsledninger med utløp til sjø innenfor
foreslått planområde.
14. For å sikre blågrønne kvaliteter i den kommende byutviklingen ber
vi om at det i planarbeidet vurderes å stille krav til Blågrønn faktor.
15. For å styrke friluftslivet langs sjøfronten, må
områdereguleringsplanen sikre areal for allmennhetens mulighet til å
utøve friluftsliv i, på og langs sjøen. Det kan for eksempel etableres
badebrygger, ramper for kajakkutsetting og kajakkhotell.
16. Planarbeidet bør se på hvordan tverrforbindelsene mellom byfjell og
byfjord kan sikres og tilrettelegges. Gode tverrforbindelser vil knytte
Løvstien, Holenstien og sjøpromenaden sammen og forsterke disse.
17. Gjennom prosjektet Renere Havn Bergen er deler av sjøbunnen i
Puddefjorden tildekket med steinmasser i løpet av 2017-2018.
Bymiljøetaten hadde prosjektledelsen for tiltaket og etaten kan
formidle informasjon om tiltaket, om det skulle være behov for dette
i forbindelse med gjennomføring av planarbeidet.
Hensyn til barn og unge
18. Planarbeidet bør kartlegge eksisterende og tilrettelegge for nye
offentlige lekeplasser. Vi viser til utredningen «Uterom i tett by»
(2016), som drøfter retningslinjer for avstand til og størrelse på
lekeplasser. Bymiljøetaten anbefaler derfor at en i
planleggingsprosessen utarbeider en helhetlig plan for lek og

12. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet
13. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

14. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet
15. Tas til etterretning og følges opp i planarbeidet

16. Ivaretas i planprosessen
17. Ivaretas i planprosessen

18. Ivaretas i planprosessen
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utendørsopphold i planområdet. Aktiv medvirkning for/med barn og
unge.
Mobilitet og trafikk
19. Damsgårdsveien, vurdering av trafikale løsninger for alle
trafikantgrupper. Det er behov for å se helhet, og fastsette valg av
standard, deriblant tilbud for gående og syklende. Detaljreguleres.
Avvik fra vegnormalene skal unngås så langt mulig. Eventuelle
avvik skal fremkomme tydelig i planen og må begrunnes og
dokumenteres.
20. For å oppnå gode og trygge løsninger for de myke trafikantene, er
det samtidig viktig at man i tidlig fase planlegger hvordan
varelevering/hjemlevering og renovasjon skal foregå, innenfor de
ulike delområdene. Etter vårt syn vil det være behov for å avsette
egne areal for varelevering, uten sambruk av arealer med myke
trafikanter.
21. Videre må universell utforming legges tid grunn for valg av
løsninger, og det må settes av areal for HC-parkering.
22. Avkjørsler fra kommunal vei skal vises i planen og følge gjeldende
krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil i henhold til Statens
vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og V121
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Frisiktsoner må sikres
tilstrekkelig areal på plankartet. Antallet avkjørsler fra offentlig vei
bør minimeres.
23. Bymiljøetaten skal ha detaljerte tekniske planer (inkl. plan for
veilys, overvannsplan og skiltplan) til godkjenning før søknad om
igangsettelse sendes. Dette gjelder for nye kommunale veiområder
og ved endringer av eksisterende kommunal veiområder, De
tekniske detaljplanene skal utformes i henhold til Statens vegvesens
håndbok R700 Tegningsgrunnlag Retningslinjer. Vi ber om at krav
om dette innarbeides i bestemmelsene til reguleringsplanen.
Merknader til planprogrammet med KU
24. I kapittel 5, under deltema Mobilitet, trafikk og parkering, nevnes at
«noen steder har karakter eller potensial som gjør det greit å blande
enten alle, eller bare de myke trafikantene». Generelt vil vi fraråde å
planlegge for slike sambruksløsninger. Av hensyn til
trafikksikkerhet og opplevd trygghetsfølelse for myke trafikanter, og
spesielt grupper med nedsatte kognitive evner, bør det etter vårt syn
ikke planlegges for løsninger der fotgjengere og kjøretøy blandes.
25. I kapittel 6, under deltema Utredninger, er det gitt en
stikkordsmessig opplisting av hvilke overordnede tema som skal
undersøkes i planarbeidet og utredes i konsekvensutredningen. Etter
vårt syn kunne listen med fordel vært mer utfyllende for å sikre at
planarbeidet får med alle relevante deltema. Vi legger til grunn at
man i planarbeidet skal ha en vid tolkning av de overordnede
temaene. Temaet trafikksikkerhet må være en del av planarbeidet og
beskrives i eget punkt.

19. Følges opp i planprosessen

20. Følges opp i planprosessen

21. Følges opp i planprosessen
22. Følges opp i planprosessen

23. Følges opp i planprosessen

24. Setningen er fjernet. Utforming og arealfordeling for Damsgårdsveien
vil bli eget tema i planprosessen. Bymiljøetaten blir involvert.

25. Trafikksikkerhet er tatt inn som eget punkt i listen under «mobilitet,
trafikk og parkering». Vid tolkning legges til grunn, og listen kan
suppleres dersom nødvendig.
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Renovasjon
26. Renovasjonsmessige fellesløsninger for området. Anbefaler bossnett
(stasjonært bossug) for alle fraksjoner (papp/papir, plast, matavfall,
restavfall) med unntak av glass-/metallemballasje.
Gjennomføringsmessige forhold
27. De ulike rekkefølgekravene blir definert og knyttet til de ulike
feltene i områdeplanen. Det blir da lettere å ta stilling til kravene i
forbindelse med senere detaljregulering. Det anbefales videre at
rekkefølgekravene for offentlige arealer og offentlig infrastruktur
«skal» gjennomføres eller være sikret opparbeidet før det kan
utstedes igangsettingstillatelse for de definerte områdene i planen.
Oppheving av reguleringsplan
28. Oppheving av reguleringsplan Laksevåg. Strandveien, Industristrøk,
planID 40020000. Bymiljøetaten har ingen merknader til dette.
7

Statsforvalteren

1.
2.

01.02.2021
Dok. Nr. 28
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
8

Byarkitekten

1.

01.02.2021
Dok. Nr. 30
2.

Positiv til at et større område her planlegges i en felles plan.
Alle planer skal inkludere vurdering av folkehelseperspektivet,
herunder er barn og unge ekstra viktig. Peker særlig på at støy fra
veitrafikk og havnevirksomhet kan være utfordring for eventuell
boligbebyggelse.
Konsekvensene reguleringsplanen har for endret arealbruk skal
vurderes i forhold til naturmangfold.
Kommunene skal fremme samfunnssikkerhet i planleggingen, krav
om utabridelse av ROS-analyse og krav til håndtering av risiko i
plan. ROS-analysen skal vise risiko og sårbarhet som har virkning
for om arealet er egnet til utbygging, og eventuelle endringer i slike
forhold som følge av planlagt utbygging.
Støtter kommunens oppramsing av viktige plantema.
Utfylling i fjorden må unngås da vannspeilet i Puddefjorden er under
sterkt press pga omfattende nybygging på begge sider av fjorden i
senere år.
Sjøkanten må åpnes for allmennheten. Byggegrense på 10 m er et
minimum, kan med fordel økes der det ligger til rette for det.
Forurenset grunn på land og i sjø kan være en utfordring i dette
tidligere industriområdet.
Statsforvalteren merker seg at kommunen vil vurdere endring av
næringsstruktur med eventuelt bortfall av industritilbud.
Bebyggelsesstrukturen og ny bebyggelse skal ha et godt samspill
med kulturminner og historisk arkitektur, men også skape et nytt
historisk lag som styrker områdets egenart og identitet og gi nye
kvaliteter til området. Vil gi innspill om byform og arkitektur,
inkludert fysiske omgivelsene- dvs helhetsløsningen når det gjelder
nye bygg og transformasjon av eksisterende bygg, gater, byrom, bro,
sykkelveier, parker, uteoppholdsarealer, mm.
Vil gi innspill til planbestemmelser som sikrer arkitektoniske
kvaliteter i påfølgende byggesaker, som takform, materialbruk,

26. Følges opp/undersøkes i planprosessen

27. Følges opp i planprosessen

28. Tas til orientering

1.
2.

Tas til orientering
Tas til følge i det videre planarbeidet.

3.

Naturmangfold er del av utredningstema i planprogrammet.

4.

ROS-analyse skal gjennomføres som del av det videre planarbeidet

5.
6.

Tas til orientering.
Utfylling i sjø er ikke en del av planarbeidet

7.
8.

Det er en målsetning i planarbeidet å åpne sjøfronten i tråd med
Sjøfrontstrategien. Byggegrense må avklares i det videre arbeidet.
Forurenset grunn er et tema i videre planarbeid.

9.

Formålet vil avklares gjennom planarbeidet.

1.

Tas til etterretning. Byarkitekten involveres underveis, om byform og
arkitektur. Deltar i juryen i åpen plan- og designkonkurranse.

2.

Utarbeiding av formingsveileder eller kvalitetsprogram vil bli vurdert i
planprosessen.
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Statens Vegvesen
01.02.2021
Dok. Nr. 32

aktive første etasjer etc. Byarkitekten anbefaler bruk av
formingsveileder eller kvalitetsprogram i større reguleringsplaner.
3. Arkitektur+
En vakker og særpreget by

Skap tett kontakt mellom bebyggelse og grønne byrom

Skap attraktiv arkitektur som styrker sjøfrontens offentlige karakter

Bygg videre på stedets egenart

Ivareta gåbyens intensjoner
En inkluderende og grønn by

Bygg opp under en aktiv bruk av publikumsrettede arealer

Skap trygge møteplasser

Legg til rette for en integrert blågrønn løsning

Planlegg områder med tydelige og ambisiøse grønne strategier
1. Planprogrammet er godt gjennomarbeidet og har med seg et bredt
utvalg av relevante vurderingstema som grunnlag for det videre
planarbeidet.
2. Positiv til den foreslåtte utvidelsen av plangrensen. Planarbeidet bør
avklare aktuelle landingspunkt for en bro, slik at man ikke bygger
ned mulighetsrommet for en fremtidig ny bro over Puddefjorden fra
Dokken. Dette bør sikres gjennom at det settes av
bestemmelsesområder på det eller de punktene som vurderes som
aktuelle for kryssing.
3. Det er viktig at områdeplanen sikrer gode gang- og
sykkelforbindelser gjennom området. Både gjennom
Gyldenpriskrysset /Carl Konows gate og langs Damsgårdsveien. Det
er videre viktig at hovedtilbudet for gående og syklende på
Puddefjordsbroen sikres en god tilknytning til området.
4. Ved utvikling av g/s-tilbudet i området må det avsettes tilstrekkelig
med areal til myke trafikanter. Det må settes av tilstrekkelige
fortausbredder slik at det kan etableres 3 meter brede fortau.
Eventuelt arealbehov knyttet til fasadeaktivitet langs bygg må
komme i tillegg.
5. Områdeplan for Indre Laksevåg må ikke legge opp til løsninger som
gir negativ påvirkning for riksvegtilbudet (Rv. 555) som gjennom
området. Statens vegvesen vil ikke akseptere at det åpnes for
bebyggelse nærmere broen enn det som er der i dag. Heller ikke
bebyggelse med økt sannsynlighet for brann eller eksplosjon kan
plasseres nær bro. Områdeplanen må ha med seg bestemmelser som
sikrer dette.
6. I utgangspunktet er Statens vegvesen negativ til at det legges til rette
for arealbruk under og på siden av Puddefjordbroen. Dersom dette
temaet blir aktuelt i planarbeidet må eventuelle forslag til arealbruk
avklares med Statens vegvesen som forvalter av riksveg.
7. Skissert utvikling av området bygger opp omkring en arealbruk
som fremmer gange, sykkel og kollektiv. Dette inkluderer god
tilrettelegging for sykkelparkering ved boliger og arbeidsplasser.
8. I forbindelse med ny utbygging i tett by er det viktig å ha fokus på
trafikksikre løsninger for renovasjon og varelevering tidlig i

3.

Arkitektur- og byformingsstrategien for Bergen, Arkitektur+, vil legges
til grunn for utvikling og vurdering av planforslagets arkitektoniske
kvaliteter, byform og bymiljøkvalitet.

1.

Tas til orientering.

2.

Avklaring av landingspunkt for en ny gang- og sykkelbro er en del av
planarbeidet. Forslag om bestemmelsesområder tas med videre som
innspill til planarbeidet.

3.

Dette er viktige tema i planarbeidet.

4.

Tas til etterretning.

5.

Tas til orientering.

6.

Undersøkelse av arealet under broen er del av bestillingen for
områdeplanarbeidet. Vi vil ha samarbeid med Svv om dette i prosessen.

7.

Tas til orientering.

8.

Tas til etteretning.
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Byantikvaren
01.02.2021
Dok. Nr. 33

12

planleggingen. Dette er tema som vi ønsker at blir omtalt særskilt i
planbeskrivelsen.
9. Statens vegvesen legger til grunn at virkningene planløsningene vil
ha for vegtransport og vegnett utredes og framkommer tydelig av
planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og eventuell
konsekvensutredning. Dette gjelder generelt:
- trafikksikkerhet for ulike trafikantgrupper
- adkomstløsninger
- forventet trafikkmengde og kapasitet på vegnettet
- trafikkmønster og reisemiddelfordeling
- parkeringsdekning og -behov
- framkommelighet for ulike trafikantgrupper
- ivaretakelse av ovennevnte hensyn i anleggsperioden
10. Eventuelle konsekvenser for utvikling, drift og vedlikehold av
vegnettet og for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
universell utforming, trafikksikkerhet og framkommelighet må også
utredes. For mer utfyllende informasjon om utredningskravene
viser vi til Statens vegvesens håndbok V744.
1. Kulturmiljøet spiller på lag med andre føringer. Det tas
utgangspunkt i de verneverdige kulturmiljøene og at det blir en
gjennomgang av den eksisterende bygningsmassen for å undersøke
hvilke bygg som kan transformeres til annet bruk og hvordan fortette
mellom disse. Når en gjennomgang er foretatt vil en kunne få en
bedre forståelse av hva som er de bærende arkitektoniske verdiene
og dermed tålegrensen for endring av et bevaringsverdig bygg. Det
er viktig at det etableres en felles forståelse av hvordan begrepet
transformasjon brukes.
2. Hvis ikke industriaktivitet videreføres, må transformasjon av
eksisterende bygningsmasse være det foretrukne alternative fremfor
å rivning av bygningsmassen.
3. Med bakgrunn i kulturminnedokumentasjoner som skal utarbeides,
også for senere detaljplaner ber vi om at tiltak blir vurdert opp mot
relevante mål i kulturminnestrategien.
4. Vil gjerne delta i fastsetting av influensområde for KU og anbefaler
at den nye veilederen fra Miljødirektoratet i desember 2020 blir
brukt i KU-utredning av kulturmiljø, skeptisk til V712.

Vil følges opp i det videre planarbeidet.

10. Tas med videre i planarbeidet.

1.

Tilstandsvurdering med hensyn på bevaring, vern og transformasjon vil
bli gjennomført.

2.

Ja, også i tråd med føringer fra byrådet.

3.

Tas med i planprosessen

4.

1.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt
sektormynde innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har ikke
konkrete merknader til planen. Henviser til sine generelle veiledere,
retningslinjer og sjekklister.

1.

Valg av metode for KU for kulturmiljø vil bli gjort i planprosessen, med
omsyn på å finne mest hensiktsmessig måte å belyse temaet, også i ein
samla/sammenstilt vurdering av alle KU-tema. Byantikvaren vil bli
involvert i planprosess også for KU.
Tas til orientering

Brannvesenet

1.

1.

Tas til orientering.

01.02.2021

2.

Positiv til oppstart av planarbeid for å sikre en helhetlig utvikling av
området.
For at brannvesenet skal kunne yte best mulig service til byens
innbyggere, er vi avhengig av tilfredsstillende fremkommelighet for
våre kjøretøy og tilstrekkelig tilgang på slokkevann.

2.

Tas til orientering.

Norges Vassdrags- og
energidirektorat NVE
02.02.2021
Dok. Nr. 34

13

9.

Dok. Nr. 35

Ansvarlig for utarbeidelse av mal for skjema:
Byplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
Sist revidert: 16.10.2020

Side 12

14

Syklistforeningen Bergen og
omegn

1.

02.02.2021
Dok. Nr. 38

2.

3.

4.

15

Vestland fylkeskommune

1.

01.02.2021
Dok. Nr. 40

2.

Brannvesenet ber om at aktuelle løsninger sees på som en helhet slik
at det ikke hindrer tilkomsten for nødetatene. For en oversikt over
tekniske spesifikasjoner gjelden dette, henviser vi til veiledning:
Tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper, en
veiledning utarbeidet av Bergen brannvesen. Dokumentet er
tilgjengelig på Bergen kommune/innbyggerhjelpen.
Viser til broen Småpudden og peker på ulemper ved denne, mht.
bredde, krappe svinger, og stenging på forskjellige tidspunkt, som
gjør at den er mindre attraktiv for syklende. Alternativ rute via
Puddefjordsbroen har verken sykkelvei eller sykkelfelt. Det er
konflikter med gående pga bredde på fortausareal, og
høydeforskjellene gjør også at Puddefjordsbroen ikke alltid er en
velegnet sykkelrute for kryssing av fjorden. Positiv til en ny bro
mellom mellom Laksevåg og Dokken for syklister og gående
velkommen, og ber om at den utformes med mindre krappe svinger
og brede felt for syklende (4 meter).
Viser til underlag på Damsgårdsveien nær Småpudden og
manglende tilrettelegging for syklister her, og ber om at det ikke
kommer samme underlag i videreføringen av rehabiliteringen av
Damsgårdsveien. Det ønskes nedsatt hastighet for bilister, og egne
løsninger for syklende.
Mange ønsker også å sykle langs strandpromenaden. Det må
tilrettelegges for at det er plass til at større sykler kan passere
barnevogner eller andre syklende. Krappe svinger og uheldig grus
har gjort det vanskelig å benytte den nye strandpromenaden fra
Småpudden og inn til Solheimsviken. Grus er ikke bare uheldig for
syklende, men også til ulempe for andre rullende mye trafikanter
som rullestolbrukere, barnevogner mv.
Stiller gjerne opp i den videre prosessen gjennom deltakelse på
møter og annet for å hjelpe til med å gjøre området best mulig for de
med hjul.
By- og stadutvikling: Positiv til planarbeid for Indre Laksevåg.
Viktig knutepunkt i framtidig byutvikling for dei to
byutviklingsområda på begge sider av Puddefjorden. Kommunen
skal ha ros for å søke å ta eit samla grep om området og for å ta i
bruk plan- og designkonkurranse for å få fram forslag av høg
kvalitet. Positiv til meir blanda føremål for å sikre liv i området
gjennom heile døgeret, men forholdet til støy må vurderast.
Laksevåg har stadeigne kvalitetar som vil vere viktig å vidareføre,
men område har også utfordringar med tronge gatetverrsnitt og stor
høgdeskilnader. Det vil difor vere viktig å sjå på gode løysingar for
korleis sikre ferdsel og gode byrom, før ein legg til rette for nye
bygg. Særleg vil det vere viktig å sikre universelt utforma løysingar
frå øvre og nedre nivå.
Folkehelse: Inkludering bør vere eit gjennomgåande perspektiv i all
regional og kommunal planlegging og verksemd. Under tabell for
utredningsbehov vert omsyn til folkehelsa godt ivaretatt i fleire av
dei overordna konkrete tema. Sosial infrastruktur, oppleving av
tryggleik, kriminalitetsførebygging og oppvekstvilkår for barn og

1.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet.

2.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet, og vil ses i
sammenheng med den helhetlige utforming av Damsgårdsveien videre
ut til Kirkebukten.

3.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet.

4.

Vi vil invitere til medvirkning i den videre planprosessen.

1.

Tas som innspill til planarbeidet.

2.

Tas som innspel til planarbeidet. I planarbeidet er det tett dialog med
områdesatsinga. Dei er også representert i juryen i den åpne plan- og
designkonkurransen. Folkehelse og levekår vil verte utgreidd og omtalt i
planomtalen, og vurdert som tema i KU, inkludert bustad og arbeid.
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3.

4.

5.

6.










unge er alle viktige tema. Andre viktige tema for området knytt til
levekårsforhold er bustad og arbeid. Vidare undersøking av korleis
det er å arbeide i området og korleis bustadhøva er i området. Råder
kommunen å tenke universell utforming ved involvering av
interessentar og i gjennomføring av metode for medverknad, for å
komme i dialog med viktige grupper som elles ikkje vert høyrde.
Kulturminne og kulturmiljø: Det er ikkje kjend automatisk freda
kulturminne i planområdet. Området er del av eit større kulturmiljø
prega av nyare tids kulturminne knytt til næringshistoria på
Laksevåg. Det må takast omsyn til dette i det vidare planarbeidet. I
kommuneplanens arealdel (KPA) er det fleire omsynssoner for
bevaring av kulturmiljø i området. Føresegnene i KPA seier mellom
anna at eksisterande bygningar og anlegg skal vere premissgivande
for byggehøgder, volum og busetnadsstruktur ved nye tiltak i
kulturmiljø, og at områdets identitet og særpreg i struktur og
arkitektur må oppretthaldast og vidareførast. Sjøfrontstrategien og
KPA har føringar for utvikling av havnepromenade, ber om at dette
vert tatt omsyn til. Planprogrammet omtaler kulturminne og
kulturmiljø i området, og kulturminne er lista opp som eitt av tema
som skal konsekvensutgreiast i planprosessen. Vi oppmodar til at
same omgrepa som er nytta i Handbok V712 vert nytta i
konsekvensutgreiinga, for å unngå uklårheiter (verdi-påverknadkonsekvens).
Plan- og designkonkurranse: Vi ber Bergen kommune vurdere å
omformulere konkurranseoppgåva slik at kulturminna i planområdet
og det overordna kulturmiljøet «historisk senter Laksevåg» vert lagt
som premiss for utviklinga, ikkje som eit av tilleggstemaa som skal
svarast ut i oppgåva.
Marinarkeologi: Bergens Sjøfarsmuseum kjenner ikkje til marine
kulturminne ved Indre Laksevåg, gbnr. 157/201, Bergen kommune
som kan bli direkte råka av områdereguleringa. Museet har tidlegare
utført marinarkeologiske undersøkingar i området. Området vart i
forbindelse med miljøtildekking lagt under TBM-massar, og
botntilhøva reknast i praksis som sterile med omsyn til marine
kulturminne.
Samferdsel: Vi ber om at det vidare planarbeidet har fokus på desse
punkta:
Forholdet til det overordna transportnettet
Tilhøvet for mjuke trafikantar mellom varsla planområde og
relevante målpunkt som skule, kollektivhaldeplass mm
Byggjegrense langs offentleg veg.
Konsekvensar i byggje- og anleggsfasen, med særleg fokus på
mjuke trafikantar
Vegtrafikkstøy.
Tekniske teikningar i samsvar med Handbok N100
Universell utforming.
Korleis ta vare på samanhengande infrastruktur på tvers av
områdeplanane på Laksevåg.
Relevante rekkjefølgjekrav og gjennomføringsavtalar.

3.

Tas som innspel til videre planarbeid. Tatt til følgje. Endra til påvirkning
i tråd med Håndbok V712.

4.

Utlysninga er publisert, men kulturmiljø er viktig tema i vurderinga, og
det er ein juryrepresentant fra byantikvaren.

5.

Tas til etterretning.

6.

Tas til etterretning, og følges opp.
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Løysingane for veg og samferdsle må vere teikna fullt ut i samsvar med
Handbok N100. Det må leggast til grunn ei vurdering av reisemiddelfordeling
og ei trafikkanalyse, som vert dimensjonerande for utforming av
samferdsleanlegg. Vurdere om overordna vegnett i større gram må
innlemmast, for å vise kopling for alle trafikantgrupper, også for ny gang/sykkelbru og tilkomst for industri og næring. Løysingane må byggje opp
under Nullvekst – målet og transportpyramiden. Fryktar at ved oppdeling av
planarbeid ikkje vert sett på samanhengande gode løysingar for strekninga. Vi
ber om at det vidare planarbeidet har fokus på dette forholdet. Det vidare
planarbeidet må ha sterkt fokus på heile transformasjonsprosessen, og ikkje
berre det ferdige resultatet (etappevis utbygging).
7. Mobilitet: Planområdet er sentralt plassert og er difor eigna for
etablering av kontorarbeidsplassar. Viktig med fokus på å etablere
trygge og effektive løysingar for mjuke trafikantar. Innan
planområdet må det vektleggast egna trasear og snarvegar som gir
dei som syklar og går tidssparande fordelar. Dette gjeld både for
målpunkt i planområdet, men og for dei som skal vidare til andre
stader.
8. Oppsummering: Vestland fylkeskommune ber om at planarbeidet
legg særleg vekt på byutvikling med vekt på arkitektur og estetikk
og universell utforming, folkehelse, kulturminne og kulturmiljø,
samferdsel og mobilitet.
1. Viser til KPA retningslinjer § 20.2 kombinasjonsbygg om
avfallshåndtering, samt SPPL «retningslinjer for annen teknisk
infrastruktur». Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker
og bærekraftig, og beslaglegge minst mulig areal. Skal utarbeides
RTP basert på gjeldende veileder. Benytte felles løsninger,
sammenhengende rørbasert system både for eksisterende og nye
bygg. Bylogistikk må sikres tilstrekkelig areal. Det er derfor
avgjørende at denne type infrastruktur inngår i en enhetlig plan for
området og sikres tilstrekkelig og egnet areal. I det videre
planarbeidet må det også avklares hvordan dette skal finansieres.
Vannet i området leveres fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Statisk
trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 90 moh.
Avløpet i området føres til Holen kommunale avløpsrenseanlegg.

7.

Dette følges opp i planarbeidet.

8.

Blir fulgt opp i planarbeidet

1.

Tas til etterretning og følges opp i planprosessen

Tas til etterretning og følges opp i planprosessen

I henhold til KPA 2018, pkt. 20, skal VA-rammeplaner inngå som del av
reguleringsplanen, med de krav til innhold som VA-etaen gir som føringer i
uttalen. Komplett VA-rammeplan skal vedlegges planforslaget til 1. gangs
behandling.
Merknader;
1. Tiltak som kommer i konflikt med kommunale ledninger må
avklares og utgifter dekkes av utbygger.
2. Tillatt minimums avstand mellom offentlig ledningsanlegg og
byggverk / fundamentering og lignende er minimum 4 meter ved
normal leggedybde (1,5 meter). Ved større leggedybde må
avstanden økes. Det tillates heller ingen oppfylling i ledningstraseen.
3. Nybygg i planområdet kan påregne å få tilknytningsrett til
kommunalt VA-nett fra Vann- og avløpsetaten. Dersom private
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
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Bergen Havn

1.

ledninger skal benyttes, forutsettes det at ansvarlig prosjekterende
foretar en faglig vurdering av disse, og at en finner både kvalitet og
kapasitet tilfredsstillende for en eventuell økt belastning forårsaket
av ny tilknytning.
Det forutsettes at ansvarlig prosjekterende og utførende aktører tar
tilstrekkelig hensyn til eksisterende kommunale overvannskanal som
krysser ved Damsgårdsveien 120. Utbygger står ansvarlig ved
eventuelle skader som påføres tunnel/ledningsanlegg som følge av
tiltaket.
Ansvarlig prosjekterende må vurdere kapasitet og trykkforhold med
hensyn til fremføring av tilstrekkelig slukkevann for planområdet.
Vannledning frem til slukkevannsuttak skal overtas av kommunen
ved Vann- og avløpsetaten. Offentlig vannledning skal utføres i
minimum Ø150 mm duktilt støpejern.
Dersom det skal etableres sprinkleranlegg må ansvarlig
prosjekterende vurdere hvilket trykk og vannmengde som vil være
nødvendig til dette behov. Installering av alle typer sprinkleranlegg
skal avklares med Vann- og avløpsetaten i anmodning om
forhåndsuttalelse.
Ved endringer av trafikale forhold forutsettes det at tilkomsten til
Holen avløpsrenseanlegg ikke påvirkes.
Det skal foretas kapasitetsvurdering for avløpspumpestasjon (SID#
452448). Ved større utbygginger må det påregnes krav om
oppdimensjonering av pumpestasjonen. Dette skal bekostes av
utbygger.
Overvannet skal håndteres lokalt ved hjelp av infiltrasjon og
fordrøying, eventuelt føres til sjø Jfr. VA-norm for Bergen
Kommune:” Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen
kommune” og kommunedelplan for overvann Vi ber om at det tas
med i reguleringsbestemmelsene at overvannshåndteringen skal
løses i henhold til VA-norm for Bergen kommune. Ved etablering av
fordrøyningsmagasin etc. er det viktig at det blir avsatt areal til dette
formålet i reguleringsplanen.
Overvann tillates ikke ført til avløp-fellesledning.
Det kan i fremtiden påregnes at den kommunale felles AF-ledningen
i Damsgårdsveien vil bli separert til rene spillvanns- og
overvannsledninger.
Avløpsvann som kan inneholde bensin, olje m.m. skal føres inn på
nettet via oljeutskiller.
Eventuelt fettholdig avløpsvann skal føres inn på nettet via
fettutskiller.
Før tilknytningsrett til kommunalt vann- og avløpsnett kan gis, må
det dokumenteres at tiltakshaver har sikret seg nødvendige
rettigheter / erklæringer for å legge ledninger over annen manns
eiendom, og for tilknytning og felles drift og vedlikehold av private
fellesledninger. Disse vedlegges anmodning om forhåndsuttalelse til
Vann- og avløpsetaten.
Fartøy må ha tilstrekkelig sjøareal til manøvrering, samt at framtidig
drift av sjørelatert virksomhet har behov for areal på land for god og

1.

Innspill til planprosessen.
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2.

3.

effektiv drift av virksomheten. Presiserer at det er viktig at det settes
av tilstrekkelig areal til alminnelig ferdsel til sjøs. Det bør ikke settes
av større arealer i sjø til enkeltinteresser enn det som er nødvendig.
På dette stadiet i planarbeidet kan vi ikke se at planene vil komme i
konflikt med de interesser som vi er satt til å ivareta.
Tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø samt andre tiltak som
kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i sjøområdet krever tillatelse
fra BF IKS, jf. hfl. § 14, første ledd. En orientering om denne
søknadsplikten bør etter vår vurdering inntas i
reguleringsbestemmelsene. Det er ikke tilstrekkelig at tiltaket er vist
i planen.
Avslutningsvis minner vi om at Bergen Havn har uttalt seg i
tidligere planforslag som kan være relevante.

2.

Tas til etterretning. Planforslaget vil oversendes i forbindelse med
offentlig ettersyn.

3.

Dette gjelder mellom annet samfunnssikkerhet og risikobildet, ISPSområder, samt framtidig gang- og sykkelbro over Puddefjorden. Dette
følges opp i planarbeidet.
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