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Sammendrag
Bakgrunn for planarbeidet

Alternativer som har vært vurdert

Hovedintensjonen med planarbeidet er å forsterke et lokalt
sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget,
samt å avklare arealbruken på Kristiansholm. Samtidig skal
det tilrettelegges for bedre sjøtilkomst for allmennheten.
Rosegrenden og de andre grendene skal bevares ved bruk
av hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8c med
tilhørende bestemmelser.
Bergen kommune har med bakgrunn i dette, ønske om
og behov for å videreutvikle området. Dette omfatter
utredninger om ønsket arealutnyttelse, samt det å tilføre
området kvaliteter som bidrar positivt til stedsidentitet.
Områdereguleringsplanen
legger
til
rette
for
utbygging av et slikt omfang at det medfører krav om
utarbeidelse av konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredning, § 7 jfr. Plan- og bygningslovens §§ 4-1
og 12-9.

Planprogrammet definerte to alternativer som skal utredes i
tillegg til 0-alternativet: alt. 1 er blanding av arealkrevende
næring og arbeidsintensiv næring og boliger, alt. 2 er
fortetting med blandet sentrumsformål. I begge alternativene
skal det avsettes arealer for byromsbruk og allmennyttig
formål. En reguleringsplan som kombinerer videreutvikling
av dagens arealkrevende næring og byutvikling vil ikke gi
gode løsninger for noen av formålene. I tråd med rikspolitiske
retningslinjer for areal- og transportplanlegging om arealbruk
i sentrumsnære områder med god kollektivdekning,
reguleres Kristiansholm til sentrumsformål og friområde.
Planen følger dermed opp gjeldende kommuneplan som
definerer sjøfronten som senterområde, og KDP for Bergen
havn gjennom å regulerer til utviklingsområde for bolig/
næring og friområde på Kristiansholm.

Bybanen
Per i dag er trasé for bybane mot Åsane ikke avklart.
Områdereguleringsplanen legger til grunn at bybanen
blir lagt til Sjøgaten, men det er valgt en løsning som er
gjennomførbar også dersom bybanen får en annen trasé
gjennom området.
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Stedegne føringer

Planforslaget oppsummert

Basert på registrering og vurdering av dagens verdier,
kvaliteter og utfordringer i området, har følgende
overordnede elementer gitt føringer for utformingen av
planen:

Målsettingen med transformasjonen av Kristiansholm
er å skape en moderne, aktiv, urban bydel som fremmer
Sandvikens identitet og tilbyr et styrket lokalsenter i bydelen.
Området skal være inkluderende og ivareta ulike interesser
og behov.

•

Utvikle området som lokalsenter, sosialt samlingssted
og rekreasjonsområde

•

Transformasjon fra arealkrevende næring til tett by

•

Kristiansholm tilbakeføres som en holme.

•

Tilgjengelighet til sjøen for allmennheten

•

Sikre kulturminneverdiene i Sandviken

•

Knytte ny utvikling opp mot sentrale forbindelser
mellom sjø, boligområde og fjell
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•

Sjøkontakt. Sikre allmenn tilgjengelighet

•

Opprettholde historiske tverrforbindelser sjøboligområder.
Reetablere/styrke
manglende
sammenhenger

•

Bryte barrierer. Skape nye forbindelser.

•

Sandvikstorget styrkes som torg og bindeledd mellom
eksisterende og ny utvikling.

•

Viktige siktlinjer opprettholdes, nye etableres

•

Byggehøyder: Nedtrapping fra BAS-siloen mot sjøen
og vernet bebyggelse.

Kristiansholm og Neumann-tomten er egnet for en fullstendig
endring fra industri-/lagervirksomhet til sentrumsområde
med service, næring, boliger og rekreasjon. Sjøbodmiljøet i
sør skal bevares, mens det sammensatte området langs sjøen
nord for Fiskerimuseet kan fortettes. Også boligområdet med
grendene skal bevares, og det legges ikke opp til fortetting
på østsiden av Sjøgaten.

Kristiansholm

Selve Kristiansholm skal reetableres som holme, og bli et
rekreasjonsområde for halve byen og hele Sandviken.
Reguleringsplanen legger til rette for opphold, lek og
idrettsaktiviteter som utendørs trim og kajakkutsetting.
Sundet på innsiden av holmen er badeplass og strandsonen
på begge sider skal opparbeides som sjøbad med tilgang
til sjøen og solbading. Holmen inkluderer også fire
byggeområder. Reguleringsplanen legger ikke til rette for at
en stor aktør skal etablere seg her, men for at Kristiansholm skal
bli et område for et mangfold av fritids- og kulturaktiviteter,
performancekunst, utstillinger og aktiviteter knyttet til
kystkulturen. Et område for ulike aktiviteter over døgnet,
et område som gir rom for å spille på Kystkultursenteret,
Fiskerimuseet, BAS og andre aktører som er til stede i dag.
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Landingsplass for helikopter på Kristiansholm har blitt
vurdert med to alternative plasseringer. Begrensningene
dette skaper for rekreasjonsareal og boligbebyggelse, gjør at
funksjonen ikke er videreført i planen.

Tverrforb ind elser

Forb ind elser nord -sør

En overordnet grønn akse strekker seg fra boligområdet
i ellsiden, ned Søndre Allmenning via Sandvikstorget
til det nye byrommet på Kristiansholm. Aksen inkluderer
Sandvikstorget, som blir et sentralt byrom i overgangen
mellom gammel og ny bebyggelse. Øvre del av
Sandviksveien, samt trappeforbindelsen fra Amalie Skrams
vei (tidligere Øvre Sandviksvei) videreføres og forlenges
mot Kristiansholm. Disse nye forbindelsene bryter ned
eksisterende bygningsbarriere mot sjøen, både visuelt
og fysisk. Eksisterende tverrforbindelser mellom sjøen og
baklandet er også videreført og forsterket. Disse sjø- ellforbindelsene er førende for utviklingen av området, og
mellom dem ligger eksisterende og nye langsgående byrom.

I nord-sør retning vil Sjøgaten fortsatt være hovedgaten
gjennom området og hovedatkomst for syklende, bilister og
kollektivtransport. Vegen gjøres om til bygate, med lavere
hastighet, adskilt sykkelfelt, ere fotgjengerkrysninger
og aktivitet i første etasje. Sandvikstorget strekker seg
over Sjøgaten, og bryter slik ned vegens barrierevirkning
ytterligere.
Historisk strandlinje skal bevares ved de vernede sjøbodene,
men fra Sandvikstorget og nordover kommer det
strandpromenade på utsiden av bebyggelsen.
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Ny sentrumsutvikling

Kulturminnemiljø

I overgangen mellom dagens utfylling og sjøen gis rom for en
fingerstruktur, inspirert av den historiske sjøbodstrukturen:
bygg ut i sjøen med hoper mellom bebyggelsen. Området
skal bygges ut med en miks av boliger og ulik næring.

Området er i planen delt inn i ulike hensynssoner for å kunne
knytte tilpassede bestemmelser til de ulike delområdenes
kulturhistoriske verdi og sårbarhet.
Det er to typer hensynssoner i planen:

Byrom

•

H570 – bevaring kulturmiljø. Disse hensynssonene
omfatter den verneverdige trehusbebyggelsen i
grendene og annen verneverdig trehusbebyggelse,
samt to boligkompleks i mur. Sonen omfatter også
sjøbodmiljøet sør for Kristiansholm og to enkeltsjøhus
nord i planområdet.

Byrommene skal være allment tilgjengelige . Det må etableres
sosiale møteplasser som gir innbyggerne anledning til å delta
i planlagte og spontane aktiviteter. De tilfeldige møtene på
vei til eller fra målepunktet er særs viktige i hverdagen, og
planen legger vekt på at alle innganger skal knyttes opp mot
felles uteområde, gater eller allmenninger.

•

H730 - båndlegging etter lov om kulturminner.
Disse hensynssonene omfatter fredete sjøbodmiljø i
Sandviksboder 12 og Sandviksboder 15-24.

Gatene skal utvikles som livfulle, vakre og varierende
romforløp med bymessige kvaliteter både i utforming og i
materialbruk. Kantene i byrommene inkludert overgangen
mellom byrom og hus er viktige for at folk skal bruke
byrommene, og disse må formes med omtanke. De nye
utviklingsområdene vest for Sjøgaten, vil i hovedsak være
bilfrie.

•

Målsettingen om en sentrumsutvikling og fortetting langs
sjøfronten krever en viss tetthet, utnyttelsen i området er
moderat og ligger i underkant av kommuneplanens mål
om BRA 200 %.

•

Transformasjon av Kristiansholm og Neumanntomten til sentrums- og rekreasjonsformål har positiv
konsekvens for bystrukturen, landskapsbildet og for
friluftsinteressene.

•

Det har ingen/liten konsekvens for trafikksituasjonen,
støy og naturmiljø.

•

I forhold til kulturminnemiljøet vil utbyggingen oppleves
som fremmed i den historiske strukturen langs sjøen.
For å reduseres konsekvensen for kulturmiljøet må en i
detaljeringene av området ha fokus på avbøtende tiltak
som kan dempe virkningen for kulturmiljøet.

•

Totalt sett, og i forhold til målsettingen om fortetting
vurderes de positive konsekvensene å være store.

Neumann-tomten blir et sentrumsområde med bebyggelse
som danner gater, og der byrommene blir attraktive
uformelle møteplasser. Den eksisterende utfyllingen får
bygninger organisert i kvartalsstruktur som vender seg aktivt
til byrommene, med åpne fasader for næring, barnehage og
boliginnganger.

Området som omfattes av denne planen har en sentral
rolle i kulturmiljøet i Sandviksbukten, både på grunn av sin
plassering og på grunn av sin konsentrasjon av fredete og
bevaringsverdige boder og grendemiljø. Planområdet innehar
også viktige eksempler på seinere utbyggingsperioder med
sosial og privat boligbygging i tilknytting til byens vekst.

Det offentlige byrommet spiller en viktig rolle i byen, og er
spesielt vektlagt i planen. Det gode byrommet skal skape
forutsetninger for liv og aktivitet, bidra til en stedlig identitet,
god orientering og ha gode estetiske kvaliteter.

Første etasje skal ha en aktiv kantsone mot gater og byrom.
Alle bygg skal derfor ha aktive fasader mot allmenningene
og en nennsom opparbeiding av kantsoner, inngangsparti
og fasader.

Konsekvenser av planen
Konsekvensene av reguleringsplanen kan oppsummeres slik:

Småbåthavn og gjestehavn

Planen legger til rette for småbåthavn og gjestehavn.
Ved Kristiansholm kan det etableres offentlig gjestehavn.
Havnen skal være åpen og tilgjengelig for allmenheten
slik at den bidrar til opplevelsesrikdom langs strandsonen i
Sandviken.
Småbåthavn tilknyttet Kystkultursenteret og Fiskerimuseet
skal i hovedsak være en havn for fartøy av høy antikvarisk
verdi. Planen tilrettelegger for opprustning og utvidelse av
eksisterende kaier.
Det reguleres også en småbåthavn nord i planområdet i
forbindelse med dagens båtvirksomhet.
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1 Nøkkelopplysninger
Bydel:

Bergenhus

Gårdsnavn/område:

Sandviken

Gårdsnr / bruksnr:

168 / 51, 346, 350, 474, 1997 m.fl

Gjeldende planstatus:

Kommuneplanens arealdel
KDP Sandviken, KDP Bergen indre havn
Regulert av to planer, plan-ID 9900000 og 8150000

Forslagstiller:

Bergen kommune

Grunneiere (sentrale):

Neumann AS
Bergen kommune/ Bergen og omland Havnevesen
Bergen arkitektskole, Båt Berge ++
Andre private grunneiere

Planområdets areal (daa):

280 daa inkl. sjøarealet. 110 daa landareal

Ny plan hovedformål:

Helhetlig utvikling av sentrumsformål, rekreasjonsområde til sjø, sikring av verneverdig sjøhus – og
boligstrukturer (grendene)

Antall nye boenheter/nytt næringsareal (BRA):

ca 350 / 25 000 m²

Aktuelle problemstillinger
(støy, byggehøyder og lignede)

Byggehøyder og utnyttelse, tilpasning til kulturminneverdiene i området. Utforming av gater og atkomst til Kristiansholm i forhold til usikkerhet knyttet
til det overordnede transportsystemet i Bergen.

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n):

Nei

Konsekvensutredningsplikt:

Ja

Kunngjøring oppstart dato:

24.05.2011

Informasjonsmøte avholdt:

28.11.2012 Ideseminar
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2 Bakgrunn for planarbeidet
Sandviken er en sentrumsnær bydel med boliger i øvre
del og blanding av ulike næring og boliger langs fjorden.
Kommuneplanen har satt av den indre delen av Sandviken
og hele sjøfronten til blandet sentrumsformål.
Hovedintensjonen med planarbeidet er å forsterke et lokalt
sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget,
samt å avklare arealbruken på Kristiansholm. Samtidig
skal det tilrettelegges bedre sjøtilkomst for allmennheten.
Rosegrenden og de andre grendene skal bevares ved bruk
av hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8c med
tilhørende bestemmelser.
Bergen kommune har med bakgrunn i dette, ønske om
og behov for å videreutvikle området. Dette omfatter
utredninger om ønsket arealutnyttelse, samt det å tilføre
området kvaliteter som bidrar positivt til stedsidentitet.
Intensjonene med planarbeidet kan oppsummeres slik:
•

Sikre tilkomst for allmennheten til sjøen

•

Vern og forvalting av det unike kulturminnemiljøet i
Sandviken

•

Ny arealbruk, fortetting og transformasjon av

2.1

Nasjonale føringer

Rikspolitiske
retningslinjer
for
samordnet
arealog transportplanlegging er et viktig overordnet
premissdokument for kommunens arealplanlegging. Blant
de sentrale retningslinjene med relevans for områdereguleringsplanen kan nevnes:
•

Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem
bør samordnes slik at det legges til rette for en mest
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at
transportbehovet kan begrenses.

•

Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og
tettstedsområder.

•

I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi
grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og
effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av
utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt
på å tilrettelegge for kollektive transportformer.

næringsarealer
•

Videreutvikle Sandviken som et særpreget sted med
sterk identitet

•

Tilrettelegging for miljøprioritert gjennomkjøring
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3 Planprosess
Byrådet vedtok oppstart av områdereguleringsplan
for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden den
07.04.2011. Det ble samtidig vedtatt å legge forslag til
planprogram ut til offentlig ettersyn. Oppstart planarbeid
ble varslet 24.05.2011 samtidig med at planprogrammet
ble lagt ut på høring. Det kom inn totalt 12 innspill til varsel
om oppstart reguleringsplanarbeid og høring av forslag
planprogram. 5 uttalelser fra offentlige instanser og 7 fra
private aktører. Merknadene er oppsummert i et separat
vedlegg.
Arbeidet med alternativsutvikling pågikk våren 2013.
På grunn av usikkerhet knyttet til trasé for bybanen mot
Åsane stoppet planarbeidet opp. Arbeidet startet opp
igjen våren 2015, uten at trasé for bybanen er avklart.
Forslag til områdereguleringsplan viser en løsning som er
gjennomførbar om bybanen legges i Sjøgaten eller ikke.

3.1 Utredning i ihht forskrift om
konsekvensutredninger
Områdereguleringsplanen
legger
til
rette
for
utbygging av et slikt omfang at det medfører krav om
utarbeidelse av konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredning, § 7 jfr. Plan- og bygningslovens §§ 4-1
og 12-9. Alternativer og tema som skal utredes er omtalt i
planprogrammet:
Planprogram
Forslag til planprogram er utarbeidet av Bergen kommune
(Etat for plan og geodata). Planen skal utarbeides som
områdereguleringsplan etter plan- og bygningslovens §
12-2. Planprogram for områderegulering for Kristiansholm,
Sandvikstorget og Rosegrenden ble vedtatt i møte 01.11.2012.
Planprogrammet definerte to alternativer som skal utredes i
tillegg til 0-alternativet: alt. 1 er blanding av arealkrevende
næring og arbeidsintensiv næring og boliger, alt. 2 er
fortetting med blandet sentrumsformål. I begge alternativene
skal det avsettes arealer for byromsbruk og allmennyttig
formål. Planprogrammet og utredningstema er nærmere
omtalt i kapittel 6 og 8.
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3.2 Medvirkning
Det har vært lagt til rette for medvirkning på flere nivåer i
planprosessen.
Idédugnad
Planarbeidet ble innledet med en idédugnad i
lokalene til Bergen arkitektskole 28. november 2012.
Et utvalg næringsdrivende, grunneiere, foreninger og
interesseorganisasjoner ble invitert. Idédugnaden hadde
god deltakelse fra lokalt næringsliv og foreningsliv - det siste
spesielt tilknyttet lokal kulturhistorie, kystkultur og småbåtliv.
I tillegg var det deltakere både fra lokalt borettslag, Bergen
arkitektskole, kirken og Sandviksguttenes forening. Det var
ingen deltakelse fra offentlige etater ut over Etat for plan
og geodata. Idédugnaden ga mange gode innspill som er
benyttet videre i arbeidet med planen.
Dialog med andre etater gjennom flere ulike møter:
•

Etater i Bergen kommune: VA-etaten, Byantikvaren,
Grønn etat, Byrådsavdeling for barnehage/skole, Etat for
utbyggingsavtaler

•

Regionale myndigheter: Fylkeskonservatoren og Statens
vegvesen

Dialog med berørte grunneiere i dagens næringsområde
(strandsonen):
•

Våren 2013 ble det avholdt flere dialogmøter med
grunneiere av de mulige transformasjonsområdene.

•

Da planarbeidet startet opp igjen i 2015 ble det avholdt
nye møter med enkelte grunneiere.

OMRÅDEREGULERINGSPLAN Kristiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden

4 Pla nsta tus og p å g å end e p la na rb eid er
I tillegg til kommuneplanens arealdel, inngår planområdet i
to kommunedelplaner og ere reguleringsplaner.

4.1 Komm unepla nen
Planområdet er i gjeldende KPA de nert som senterområde
S8 Sjøfronten på utsiden, og eksisterende byggeområde
på oppsiden av Sjøgaten. Arealet rundt menighetshuset i
Sandviksveien er vist som grønnstruktur.
Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 ble vedtatt i
juni 2015 og legger til grunn en visjon om at Bergen skal være
en aktiv og attraktiv by. En av satsingene er at Bergen skal
utvikles til en mer kompakt by, en gåby der innbyggerne har
gangavstand til daglige gjøremål og kollektivknutepunkt.
Et utvidet Bergen sentrum må utvikles som erfunksjonelle,
kompakte byområder med boliger, arbeidsplasser og
o entlig og privat service.
Kommuneplanens arealdel er under rullering. I den
forbindelse er det utarbeidet et strategisk temakart for Bergen
2030. Kartet de nerer syv kompakte byutviklingsområder.
Her skal mesteparten av boligbyggingen skje, og det
skal utvikles tett bebyggelse samt utvikles bydelsparker i
tilknytning til bydelssenteret. Sandviken ligger innenfor det
sentrale byutviklingsområdet.

Kom m une p la ne ns a re a ld e l. Pla ng rense o g p å g å end e
p la na rb eid er i Sa nd viken er m a rkert m ed g ult.
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Kommunedelplan (KDP) for Sandviken og Fjellsiden nord
plan-ID 15750000 ble vedtatt 19. februar 2001. Planen legger
til rette for Sandviken og Fjellsiden nord som boligområde
øst for Sjøgaten/Sandvikstorget og næringsområde, delvis
kombinert bolig/næring på vestsiden. Bergen arkitektskole
er vist som allmennyttig formål
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I denne planen er Kristiansholm båndlagt til cruisehavn,
med krav om reguleringsplan. Sjø yhavnen er vist yttet
til Ludebryggen, nord for Kristiansholm. Noen av disse
konklusjonene er endret i KDP Bergen havn, de omtales
under.

#

R

Planen viser eksisterende grøntkorridorer med en ny
grøntkorridor fra Sandviksveien, via Sjøgaten til sjøen ved
Fiskerimuseet. Deler av Sjøgaten og Sandviksveien er vist som
miljøgater med 30 km/t. Det er også vist en mulig lokalisering
av parkeringshus ved krysset Sjøgaten/Sandviksveien.

#

#

#

#

#

Utsnitt a v KDP Sa nd viken - Fje llsid en Nord

4.3 Kommunedelplan Bergen indre havn

R

#

KDP for Bergen havn plan-ID 1874000 ble vedtatt 14.
mai 2012. I planforslaget er Kristiansholm vist som
byutviklingsområde med blandingsformål og gangareal
med byromsbruk hvor tilrettelegging for allmennhetens
tilgang til sjøen skal vektlegges. Cruisehavn er ikke lenger
inne som en mulighet, men skal videreutvikles på Skolten.
Reguleringsplan for Kystkultursenteret inklusive ny molo
(h1) inngår i planen. Sjøarealet utenom Kystkultursenteret er
vannareal for allmenn erbruk – Ferdselsområde. Sjøarealet
nord for planområdet, utenfor Måseskjæret er vannareal
havn. Dersom det ikke kommer i kon ikt med hovedformålet
kan det drives sjø yhavn og legges til rette for mindre båter.
Grense mellom formålene, grad av utnytting og byggehøyder
skal fastsettes i reguleringsplan. Retningslinjene åpner for at
det kan legges til rette for o entlig badeplass.
Nordnesparken
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Utsnitt a v KDP Bergen ha vn

ommunedelplan Sandviken - Fjellsiden Nord

4,1 ,nr.1 Byggeområder
bolig / nærings-områder
friområde
næring
almennyttig formål
boligområder
bolig /almenyttig
offentige bygninger
almennyttig / gangvei

§ 20-4,1 ,nr.4 Områder som er eller skal båndlegges
fareområde
cruisehavn

Oversiktsplanrestriksjoner
Utfyllende bestemmelser knyttet til pbl § 20-4, 2

Fredet bygrunn,bygg og anlegg etter Lov om kulturminner

fredete og midl. fredete bygninger, §15, 22
grense fo automatisk fredet bygrunn, § 4

§ 20-4,1 ,nr.5 Områder med særskilt bruk og vern av sjø og vassdrag

4,1 ,nr.6 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
vei - gangareal
ny vei
eks./ mulig lokalisering parkeringsanlegg
ny grønnkorridor
eksisterende grønnkorridor
overgang gangvei
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Plan nr. 15750000

##

småbåthavn
vannareal for almen flerbruk
havn
sjøflyhavn
utslippspunkt, renseanlegg

§ 20-4, nr.2 LNF Landbruk,natur og friluftsområder
LNF, landbruk, natur og friluftsområde
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R

plangrense
gjeldene stadfestet reguleringsplan
krav om reguleringsplan
byggegrense mot Fjellveien
byfjellsgrense
områder under regulering
område med verneverdig bebyggelse
mur / kai som skal bevares
verneverdige bygninger
eksisterende bygninger i LNF
verneverdige trafokiosker
område med 30 km/time

Plankar

Spesielle bestem

spesialområd
fareområde e

BER
Milj

Plan
Ved

10690000

4.4 Reg uleringspla ner i om rå det
To reguleringsplaner ligger i sin helhet innenfor planområdet
•

Plan ID 9900000 Byplanvedtekter for strøket
"Fjæregrenden", fra 1958.

•

Plan ID 8150000 Sandviksboder 5-24, vedtatt
26.10.1998. Regulerer kystkultursenteret og sjøbodene
til bevaring. Allmennyttig formål og bolig/næring.

To planer som omfatter deler av Sjøgaten innenfor
planområdet:
•
•

60390000

8150000

Plan ID 16580000 Slaktehustomten bolig og
næringsområde fra 2001

990000

Plan ID 60390000 Sandviksbodene 78C-80, vedtatt
20.06.2011 som regulerer kontor for Lerøy Seafood
Group og vegsystemet.

16580000
Gjeld end e reg ulering sp la ner. Bergenska rt.no

I nord grenser planen til plan for Wilhelmineborg fra 1952,
arelaplan ID 10690000.

4.5 På gå end e p lana rbeid er
Det er ingen pågående planarbeider som berører
planarbeidet direkte, men det pågår ere planarbeider i
Sandviken både i nord ved Elsero og i sør på Bontelabo. På
Lehmkulstranden pågår det planarbeid for 450 nye boliger
på utfylte øyer i sjøen, og lenger nord mot Gamle Bergen er
det ønske om nærmere 600 leiligheter.

Pla n-ID 815 Sa nd viksb od er

15

4.5.1 Byb anen Sentrum – Åsa ne
Det ble i 2013 utarbeidet konsekvensutredning for bybane
fra sentrum til Åsane. Basert på denne vedtok Bystyret trasé
for bybanen fra sentrum til Åsane/Vågsbotn i juni 2014 (sak
137/14). Det ble vedtatt at en trasé med dagløsning gjennom
Sjøgaten i Sandviken (alternativ 1Ba) skulle legges til grunn
for arbeid med reguleringsplan for bybanen. Byrådet vedtok i
november 2014 (sak 1443/14) å stille planarbeidet i bero.
I Byrådet 25/2 2016 var saken igjen oppe til behandling.
Bystyrets vedtak i sak 137/14 ble delvis opphevet og det
ble lagt frem forslag om nye trasévalg for delstrekningene
sentrum og Åsane. I Sandviken ønsket byrådet alternativ 3Ba
med forlenget Fløy ellstunnel. Denne løsningen innebærer
at banen legges i tunnel forbi planområdet med en
holdeplass ved Sandviken kirke og en i Amalie Skrams vei ved
Formannsvei. Tilleggsutredninger er utarbeidet. Fagnotat fra
Plan- og bygningsetaten konkluderer med bybanetrasé i
Sjøgaten(1Ba). Dette legges til grunn for reguleringsforslaget

for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. Byrådet
vil komme tilbake til bystyret med forslag til trasé gjennom
Sandviken, og et helhetlig grunnlag for det videre arbeidet
med reguleringsplan.
Dette betyr at det pr. i dag ikke er avklart hvilken løsning som
vil bli valgt gjennom planområdet.

4.6 Sykkelstrateg i for Berg en
Sykkelstrategi for Bergen (2010-2019) har som mål at det skal
være attraktivt å sykle for alle, og at det skal være utbygd
hovedveinett for sykkel innen 2019.
I sykkelstrategien går en hovedrute for sykkel via Sjøgaten.
Sykkeltilbudet skal ha høy standard og være tilrettelagt
for e ektiv transportsykling med skille mellom gående og
syklende. Gjennom planområdet betyr det toveis sykkelvei i
3 – 3,5 m bredde med separat fortau.

Illustra sjon fra KU
b yb a ne m ot Åsa ne.
Tra sé a lterna tiv 1Ba

Illustra sjon fra KU
b yb a ne m ot Åsa ne .
Tra sé a lte rna tiv 3Ba
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5 Beskrivelse av planområdet
– dagens situasjon
Strandsonen i Sandviken er i endring fra sjørelatert næring til
blandet byformål med stort innslag av boliger. Kristiansholm
ligger sentralt i Sandviken innenfor det som i strategisk
kart for rullering av kommuneplanen er vist som del av de
kompakte byutviklingsområdene.
Planområdet utgjør et kjerneområde i et kulturmiljø som
vurderes å ha stor nasjonal kulturminneverdi. Området
betraktes som en viktig historisk havne- og næringsstruktur
og må ses i nær sammenheng med verdensarvstedet
Bryggen.

Området på østsiden av Sjøgaten er boligområde,
mens det i Sjøbodene på vestsiden av Sjøgaten er ulik
næringsvirksomhet med innslag av bolig. Ved Kristiansholm
er det store utfylte arealer med ulik arealkrevende næring,
dominert av lagervirksomheten til Neumann Bygg. Mot sjøen
ligger også de markerte institusjonene Bergen Arkitektskole,
fiskerimuseet og kystkultursenteret.

Slakthustomten
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5.1 Belig genhet og a vg rensning
Området ligger sentralt i Sandviken og i gang/sykkelavstand
fra sentrum (2,2 km fra Sandvikstorget til Torgalmenningen)
og 2,2 km fra Handelshøyskolen.
Planområdet omfatter 110 daa landareal og strekker seg fra
Slaktehustomten i sør til Ludebryggen ved Gjensidigegården
i nord, og omfatter Kristiansholm, Sandvikstorget,
Rosegrenden og boligbebyggelsen opp mot Amalie Skrams
vei. I forhold til oppstartsmeldingen er plangrensen noe
justert, og veiarealet i Amalie Skramsvei / Ekregaten inngår
ikke i planen.
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5.2 Viktige målpunkt. Privat og offentlig servicetilbud

Innenfor planområdet er de viktige målepunktene i
dagens situasjon:
•

Fiskerimuseet

•

Kystkultursenteret og Tangen

•

Bergen arkitektskole

•

I tillegg er det dagligvarebutikk og pizzarestaurant ved Sandvikstorget og menighetshuset og
bedehus innenfor planområdet

Området sokner til disse skolene:
•

Eventyrskogen skole 400 m fra Sandvikstorget

•

Krohnengen skole 1,1 km (15 minutt gangavstand)

•

Rothaugen ungdomsskole 700 m

Andre sentrale målpunkt i nærområdet er
•
•

Fjellveien ligger 1 km unna (15 minutters
gange)
Mulebanen 1,1 km

•

Handelshøyskolen 2,2 km

•

Torgalmenningen 2,2 km
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5.3 Byen i land ska pet. Pla nom råd et sett i det overord nete b yland ska pet

Bybildet domineres av det storslagne
landskapet med By orden og By ellene,
og den store kontrasten mellom bratte
ellsider og sjøen. Sandviken ligger i et
markert am åpent mot orden, avgrenset
av Sandviks ellet i øst, Rothaugen i sør og
Hegreneset i nord. Sjøen utgjør gulvet i
dette store landskapsrommet. Fjellsiden
er bratt og går opp i 300 m høyde. Langs
orden ligger en relativt smal strand ate
med
næringsbebyggelse
og
noe
boligbebyggelse. Fra strand aten skråner
terrenget opp mot Fjellveien og de bratte
ellsidene opp til Sandviks ellet.

Sa nd viken m ed Sa nd viksfjelle t so m b a kve g g . Kristia nsholm o g Ta ng en m id t
i b ild et. Må seskjæ ret til venstre o g Ro tha ug e n til høyre.

Prinsip ielt la nd ska p ssnitt
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Kristiansholm var en holme, men er gjennom ere utfyllinger
blitt til en halvøy som stikker ut i orden, en romdeler og et
fokuspunkt i det store landskapsrommet.
Stranden i området har enkelte landemerker som er særlig
tydelige på stor avstand, gjennom form, størrelse og/eller
høyde. Dette gjelder Kristiansholm, Hegreneset og Skolten,
samt mer lokale landemerker som Måseskjæret og Bontelabo
m. .

La nd ska p stre kk. Illustra sjon fra sted sa na lyse,
SC C Brue r 1997

Fjernvirkning ; viktig e linjer/ silhuetter p å b y-/ b yd e lsnivå

Sa nd viken se tt fra Sa nd viksfje llet
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Kristia nsho lm 1935

5.4 Sand vikens historiske utvikling og
kulturm inneverd ier
Forholdet mellom topogra , funksjon og bebyggelse er
som regel knyttet tett sammen, så også i Sandviksbukten
og planområdet. Den lange sjølinjen og det skrånende
terrenget med elvefar ga tidlig grunnlag for den første
næringsutviklingen i området med havneaktiviteter
og mølledrift. Veifarene fra Bergen mot nord fulgte fra
middelalderen terrengets koter, og kan i stor grad nnes
igjen i eksisterende gatenett. Fra 1600-tallet da Kristiansholm
var befestet, og fram til Sandviksbukten ble innlemmet i
Bergen i 1877, var området i hovedsak preget av funksjonen
som stapelhavn for byen. Med ekstra kapasitet for lagring av
tørr sk og andre handelsvarer, var aktiviteten i Sandviken
med på å gjøre Bergen til en viktig internasjonal havn.
Kulturlandskapet bestod av sjøboder med brygger og
utstikkere, reperbaner, møller, grender med bolighus,
lyststeder og også gårdsbruk med tilhørende jordbruksland.
Området ved Kristiansholm er en del av det sammenhengende strandbeltet fra Skuteviken til Nyhavn, som ble
utbygget med sjøboder både på langs og tvers av stranden.
Også på skjær og holmer og, der grunnforholdene tillot det,
ut i sjøen på stolper og bolverk, ble det bygget sjøboder. Bak
pakkbodene eller lagerbodene lå grendene med bolighus for
dem som arbeidet i bodene, og langs hovedveien ut av byen
lå de mange vertshusene. Lystgårdsanlegg med staselig
hovedhus og hage eller parkanlegg kom også til å prege
bygningsmiljøet i dette området.

Utsnitt fra 1880-ka rtet. Be rg e nska rt.no

Planområdet omfatter det området langs sjølinjen i
Sandviksbukten som i dag har den største gjenværende
konsentrasjonen av historiske bygg knyttet til dette unike
bygningsmiljøet med sjøboder, grender, lystgårdsanlegg og
deler av den gamle Trondheimske postvegen.
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Kristia nsholm 1963

Etter at Bergen kommune kjøpte eiendommen Store
Sandviken og Sandviksbukten blir innlemmet i byen, preges
utviklingen i Sandviken av ulike planidealer som var typiske
for den tiden. Søndre Almenning ble anlagt etter den store
planen fra 1888, der idealet var rettvinklede gater og en
intensiv utbygging av leiegårder i mur. Etter nedgangstider
med byggestopp på slutten av 1800-tallet ble en ny plan
utarbeidet i 1911. Denne planen tok i større grad hensyn til
områdets topogra der de nye veiene følger terrenget og det
legges opp til en mer variert bebyggelse.

utsnitt fra 1911 p la ne n

Kontrasten mellom de selvgrodde grendene med smitt og
smau mellom husene, og den mer regulerte «rettlinjede»
boligbebyggelsen med fasade mot gaten fra tiden etter 1877,
er fremdeles svært tydelig i bebyggelsesstrukturen. Dette er
forskjeller det er viktig å bevare.

Utsnitt fra 1888 p la ne n
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Anleggelsen og utvidelsene av Sandviksveien og
Sjøgaten har fått store konsekvenser for den eldste
bebyggelsesstrukturen langs sjølinjen. Sjøgaten
ble opparbeidet fram til Sandvikstorget i 1920 og
forlenger fram til Sandviksveien i 1952. Dermed var
forbindelsen til selve Sandviken betraktelig forbedret,
på bekostning av den opprinnelige strukturen langs
sjølinjen, der kommunikasjonen først og fremst
hadde gått vertikalt på sjølinjen, mellom bodene og
grendene. Sandvikstorget som tidligere hadde vært
et åpent område ned mot sjølinjen, kk nå mer eller
mindre den formen vi kjenner i dag.
Mye av den gamle sjøbodbebyggelsen har i siste
halvdel av 1900-tallet blitt revet for å bli erstattet av
større næringsbygg, fremdeles med tilgang til sjø
som en viktig forutsetning for virksomhetene. Ved
rivning av sjøbodene og igjenfylling av området ut
mot Kristiansholm, ble området langs sjølinjen sterkt
transformert til et moderne næringsområde med
blant annet silo for kraftfor og lager for trelasthandel.
Spesielt i perioden 1950 til 1980 skjedde store
endringer. Gode eksempler på at moderne bygg
kan ha arkitektoniske kvaliteter og være viktige
eksempler fra sin tid. I dette området kan imidlertid
ikke disse verdiene sees som svært sårbare sett i
sammenheng med de gjenværende førindustrielle
bygningene i området.

Kristia nsho lm 1935
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5.5

Eiendom sforhold

Området har en rekke grunneiere. På Kristiansholm er
Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen (BOH)
grunneiere. Eierforholdet mellom kommunen og BOH er
uavklart. Neumann Bygg AS eier indre del av Kristiansholm
og fester i tillegg areal fra kommunen.

Langs strandsonen forøvrig er det
ere ulike
eiendomsbesittere, bl.a. Bergen arkitekthøyskole, Båt
Berge og Bergen kommune. Øvrig areal er i hovedsak
boligbebyggelse med små tomter. Mange av disse tomtene
er festetomter. Både tomter og grunnen rundt bebyggelsen
eies av Bergen kommune.
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5.6 Da gens area lbruk
Bydelen har vært klart funksjonsdelt med boliger i de øvre
områdene og næring i nedre del mot sjøen. Dette er i ferd
med å endres ved bygging av stadig ere boligprosjekter
langs sjøfronten. Planområdet kan grovt deles i tre
soner: strandsonen på utsiden av Sjøgaten, området ved
Sandvikstorget og boligområdene på oppsiden av Sjøgaten.
St randsonen
Utsiden av Sjøgaten består av ulik næringsbebyggelse, (fra
nord til sør):
•

Båtsalg- /service v/ Båt Berge / Båt og motorservice

•

Bergen arkitektskole (BAS) i de tidligere kornsiloene

•

Kristiansholm
- Domineres av Neumann sin byggevarevirksomhet
med store lagerhaller og utendørs lagringsareal. Det
er kai på eiendommen, men den nyeste utfyllingen fra
2012 er uten kaifront, og virksomheten opplyser at de
ikke lenger mottar varer sjøveien.
- MC Diving som har lokaler på Kristiansholm og har
skip liggende ved kaiene
-Helikopterlandingsplass. Sjø yhavnen er ikke lenger
i bruk, helikoptertra kken har overtatt. Fonna har
tidsbegrenset konsesjon for helikoptertra kken på
Kristiansholm .

26

•

De fredete sjøbodene huser Norges Fiskerimuseum og
Sandviksboder Kystkultursenter

•

Forskjellige kontor/båtservice/overnattingsvirksomheter
samt bolig

Sa ndviksto rg et
Torget ligger på innsiden av Sjøgaten og brukes til parkering
for nærområdet og butikken på torget, men også en
del fremmedparkering. Torget er også ekserserplass for
Sandviken bataljon. Det har ingen historie som markedstorg,
utover at det brukes til juletresalg.
Rundt torget ligger en dagligvarebutikk, mindre
håndverksbedrifter, og langs Sjøgaten i nord en
pizzarestaurant og en ubetjent bensinstasjon.
Lindetreet med pratebenken som står i Søndre Allmenning
mellom Sandviksveien og Sandvikstorget har stor symbolsk
betydning, spesielt for Sandviksguttene. Treet er et
erstatningstre for en tidligere Hestekastanje (Lahns tre) som
ble stående igjen da gaten ble anlagt, og som kk betydning
som tuntre for Sandviken.
Østsiden a v Sjøga te n
Øst for Sjøgaten dominerer boligbebyggelsen inklusive
de historiske grendene Rosegrenden, Fjæregrenden,
Festergrenden og Pyttergrenden samt karrébebyggelsen
i Møbelsnekkernes Byggelag. Sandviken brannstasjon,
bedehus og Sandviken menighetshus ligger i området, i
tillegg til enkelte mindre næringslokaler.
Boligområder av ulik karakter og alder grenser til
planområdet i øst. I sør ligger den nylig utbygde
Slaktehustomten med boliger og næring. Gjensidiggården
med kontorarbeidsplasser grenser til planområdet i nord.
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Foto, dagens bruk av området
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5.7

Bebyggelsesstruktur

Sandviken er en sammenstilling av ulike byplangrep og
epoker. Planområdet er, som Sandviken for øvrig, satt
sammen av ulike bebyggelsesstrukturer.
De eldste strukturene finner vi langs sjølinjen som sjøboder
og den terrengtilpassete trehusbebyggelsen i grendene.
Sjøen gikk opprinnelig helt inn til Sandvikstorget, og her
ligger fortsatt et sjøhus (Joker) og et naust. Se illustrasjon i
kapittel 8.5.1.
Fra om lag 1880 vokste det frem en tett gate- og
kvartalsstruktur. Søndre Allmenningen ligger som et skille i
Sandviken mellom den tette bymessige bebyggelsen. Sør for
allmenningen ligger byhus i 2-4 etasjer i kompakte kvartaler.
Området nord for allmenningen er bygget ut etter en plan
fra 1911 som regulerte åpen småhus- og villabebyggelse
i øvre del, og murgårder i nedre del, representert med
Møbelsnekkernes Byggelag innenfor planområdet.

På Kristiansholm og i nordre del av strandsonen ligger
ulike industri- og næringsbygg på utfylte kaiarealer. Mest
fremtredende er Neumann Bygg sine lager og kontorbygg
og Bergen arkitektskole (BAS) som holder til i en tidligere
kraftforsilo fra 1960-årene.
Ute på Kristiansholm ligger et par lagerhaller, kontorbrakker
og den tidligere sjøflyhangaren.

5.8

Byggehøyder

Dagens byggehøyder varierer fra 1 ½ etasje i de minste
bolighusene i grendene, til den 37 m høyde siloen til BAS.
Sjøbodene har en byggehøyde på rundt 15 m. Også dagens
bebyggelse på Kristiansholm er 10-15 m høye. I nordre del av
Sjøgaten er utnyttelsen tyngre med høyder opp til 19m. Se
kart i kapittel 8.5.1.

Innenfor planområdet finner vi også Sandviken brannstasjon
som er et høyloftet toetasjes trehus fra 1903 og Sandviken
menighetshus som skiller seg ut som et frittliggende bygg
på stor tomt.
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4

5
1. Kontrast mellom fiskerimuseet i sjøboden og lagerbygg og silo på Kristiansholm
2. Madam Felle statuen og treet på Sandvikstorget omgitt av 2 etasjes trehus opp Søndre Allmenningen.
3. Sammensatt bebyggelse med Møbelsnekkernes Byggelag i Amalie Skrams vei, lave trehus og 5 etasjes bygg i Sjøgaten
4. Pyttergrenden med Møbelsnekkernes Byggelag i bakgrunnen
5. Rosegrenden
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5.9

Siktlinjer og barrierer

Siktlinjer gir kontakt mellom to områder. I planområdet
er den viktigste og mest særpregete utsikten naturlig nok
orientert mot fjorden. De færreste har utsikt fra boligen,
men fra de offentlige rom kan man se sjøen. Siktakser og
utsiktspunkt som berører planområdet er vist på figur over.

1
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2

4

3

5
1. Fra Amalie Skrams vei ved kryss Uren, BAS-siloen til høyre
2. Fra Sjøgaten ved Sandvikstorget
3. Søndre Allmenningen
4. Fra Sjøgaten ut mot Tangen
5. Fra Sjøgaten ved Bergestøen
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Barrierer: De største hindrene for kontakt mellom strandsonen og bydelen forøvrig er de tra kkerte hovedveiene
og lange sammenhengende bygningsstrukturer og
inngjerdinger.
Den største barrieren for forgjengere er kryssing av Sjøgaten,
der det er langt mellom de to gangfeltene. Sjøgaten oppleves
som en tra kal barriere som i dag er lite attraktiv å tilknytte
mer bymessige aktiviteter. Det mangler kontakt i aksen
Søndre Allmenningen- Sandvikstorget-sjøen og i forbindelse
med kryss Sjøgaten/Sandviksveien. Også Sandviksveien
oppleves som en tra kal barriere, en barriere som kan bli
forsterket dersom tra kken øker i gaten.

Da g ens næ ring sb yg g d a nner en 190 la ng b a rriere m o t
sjøen.

Mellom Sjøgaten og sjøen er det visuell og fysisk kontakt
mellom de este eldre bygningene. De lange lukkede
fasadene til Neumann og BAS utgjør en 190 m lang fysisk
og visuell barriere som dominerer gatebildet og bryter
med byveven for øvrig. Barrieren forsterkes av gjerder og
kveldsstengte porter mot Kristiansholm.
Kristia nsho lm er inng jerde t etter a rbe id stid og er ikke
tilg je ng elig for a llm enheten i d a g .

De n tra kkerte Sjøg a ten er en m a rke rt b a rrie re m ello m
stra nd sone n og o m rå d e t b a k.
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Tangen

5.10 Grønnstruktur, friluftsliv og tilgjengelighet til strandsonen

Området er tett utbygget og det er få
offentlig eller private grønne arealer.
Se kart i kapittel 8.5.3.
Grøntområdet rundt menighetshuset
er satt av til friområde i KDP og
kommuneplan.
Dette er det eneste større grønne
område innenfor planen. Her er
plener som brukes til grilling og
aking, velvoksne trær og en asfaltert
plass som brukes til ballspill.

Grøntområdet rundt menighetshuset
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Sammenhengen mellom fjell og
sjø og tilgang til sjøen har vært
vektlagt i KDP Sandviken og
KDP for havnen. I tillegg er det
sammenhenger som kan utvikles
gjennom Rosegrenden.
Bildet er fra forbindelsen mellom
Sandviksveien og Amalie Skrams
vei nord i planområdet.

Det er et par opparbeidete
leke- og friområder i grendene.
Bildet er fra Rosegrenden.

Sandviken har en lang kystlinje, men kun korte strekk
er tilgjengelige for allmenheten. Innen planområdet er
det tilgjengelig strandsone på Tangen, Ludebryggen,
Bergestøen og til dels på Kristiansholm. BAS har etablert en
trapp ned til sjøen og kaien her er tilgjengelig når portene er
åpne. Kristiansholm er et avstengt lager/næringsområde,
men med et stort potensiale som sjørelatert friområde for
bydelen. Strandsonen på vestsiden av Kristiansholm
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Ta ng en so m d isp o nere s a v Kystkulturse nte ret er e t a v få
ste d e r a llme nnhe te n ka n ko m m e til sjøen.

Loka lb efolkning e n b ruke r Ta ng e n so m b a d e p la ss.

5.11 Vind forhold
De fremherskende vindretningene målt ved Flesland lufthavn
er nord-nordvest (NNV) og sør-sørøst (SSØ). Om sommeren
er det vind fra NNV som er dominant, og om vinteren er
det vind fra SSØ – men dette er ikke et entydig bilde, vind
fra andre retninger forekommer hele året. En kan derimot se
at vindretninger fra vestlige og østlige retninger er sjeldne.
Vindretningene målt ved Florida er sammenlignbar med de
for Flesland, men pga. påvirkning av den lokale topogra en
kommer vinden fra NNV mer fra NV, og det blåser sjeldnere
fra andre retninger enn de to dominante retningene ved
Florida enn ved Flesland.
Basert på dette forventes fremherskende vindretninger over
planområdet forventes å være fra nordvest og fra sør. Den
innkommende vinden fra sør vil være noe dempet i styrke
sammenlignet med vind over åpen lende pga. den bremsende
e ekten av bykjernens ruhet. Det antas at hastighetene mot
planområdet ved vind fra fremherskende retning sør er lik de
målt ved Florida målestasjon.
Forve nte t lo ka l vind re tning i p la nom råd et

Utover dette er planområdet ikke spesielt skjermet fra vind av
andre bygg eller terreng. Mot sørvest, vest og nordvest er det
åpent mot orden. Vind fra disse retningene vil kunne blåse
inn uhindret mot planområdet. Det antasat hastighetene mot
planområdet ved vind fra fremherskende retning nordvest er
lik de målt ved Flesland målestasjon.

Det kan derfor forventes at alle eksponerte uteområder som
ikke ligger i le av f.eks. bygninger, og der det planlegges
lengre sittestillende opphold vil ha behov for vindskjermende
tiltak.
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5.12

Vei- og tra kkforhold

Sjøgaten og Sandviksveien er de to viktigste veiene gjennom
området.
Fv 585 Sjøgaten har gjennomgangstra kk mellom Bergen
sentrum og nord (E39, Åsane, Ytre Sandviken), i nordre del
betjener fylkesveien også lokaltra kk fra Sandviken og
nordover. I tillegg har Sjøgaten funksjon som atkomstvei for
bebyggelsen mellom veien og sjøen.
Veien er to-felts vei med midtstripe og venstresvingefelt i
krysset Sjøgaten/Sandviksveien. Dette krysset er lysregulert.
Også Fv 264 Sandviksveien søndre del har stor tra kk, den
betjener lokaltra kken for store deler av Sandviken.
Det øvrige gatenettet er atkomstgater.
5.12.1 Påg ående arb eid m ed tra kksystem et i
Bergen m ed innvirkning på p lanom råd et
Det er usikkerhet hvordan det fremtidige overordnede
veisystemet vil bli, og dermed også hvor stor tra kk som vil
gå gjennom planområdet.
•

•
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Bybanen. Endelig trasé for bybane mot Åsane er ikke
fastsatt. Velges alternativ med bane i Amalie Skrams
vei eller tunnel gjennom Sandviken vil kjøremønsteret
i Sjøgaten bli uendret. Om banen legges til Sjøgaten vil
gaten bli enveiskjørt i sørlig retning. Denne løsningen
vil medføre en vesentlig tra kkøkning i Sandviksveien.
En øvre banetrasé vil på grunn av tra kktiltak i sentrum
med bybane over Bryggen også gi tra kkøkning i
Sandviksveien.

Tra kkm e ng d e (ÅDT) 2015. Illustrasjon Helg e Ho p en

Bymiljøtunnelen.
Arbeid
med
silingsrapport/
planprogram pågår. Dersom tunnelen realiseres vil det
føre til redusert tra kk i planområdet i forhold til dagens
situasjon.
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2

1

4
1. Gørbitz gate
2. Sjøgaten/ Johan Mohrs gate
3. Sjøgaten
4. Sandviksveien

3
5.12.2 Buss
Området betjenes av buss i Sjøgaten. Mange ruter passerer
området og frekvensen er hyppig – minst hvert 10. minutt
midt på dagen.
Nordgående buss har stopp med busslomme ved
Sandvikstorget. Sørgående buss stopper i gaten ved
Bergestøen uten tilrettelegging for venting mm. Det
er regulert inn busslomme i forbindelse med plan for
Slaktehustomten.
5.12.3 Fotgjengertilgjengelighet og gangakser
Fotgjengertrafikkene følger stort sett gatenettet. Det er 1,6
– 3 m fortau langs innsiden av Sjøgaten. På utsiden av veien
er det fortau nordfra frem til Fiskerimuseet, men ikke vider
sørover. Det er lysregulert gangfelt nord for Sandvikstorget
og et uregulert gangfelt i enden av Johan Mohrs gate.
Gatene i området for øvrig har fortau av varierende bredde.
I nedre del av Sandviksveien er fortauene smale, ned i 1 m
bredde.
Det er 1,6 – 3 m fortau langs innsiden av Sjøgaten. På
utsiden av veien er det fortau nordfra frem til Fiskerimuseet,
men ikke vider sørover. Det er lysregulert gangfelt nord for

Sandvikstorget og et uregulert gangfelt i enden av Johan
Mohrs gate.
Gatene i området for øvrig har fortau av varierende bredde.
I nedre del av Sandviksveien er fortauene smale, ned i 1 m
bredde.
5.12.4 Sykkelveinett
Det er tosidig sykkelfelt langs Sjøgaten. I sykkelstrategi for
Bergen ligger det inne en standardheving med sykkelvei
gjennom området.
Ut over det er det ingen tilrettelegging for syklister i
planområdet.
5.12.5 Parkering
Virksomhetene på utsiden av Sjøgaten parkerer på
eiendommen mellom bygg og vei. På Kristiansholm er
det parkeringsplass til 80-100 biler i forbindelse med
næringsvirksomheten.
Sandvikstorget brukes til parkering. Det er også gateparkering
i smågatene Sandvikens torggate, Garmannsgate m.fl.
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Ü
5.13 Sjøarealet
Mesteparten av strandsonen består av kaier, de fleste i
tilknytning til forskjellig næringsvirksomhet. Det er en
utligger i forbindelse med Båt Berge i nord og utenfor
båtvirksomheten i sør.
På utsiden av Kristiansholm er det brådypt, mens det
er grunnere på nord- og sørsiden. Kaiene ved BAS og
Neumann er ikke lenger i bruk, og BOH har ikke aktive
havneinteresser på Kristiansholm. Kaiene og havnen
på Kristiansholm brukes i dag av ulike virksomheter,
bl.a har dykkerfirmaet på Kristiansholm båt liggende
ved dypvannskaien på vestsiden.
I tilknytning til fiskerimuseet og kystkultursenteret
ligger havn for veteranbåter, delvis skjermet av
Tangen. Denne havnen er utsatt for vestlige og
nordvestlige vinder, og det er skade på flere av kaiene.
I gjeldende plan er det regulert inn en molo som
beskyttelse av dette havnearealet, slik at en får plass
til flere båter. Kystkultursenteret har utarbeidet planer
for opprusting av kaiene.
Helt nord i planområdet ligger Ludebryggen som er
en offentlig tilgjengelig kai. Ved bryggen har Bergen
Brannvesen naust for brannbåt.

0

Sjødybder utenfor planområdet.
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5.14 Støy
Det er utført støyberegninger for veitra kkstøy og
småbåthavn innenfor planområdet, (Områderegulering
Kristiansholm m. . Støyvurdering. Norconsult 12.01.2017).
Beregningene baserer seg på Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442.
Veitra kkstøy
Sjøgaten og Sandviksveien er støykilder fra biltra kk.
Beregningen for dagens tra kksituasjon fremskrevet til 2035,
viser at det er ere eksisterende boligbygg langs østsiden av
Sandviksveien og Sjøgaten som ligger i gul og rød støysone.
Bebyggelsen vest for veien ligger i rød sone.
Helkopterstøy
Støy fra Fonna y sin helikoptertra kk på Kristiansholm ble i
2005 beregnet av Kilde Akustikk. Retningslinjene T-1442 har
krav til gul sone ved yplass med grense Lden 52 dB. Gul sone
for dagens situasjon berører ingen av dagens boliger eller
annen støyfølsom virksomhet.
Andre støykilder
Støyko te r fra he liko p te ra ktiviteten. Illustrasjo n Kild e a kustikk
Neumann sin virksomhet med lasting og lossing kan medføre
støy til omgivelsen, men dette er ikke utredet nærmere siden
planen legger til grunn at virksomheten skal ytte.
To områder med småbåttra kk inngår i støyberegningene;
Båt Berge sitt verksted og veteranbåthavnen ved Tangen.
Beregninger viser at ingen av disse medfører støy på
eksisterende boliger eller annen støyfølsom virksomhet.

5.15 Vann og avløp
Eksisterende vannforsyning til planområdet er fra ledning i
Sjøgaten. Dagens overvannshåndtering er fellesledninger
for spillvann og overvann fra gatene opp mot Fjellveien. Ved
mye nedbør tar ikke ledningene unna. Sandvikstorget ligger
lavere enn veien. Det er derfor problemer med at overvann
samler seg nederst på torget.
Det er en 5-6 år gammel pumpehus for spillvann ved
innkjøringen til Kristiansholm. Plasseringen gir føringer for
utforming av byrommet. Det er en overløpsledning fra denne
ut i sjøen, til ca forbi Tangen. En ytting av pumpehuset er
vanskelig, og den kan ikke yttes så langt uten å måtte legge
om avløpsledningene. I planarbeidet videre er det derfor tatt
hensyn til at pumpehuset mest sannsynlig blir stående.

00
m

Pum p e hus fo r sp illva nn lig g er m id t i rom m e t m ello m Fiskerim usee t og Neum a nn b yg g .
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5.16 Energi
Planområdet ligger
fjernvarme i Bergen.

utenfor

konsesjonsområdet

for

5.17 Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse), Risiko- og sårbarhetsanalyse, Kristiansholm,
Sandvikstorget, Rosegrenden – områdereguleringsplan med
KU, Norconsult 06.02.2017.
Fareidentifikasjonen og sårbarhetsanalysen sier at
planområdet er lite til moderat sårbart for skred. Rapporten
ROS II – Skredfare/Pilot II – Fjellsiden Svartediket –
Munkebotn, utarbeidet av Sweco på vegne av Bergen
kommune har kartlagt skredfaren i området og vurderer
snøskred, flomskred og løsmasseskred. Delrapportene 5:
Fjellveien Nord og 6: Munkebotn viser at utløpsområdene for
skred ikke vil nå planområdet.
Det er ingen større vassdrag i området, men området ligger
nederst i to nedslagsfelt og kan være utsatt for ekstremnedbør.
Overvannshåndtering ivaretas i VA-rammeplanen.
Deler av planområdet ligger rundt 2 m over havet. For Bergen
kommune viser beregnet havnivåstigning at bygninger med
personopphold skal sikres mot et høydenivå på 206 cm.
Bølgepåvirkning er ikke tatt med i denne beregningen, og
vil kunne gi stor påvirkning i planområdet. Det foreligger en
rapport fra Meteorologisk institutt fra 2006 som definerer
bølgehøyde i ulike soner i Bergen. Estimatet for Sandviken
tilsier at ny bebyggelse bør har gulv så høyt som kote +4,2-4,7.
Etter at rapporten ble utarbeidet er estimatene blitt lavere, og
rapporten gir dermed ikke egnet estimat på bølgehøydene,
og ny beregning av bølgepåvirkningen i området kan være
aktuelt.
Området er ikke utsatt for eksplosjonsfare eller fare for akutt
forurensing fra virksomheter eller elektromagnetiske felt i
eller nær planområdet.
Det er ikke kartlagt grunnforurensing i eller nær planområdet.
Det er en bensinstasjon i planområdet, og det forutsettes at
gjeldende regelverk følges. I sjøen nord for Neumann-tomten
er det påvist forurensede sedimenter, dette er nærmere
omtalt i kapittel 8.12.4.
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6 Alternativer som har vært vurdert
6.1 Alternative byutviklingsløsninger
Planprogram for områderegulering for Kristiansholm,
Sandvikstorget og Rosegrenden definerer to alternativer som
skal utredes der alternativ 1 og 2 vil bli vurdert opp mot
0-alternativet.
Alternativ 0 er dagens arealbruk med etablering av torg og
sanering av trafikk, utbedret trafikksystem (miljøgate) og
eventuell trasé for bybane.

Alternativ 1 Fortetting med næring og boliger. Blanding
av arealkrevende næring og arbeidsintensiv næring 15
arbeidsplasser/daa, boliger.
Alternativ 2 Blandet sentrumsformål. Fortetting.
I begge alternativene avsettes arealer for byromsbruk
og allmennyttig formål. Mesteparten av planområdet er
verneverdig og fokus i alternativsutvikling er Kristiansholm
og Neumann-tomten.
Da planprogrammet ble behandlet i byrådet ble det i tillegg
vedtatt at planen skal vurdere mulighet for å anlegge
småbåthavn i kombinasjon med gjestehavn.
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6.1.1 Alte rna tiv 1 – area lkrevend e næ ring og
fortetting m ed b olig / næ ring
Det er utviklet ulike løsninger for området med en
kombinasjon av arealkrevende næring og bolig/næring.
Føringen fra KDP-Bergen havn om at Kristiansholm skal
være område for byromsbruk ligger fast. Fortetting krever at
dagens byggevarevirksomhet må e ektivisere arealbruken,
og at næringsområdet suppleres med boliger mot sjøen og/
eller oppå lagerhallene.
En løsning med ny bystruktur på utsiden av næringsområdet
som vist i Figur 35 kan bygges ut trinnvis, slik at næringsområdet senere kan transformeres til sentrumsformål.
Løsningen vil også aktivisere strandsonen og gi en myk
overgang mellom næring og sjøen.
En løsning med bolig/kontor oppå lagerbebyggelsen kan
gi aktivitet mot gater/gangveier, men utbyggingen vil bli et
kompakt kvartal med et gatenett som bryter med skalaen
i byveven for øvrig. Bebyggelsesstrukturen vil også være
vanskeligere å transformere om byggevarevirksomheten
senere ytter ut av området.
Alternativ 1 ble lagt frem for grunneier Neumann bygg i
møter våren 2013, men alternativet fyller ikke virksomheten
sitt behov for et sentrallager. Arealbehovet til Neumann
er vist som prinsippskisse i Figur 36. En slik løsning gir ikke
rom for annen byutvikling på bakkeplan. Det ligger inne en
o entlig gangveien langs sjøen, men den blir lite aktiv og får
mindre sosial kontroll enn gangveien i alternativ 1.
Vurdering
En utvikling som kombinerer arealkrevende næring og
byutvikling gir ikke gode løsninger for noen av formålene.
Næringsarealet blir av virksomheten vurdert som for trangt
til å sikre e ektiv drift.
Som vist i Figur 35 har alternativ 1 ca 9000 m² BRA. Løsningen
gir ikke svar på de overordnede byplanmessige føringene for
reguleringsarbeidet, om å etablere gode byrom og å bryte
ned barrieren mellom sjøen og baklandet. En regulering som
sikrer den arealkrevende næringen sitt behov, er ikke i tråd
med føringer fra overordnet planarbeid og strategisk kart for
byutvikling i kommunen der mesteparten av boligutviklingen
skal skje sentralt.
Alternativ 1 er derfor valgt bort fra det videre planarbeidet,
og er ikke drøftet videre i vurderingen av konsekvenser i
planbeskrivelsen
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6.1.2 Alte rna tiv 2
– fortetting m ed bla ndet sentrum sform å l
Det er vurdert forskjellige løsninger for en full transformasjon
av Neumann-tomten.
Prinsipp som har vært vurdert omhandler byggehøyder,
bebyggelsesstruktur og byrom i området. Ulikt omfang av
utfylling på nordsiden er vurdert, dette er omtalt i et eget
avsnitt.
Fase 1. I p eriod en 2012-2013 ble dette a lte rna tivet utarbeidet

Neum ann-tom te n:
•
•
•
•
•

26,7 d aa .
36 000 m ² BRA
3-6 eta sjer.
c a 7 000 m ² utfylling m ed åp en
b eb ygg elsesstruktur.
% BRA = 134 %

Sammenhengende
grøntområde
uten
gjennomkjøringsmulighet
evt.
kanal
gjennom
området.
Sammenhengende strandpromenade langs hele området.
Alternativet er valgt vekk pga. lav BRA og lav utnyttelse av det
utfylte arealet.
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Fa se 2. Våren 2015 b le en m aksim al utnytting te stet ut

Neum ann-tom te n:
•
•
•
•
•

27,4 d aa
51 000 m ² BRA
4-8 eta sjer.
c a 8 000 m ² utfylling m ed kva rtalsstruktur
% BRA = 186 %

Intern gate nord-sør med mulighet for gjennomkjøring.
Sammenhengende strandpromenade langs hele området.
Høyest utbyggingspotensiale. Alternativet er valg vekk pga. en for
kompakt utbygging for området med bygg opp til 8 etasjer.

Fa se 3. I p eriod en 2015-2017 ble end elig pla nforslag uta rbeid et etter at p lana rb eid et sto p pet opp et
p ar å r grunnet utsettelsen a v pla nleg ging en a v Byba nen nord .

Neum anntom ten:
•
•
•
•
•
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22,0 d aa
42 200 m ² BRA
4-6 eta sjer
3600 m ² utfylling m ed kam struktur
% BRA= 192 %

Intern gate nord-sør med mulighet for gjennomkjøring, tydelig gangakse
sentralt i området
Valgt løsning. Det er den mest areale ektive løsningen. Høy utnyttelse,
lite utfylt areal og en struktur som er kompakt inn mot Sjøgaten og løser
seg opp mot sjøen.
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Sa nd viksve ie n/ Sjøg a ten

6.1.3 Alte rna tive pla ssering er av kryss til
Kristiansholm
Ulike kryssløsninger for avkjøring til utviklingsområdet på Neumann-tomten
har vært vurdert. Gjennomgående 5,5 m bred g/s-løsning på utsiden av gaten
er lagt til grunn i alle alternativene. (Navn på alternativene referer til alternativ
i kapasitetsanalysen for området).
Alternativ 1b – x-kryss ved kryss Sjøgaten/Sandviksveien
uten bybanen.
• Venstresvingefelt til Sandviksveien fra nord, og til Neumann-tomten fra
sør.
• Venstresvingefelt fra øst i Sandviksveien.
• Gangfelt sør for krysset
• Kan også være tilkomst til Neumann sin virksomhet så lenge den drives på
tomten. Dette krever at man river deler av en lagerhall.
Alternativ 1a er et x-kryss uten gangfelt sør for krysset.
• Dette gir bedre kapasitet enn alt 1b, men det er en forutsetning for
planarbeidet at fotgjengerforholdene skal bedres og et gangfelt i
forbindelse med krysset er en forutsetning for en levende gåby.
Alternativ 2b med bybanen i Sjøgaten er vist og nærmere omtalt i 7.11.1.
• Krysset må være todelt: Innkjøring til parkeringsanlegg SPH1 i sør ved
dagens innkjøring, utkjøring i nord i et x-kryss ved kryss Sjøgaten/
Sandviksveien. For sørgående tra kk vil det også være mulig å kjøre ut i
den søndre avkjøringen.
• En løsning med både høyresvingefelt mot Neumann-tomten fra nord, og
gjennomgående g/s-løsning er vurdert, men det forkastet siden det krever
at BAS-siloen må rives.

Alte rna tiv 1b
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Alternativ 1b – x-kryss v/ kryss Sjøgaten/Sandviksveien
uten bybanen. Variant, (vist med bebyggelsesstruktur fra tidligere i
planprosessen)
• Kollektivfelt mot nord, på sørsiden av krysset.
• Det er ikke plass til å etablere både gjennomgående kollektivfelt og
gjennomgående sykkelløsning uten å rive Neumann sitt bygg og BASsiloen

Alternativ 3 – x-kryss trukket sørover
(vist med bebyggelse fra tidligere i planprosessen).
• Et mer bymessig kryss enn de andre alternativene
• Plass til svingefelt fra nord også med bybane i Sjøgaten
• Kan ikke fungere som et første byggetrinn der dagens virksomhet
opprettholdes på Neumann-tomten.
• Krever tilgang til eiendommen på innsiden av Sjøgaten, og reduserer
utbyggingsområdet her.

Alternativ 4 – T-kryss trukket nord for BAS. Innspill fra Neumann Bygg.
• Ny tilkomst til området uten å berøre Neumann sin virksomhet. Veien legges
over deler av uteområdet til BAS.
• Løsningen er tra kalt problematisk da det ikke er plass til venstresvingefelt
og en vil få tilbakeblokkering sørover til krysset. Er ikke omfattet av
kapasitetsanalysen.

Konklusjon
Alternativ 2b med bybane i Sjøgaten er lagt til grunn for planforslag og
illustrasjonsplan. Det gis plass for løsning uten bybane dersom dette blir regulert.
Kryssplasseringen har størst eksibilitet i forhold til etappevis utbygging av
utviklingsområdet, og kryssplasseringen kan utvikles som alt.1b uten bybane eller
alt. 2b med bybane i Sjøgaten. Tra kk til planområdet blir oversiktlig og krysset har
tilfredsstillende kapasitet både med og uten bybane i Sjøgaten.
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Sa nd viksveien

6.1.4 Alternativer for Sand viksveien
Som omtalt i kapittel 5.12.1 pågår ere planer/utredninger
som får konsekvenser for det overordnede tra kksystemet i
Sandviken og for tra kken i planområdet.

Sa nd viksve ie n

•

5,5 m mellom kantstein. Fortau min 2 m på mesteparten
av strekningen. Smale knip ned i 1,2 m på begge sider av
gaten i nedre del

Siden overordnet tra kksystem kan føre til endrede
forutsetninger og tra kkmengder i Sandviksveien, regulerer
planen formålet gate med fortau, uten å fastsette inndelingen
mellom kjørebane og fortau. Det endelige tverrpro let
fastsettes i byggeplan ved en opprusting av gaten.

•

Redusert kjørebane til 5 m på det trangeste partiet og
ned i 1,7 m fortau. Fortsatt et knip på 1,2 m på ene siden.

•

Rive Sandviksveien 38 A for å gi plass til minst 2 m fortau
langs hele gaten.

Sandviksveien er et historisk gateløp med verneverdig
bebyggelse på begge sider. Gaten er ikke utformet for å ta
unna store mengder biltra kk, og forholdene for gående er
til dels dårlige. Under forutsetning av at Sandviksveien også
i fremtiden skal være en samlevei for bydelen, er alternative
løsninger for Sandviksveien vurdert:

Figur 38. Skisse som viser kritiske punkt ved 5,5 m kjørebane.
Ingen av alternativene gir gode forhold. Dersom tra kken
reduseres i fremtiden kan kjørebanebredden knipes slik at
tilrettelegging for gående blir bedre og fremkommeligheten
for bil reduseres.
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6.1.5

Mulig b olig soneanlegg

Fem ulike lokalisering av et nytt boligsoneanlegg i
planområdet har vært vurdert:
1.

Den vestligste BAS-siloen byggesom til parkeringshus.
Grunn aten er liten, og de konstruksjonsmessige
inngrepene vil være store. Løsningen anses ikke som
gjennomførbar.

2.

Parkeringshus eller anlegg under bakken i
utviklingsområdet på Kristiansholm. Dette er en
teknisk og tra kalt gjennomførbar løsning

3.

Underjordisk anlegg nord. Forslaget ligger inne i KDP
Sandviken. Grunnforhold er ikke vurdert. Tra kalt
utfordrende med en inn/utkjøring tett på det allerede
belastede krysset Sjøgaten/Sandviksveien.

4.

Parkeringsanlegg /-hus på bensinstasjonstomten.
Parkeringshus på en så eksponert og sentral tomt er
ikke ønskelig i forhold til byromsstrukturen. Tra kalt
utfordrende med en inn/utkjøring tett på det allerede
belastede krysset Sjøgaten/Sandviksveien.

5.

Underjordisk anlegg sør (Søndre Allmenning).
Grunnforhold er ikke vurdert. Ikke ønskelig å lede mer
tra kk inn i Sandviksveien. Kommer i kon ikt med
mulig bybaneutgang fra evt. trasé med bane i ell.
Ikke ønskelig å lede tra kk inn mot det eneste grønne
området, eller i den historiske allmenningen.

Alternativ 2 vurderes som best i forhold til tra kk, byform
og gjennomføring. Dette alternativet er lagt til grunn for
reguleringsplanen
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7 Beskrivelse av planforslaget
7.1 Overordnede føringer for
bystrukturen
Basert på registrering og vurdering av dagens verdier,
kvaliteter og utfordringer i området, har følgende
overordnede elementer gitt føringer for utformingen av
planen:
• Utvikle området som lokalsenter, sosialt samlingssted
og rekreasjonsområde

•

Sjøkontakt. Sikre allmenn tilgjengelighet

•

Opprettholde historiske tverrforbindelser
sjøboligområder. Reetablere/styrke manglende
sammenhenger

•

Transformasjon fra arealkrevende næring til tett by

•

Bryte barrierer. Skape nye forbindelser.

•

Kristiansholm

•

Sandvikstorget styrkes som torg og bindeledd mellom
eksisterende og ny utvikling

•

Viktige siktlinjer opprettholdes, ny etableres

•

Byggehøyder: Nedtrapping fra BAS-siloen mot sjøen
og vernet bebyggelse.

tilbakeføres

som

en

holme.

Tilgjengelighet til sjøen for allmennheten
•

Sikre kulturminneverdiene i Sandviken

•

Knytte ny utvikling opp mot sentrale forbindelser
mellom sjø, boligområde og fjell
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7.2 Byplangrep
Sjøbodmiljøet i sør skal bevares, mens det sammensatte
området langs sjøen nord for Fiskerimuseet kan fortettes.
Også boligområdet med grendene skal bevares, og det
legges ikke opp til fortetting på østsiden av Sjøgaten.
Kristiansholm skal bli et rekreasjonsområde for halve byen og
hele Sandviken. Et grøntområde med bygg for kultur og fritid.
Sjøgaten forblir hoved trafikkåren gjennom bydelen
med kollektivstopp ved Sandvikstorget. Kontakt mellom
Sjøgaten/Sandviksveien og sjøen skal opprettholders og nye
sammenhenger etableres.

En overordnet grønn aksen går fra boligområdet i fjellsiden,
ned Søndre Allmenning via Sandvikstorget til Kristiansholm,
der Sandviken får et nytt byrom mot sjøen. Sandvikstorget
er et sentralt byrom i overgangen mellom gammel og ny
bebyggelse. Torget skal opparbeides som et byrom tvers
over Sjøgaten, et rom som igjen knytter den historiske
bebyggelsen mot sjøen.
Øvre del av Sandviksveien videreføres som en akse
(Byfjordsgangen) ut til Kristiansholm. Trappeforbindelsen fra
Amalie Skrams vei, (tidligere Øvre Sandviksveien), videreføres
som en tredje akse, en sentral gate mellom Sjøgaten og
Kristiansholm (Madam Felle gangen).
Kristiansholm og Neumann-tomten er egnet for en fullstendig
endring fra industri-/lagervirksomhet til sentrumsområde
med service, næring, boliger og rekreasjon.

I overgangen mellom dagens utfylling og sjøen gis rom for
en fingerstruktur, som en videreføring av den historiske
sjøbodstrukturen: bygg ut i sjøen med hoper mellom
bebyggelsen.
Neumann-tomten blir et sentrumsområde med bebyggelse
som danner gater, og der byrommene blir attraktive uformelle
møteplasser. Området skal bygges ut med en miks av boliger
og ulik næring.
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På Neumann-tomten vil eksisterende utfylling få en
kvartalsstruktur som vender seg aktivt til byrommene med
åpne fasader for næring, barnehage og boliginnganger. På
Kristiansholm reguleres bygg for kulturbasert tjenesteyting
og friluftsliv.

Dagens bygningsbarriere mot sjøen er brutt ned. Eksisterende
siktlinjer mot sjø holdes åpne og det er lagt inn flere nye gater
og smau som gir kontakt mellom Sjøgaten og sjøen.
Bensinstasjonen i krysset Sjøgaten/Sandviksveien erstattes
av et forretnings/kontorbygg som bidrar til å styrke
gatestrukturen og samtidig gir rom rundt grenden sør for
bensinstasjonen som i dag er skjult.
Historisk strandlinje skal bevares ved de vernede sjøbodene,
men fra Sandvikstorget og nordover kommer det
strandpromenade på utsiden av bebyggelsen.
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7.2 Byromsstruktur
Målsettingen med transformasjon av Kristiansholm
er å skape en moderne, aktiv, urban bydel
som fremmer Sandvikens identitet og tilbyr et
styrket lokalsenter i bydelen. Området skal være
inkluderende og ivareta ulike interesser og behov.
Sjøgaten vil fortsatt være hovedgaten gjennom
og hovedatkomst for syklende, bilister og
kollektivtransport. Aksen fra Søndre Allmenningen til
Kristiansholm, sammen med to nye tverrforbindelser
knytter fjellsiden/bolig-områdene sammen med
sjøen. Eksisterende tverrforbindelser mellom sjøen
og baklandet er videreført og forsterket. Disse sjøfjell-forbindelsene er førende for utviklingen av
området, og mellom dem ligger eksisterende og nye
langsgående byrom.
Byrommene er allment tilgjengelige og inngår i
byromsveven i byen for øvrig. Også gjennomganger i
kvartalene skal være åpne, og hele utbyggingen skal
bli en utvidelse av byen, ikke et privat lukket område.
Byrom i bruk, eksempel fra Møhlenpris
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Prinsipp byliv langs aksen Søndre Almenning Kristiansholm

Søndre Allmenning – Sandvikstorget – Kystkulturkaien –
Kristiansholm. En rekreasjons- og historiefortellende akse.
•

Friområde ved Menighetshuset. Park, grønn rekreasjon,
lek og mulighet for dyrking.

•

Sandvikstorget. Sandvikens festplass som kan brukes
som ekserserplass for Sandvikens Bataljon, tilrettelegges
med installasjoner for lek og opphold eller brukes som
markedsplass/torg. Torget skal være fleksibel nok til
å kunne fungere både som en festplass og som en
intim plass for mindre grupper. Torget bør ha en god
sammensetning av grønne kvaliteter, lekeelementer og
sitteplasser.

•

Kystkulturkaien. Kai langs veteranbåthavnen nord for
kystkultursenteret. Historiske maritime aktiviteter på sjø
og langs kaifronten i kombinasjon med strandpromenade
og opphold.

•

Ender i bro over sundet til det maritime
rekreasjonsområdet på Kristiansholm. Se omtale i
kapittel 7.4.
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Prinsippsnitt kystkulturkaien, med Fiskerimuseet til venstre og felt BS9 til høyre

Øvre Sandviksvei – Madam Felle gangen – Badebryggen.
En urban akse mellom friområder
•

Dagens trappeforbindelse mellom Amalie Skrams vei og
Sandviksveien

•

Ny fotgjengekryssing av Sjøgaten

•

Madam Felle gangen med et indre torg. Gate med
lekemuligheter og opphold

•

Badebryggen: Urban rekreasjon mot sjø. Strandpromenade med badeplass og uteservering.

Sandviksveien – Byfjordgangen – Kristiansholm.
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•

Promenade med sjøkontakt

•

Sentralt byrom som kan knytte BAS tettere til området
rundt.

•

Tverraksen mellom Kystkulturkaien og Byfjordgangen

•

Intern kjøreforbindelse

•

Bygate med torg i krysset Tverraksen/Madam Felle
gangen.

•

Opparbeides som «shared space» der all kjøring skjer på
de gående og syklende sine premisser.

•

Strandpromenaden

•

I tverraksens forlengelse

•

Rundt Neumann-tomten
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7.3.1 Byliv og b yfa sa d er
Det o entlige byrommet spiller en
viktig rolle i byen. Det skal skape gode
forutsetninger for liv og aktivitet, bidra
til en stedlig identitet, god orientering
og ha gode estetiske kvaliteter.
Kort avstand mellom hendelsene
er viktig for å skape liv og aktivitet
i byen, og det må etableres sosiale
møteplasser som gir innbyggerne
anledning til å delta i planlagte og
spontane aktiviteter. De tilfeldige
møtene på vei til eller fra målepunktet
er særs viktige i hverdagen, og planen
legger vekt på at alle innganger skal
knyttes opp mot felles uteområde,
gater eller allmenninger.
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I de mest sentrale byrommene er det krav om at fasaden skal
utformes som byfasade:

Gatene skal utvikles som livfulle, vakre og varierende
romforløp med bymessige kvaliteter både i utforming og i
materialbruk. Kantene i byrommene inkludert overgangen
mellom byrom og hus er viktige for at folk skal bruke
byrommene, og disse må formes med omtanke.
Første etasje skal ha en aktiv kantsone mot gater og byrom.
Alle bygg skal derfor ha aktive fasader mot allmenningene
og en nennsom opparbeiding av kantsoner, inngangsparti
og fasader. Rytmen i fasaden, materialbruk og fargebruk
i 1. etasje er viktig for at det skal være interessant å gå i
byen. Veien føles kortere og det blir attraktivt å gå, noe som
bygger opp under gåbyen. Åpne fasader inviterer også til at
aktiviteten inne i huset vokser ut i byrommet.
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•

Bestemmelsene har krav om minst 60 % åpne fasader
mot byrommene. Åpne vinduer sikrer kontakt mellom
det som skjer inne i husene og det som skjer på gaten.
Det blir mer interessant å ferdes i byrommene, og
byrommene blir tryggere når det er øyne rettet mot
dem. Glassflatene skal ikke dekkes til med reoler og folie,
men være åpne.

•

Det skal være minst én inngang hver 15. meter.

•

Et tilbaketrukket fasadeliv eller arkader i 1. etasje er et
fint virkemiddel for å bryte ned strukturene og gi en
klimaskjermet uteoppholdssone. Innrykking av 1. etasje
i byggene gir ly for regn og bryter opp inntrykket av et
massivt bygningsvolum.

•

Det skal legges til rette for næring i alle 1. etasjene
mot byrommene. Byggene skal ha minimum 4 meter
etasjehøgde i 1. etasje slik at de kan nyttes til handel-,
næring- eller boligformål. Selv om det ikke er marked for
næringsareal i hele området den dagen det blir bygget
ut, må utbyggingen være fleksibel og kunne ta opp i
seg fremtidige behov. I en mellomfase kan disse åpne 1.
etasjene innredes til bolig.
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Lukkede 1. etasjer og langt mellom
inngangene gir tomme byrom. Åpne
fasader, tett mellom inngangene og myke
kanter inviterer til stopp og gir opplevelser til
gaten
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Sauna, badeanlegg, soldekk og restaurant der taket er en del av uteområdet, fra Løyly i Helsinki

7.4 Kristiansholm friområde og
kulturrettet tjenesteyting
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Den reetablerte holmen Kristiansholm er et nytt friområde
for Sandviken. Reguleringsplanen legger til rette for opphold,
lek og idrettsaktiviteter som utendørs trim og kajakkutsetting.
Sundet på innsiden av holmen er badeplass og strandsonen
på begge sider skal opparbeides som sjøbad med tilgang til
sjøen og solbading.

Området har også potensiale til å romme fiskerimuseets
planlagte kunnskapsbygg. Med et slikt bygg vil hele
Kristiansholm kunne tas i bruk ved ulike arrangementer
ved museet og hele havnen mellom dagens bygg og
Kristiansholm kunne utvikles som et sammenhengende
formidlingsområde.

De fire byggeområdene gir mulighet for å utvikle
Kristiansholm til et maritimt kulturhistorisk senter, som
en utvidelse av Fiskerimuseet og Kystkultursenteret i
Sandviksbodene. Hvilke funksjoner som vil bli etablert er
ikke kjent, men det vil være en berikelse for bydelen om
her bygges et aktivitetshus for sjørelatert friluftsliv med
båthus / naust, servicebygg for gjestehavn og badeplass,
sauna med mosjonslokale og bevertning eller et bygg for
kulturformidling/kunstmuseum.

Reguleringsplanen legger ikke til rette for at en stor aktør skal
etablere seg på Kristiansholm, men for at Kristiansholm skal
bli et område for et mangfold av fritids- og kulturaktiviteter,
performancekunst, utstillinger og aktiviteter knyttet til
kystkulturen. Et område for ulike aktiviteter over døgnet,
et område som gir rom for å spille på Kystkultursenteret,
Fiskerimuseet, BAS og andre aktører som er til stede i dag.
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Skur 40 kultur - og matsenter,
Vippetangen Oslo havn

Slaktehustomten,
sør for planområdet

Sørenga badeplass
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Kaiakk padling, Redningsselskapets sommerskole Kystkultursenteret

Sørenga, svømmeanlegg

I tilknytning til friområdet legger planen til rette for at det kan
bygges toalettbygg, sauna og serveringslokaler. Det ytterste
byggeområdet T1 skal utformes slik at taket inngår som en
del av friområdet. Det gir mulighet for solrike oppholdssoner
i le for vinden og med flott utsikt over byen og Sandviken.
Dette bygget er egnet for naust/redskapshus i tilknytning til
småbåthavnen og friområdet. Servicebygg for gjestehavnen
og kajakkhus med klubblokaler for en kajakk-klubb. Det er
også regulert inn en utsettingsrampe for kajakker på innsiden
av holmen.
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Turmål med utsikt over fjorden er attraktivt hele året,
her fra Tjuvholmen Oslo

Dagens dypvannskai skal være tilgjengelig for anløp av større
båter slik at det er mulig å etablere en veteranbåtrute eller
fjordbuss med anløp på Kristiansholm. Når moloen SK2 er
etablert kan større båter bruke kaien her, og planen åpner
for at man da kan anlegge badebrygge eller flytende sjøbad
i denne sonen.
Siden det pr. i dag ikke er kjente aktører som skal inn i
området, kan det ta tid før Kristiansholm er ferdig utbygget.
Det kan derfor være ønskelig å bevisst bruke midlertidige
tiltak som en planleggingsstrategi på Kristiansholm. Enkle,
rimelige tiltak og konstruksjoner kan gi området en stor
bruksverdi i påvente av en endelig utforming.
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7.5 Neumann-tomten og Sandviks
boder i nord
Dette lagerområdet reguleres for en endring til
sentrumsområde med urbane byrom og en miks av bolig,
forretning, kontor og med mulighet for barnehage. I valg
av struktur og i planbestemmelsene er det vektlagt at
utbyggingen skal skape byliv, mangfold og tetthet mellom
mennesker.
Området skal være åpent, tilgjengelig og inkluderende for
alle som vil arbeide, bo og besøke området. All utbygging skal
være urban og henvende seg mot de offentlige byrommene
med innganger og vindusflater.

Byggehøyder og utnyttelsesgraden er satt som en avveining
mellom byens behov for sentrale nærings- og boligarealer,
og områdets plassering mellom fredete og verneverdige
bygningsmiljø.
BAS-siloen rager 37 m høyt og byggehøyden trapper seg ned
fra maks 26 m mot siloen, til 14 m mot sjøboden i sør og maks
15 m mot Byfjorden. Mot Sjøgaten ligger en lineær struktur
på 4-6 etasjer som svar til dagens utbygging på innsiden av
gaten.

For å unngå konflikt mellom allmenne og private interesser er
det ikke tillatt med bolig i 1. etasje mot byrommene som skal
ha størst offentlighet, som Badebryggen, Kystkulturkaien og
Sjøgaten.
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Sandviksdagene, Kystkultursenteret

7.6 Trekanten mellom Sjøgaten og
Sandviksveien
Bensinstasjonen i krysset erstattes av et nybygg som definerer
krysset og gaterommet på begge sider. Mellom nybygget og
trehusbebyggelsen i sør er det lagt inn en ny passasje og en
liten plass. Dette er en reetablering av gamle forbindelser,
og det gir avstand og rom rundt trehusbebyggelsen.
Hybelbygget med Dolly Dimples i underetasjen vil bli
stående i lang tid, men ved nybygging på tomten skal det
også etableres en gjennomgang mot sjøboden i sør.

7.8 Grendene og boligkvartalene
Det eksisterende boligområdet videreføres i planen. Her
legges ikke til rette for fortetting, og bruksendring fra bolig
skal kun skje mot Sandviksveien og Søndre Allmenningen.
Reguleringsplanen er detaljert i disse områdene, og alle
eksisterende gjennomganger og smau er regulert til offentlig
gangareal. Dette gjelder også areal som i dag er privatisert på
ulike måter, men som eies av Bergen kommune.

7.7 Sandviksboder sør for Kristiansholm
Sandviksboder 5-24 skal bevares som i dag med eksisterende
bebyggelse og hoper. Mellom de fredete bodene er det
ønskelig å reetablere den historiske hopen. Det er krav i
bestemmelsene om bedre kontakt til sjøen og gjerder /
stengsler er ikke tillatt. Det reguleres i hovedsak til dagens
arealbruk. Av hensyn til verneverdiene i sjøbodene er det ikke
tillatt med ny boligetablering.
Hele arealet inngår i hensynssone bevaring av kulturmiljø. De
fredete sjøbodene omfattes i tillegg av båndleggingssone for
arealer fredet etter kulturminneloven.
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Grad av
utnytting

Areal
(daa)

Formål
Bygninger og anlegg
Bolig

Sentrumsformål BS1
Sentrumsformål BS2
Sentrumsformål BS3
Sentrumsformål BS4
Sentrumsformål BS5-1
Sentrumsformål BS5-2
Sentrumsformål BS5-3
Sentrumsformål BS6
Sentrumsformål BS7
Sentrumsformål BS8
Sentrumsformål BS9
Sentrumsformål BS10
Sentrumsformål BS11
Sentrumsformål BS12
Sentrumsformål BS13

Total sentrumsformål

Tjenesteyting T2
Tjenesteyting T3
Tjenesteyting T4
Tjenesteyting T5
Tjenesteyting T6
Tjenesteyting T7
Tjenesteyting forsamlingslokale T8
Tjenesteyting forsamlingslokale T9
Tjenesteyting T10

Total tjenesteyting
Energianlegg
Naust
Lekeplass

Næring/tjenesteyting BKB1
Næring/tjenesteyting BKB2
Næring /tjenesteyting BKB4
Næring/tjenesteyting BKB6
Næring/tjenesteyting BKB7

Total næring / tjenesteyting

Bolig / tjenesteyting BKB3
Bolig / tjenesteyting BKB5
Bolig / tjenesteyting BKB8

Total bolig / tjenesteyting
Totalt byggeområder

0,6
0,5
0,6
0,4
1,4
1,3
1,6
2,4
1,0
1,1
1,3
0,6
0,9
0,4
0,3
0,8
0,8
0,1
3,5
0,9
3,6
0,2
0,2
0,8

1,8
1,4
2,0
0,6
0,3

eksl. pkjeller

21,6

14,4

10,9
0,1
0,2
0,4

6,1

0,7
0,4
0,9

2,0
55,4
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Maks tillatt
BRA (m²)

i nye
byggeområde

1 620
1 800
2 160
1 800
3 360
3 120
4 640
6 480
6 000
6 050
5 200
eksisterende
BRA 400 % 3 600
BRA 400 % 1 600
eksisterende
BRA 270 %
BRA 360 %
BRA 360 %
BRA 450 %
BRA 240 %
BRA 240 %
BRA 290 %
BRA 270 %
BRA 600 %
BRA 550 %
BRA 400 %

BYA 70 %
BYA 70 %
BYA 100 %
BRA 400 % eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende

BRA 200 % 3 600
BRA 200 % 2 800
eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende
eksisterende

53 800
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Samferdselsanlegg S1 – S3
Vei SV1
Kjørevei SKV1 – SKV3
Fortau
Torg ST1 – ST2
Gatetun SGT1 – SGT10
Gangveg SGG1 – SGG10 + SGG
Annen veggrunn grøntareal
Kai
Totalt samferdselsanlegg på bakken
Parkeringsanlegg under bakken SPH1
Grønnstruktur
Friområde GF1
Friområde GF2
Friområde GF3
Totalt friområder
Friområde / byggeområde tjenesteyting T1
Totalt
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone V
Småbåthavn VS1
Småbåthavn VS2
Småbåthavn VS3
Totalt småbåthavn
Badeområde VB
Totalt sjøområder
Totalt planområdet

9,2
5,1
1,2
2,9
2,8
7,4
14,2
0,1
1,6
44,5
8,9

9,5
0,8
10,4

BYA 100 %

149,3

19,3
1,9
170,4
280,7

Det er to typer hensynssoner i planen:
H570 – bevaring kulturmiljø. Disse hensynssonene omfatter den verneverdige
trehusbebyggelsen i grendene og annen verneverdig trehusbebyggelse, samt to
boligkompleksi planen:
i mur. Sonen omfatter også sjøbodmiljøet sør for Kristiansholm og to
Det er to typer hensynssoner
enkeltsjøhus nord i planområdet.
•
H570 –• bevaring
kulturmiljø. etter
Disselovhensynssonene
H730 - båndlegging
om kulturminner. Disse hensynssonene omfatter fredete
omfatter den
verneverdige
trehusbebyggelsen i
sjøbodmiljø i Sandviksboder 12 og Sandviksboder 15-24.
grendene og annen verneverdig trehusbebyggelse,
samt to boligkompleks i mur. Sonen omfatter også
sjøbodmiljøet sør for Kristiansholm og to enkeltsjøhus
nord
i planområdet.
7.10
Byggeområder
•

•

H730 - båndlegging etter lov om kulturminner. Disse
Utnyttelsesgrad
hensynssonene
omfatter fredete sjøbodmiljø i Sandviksboder
12
og
Sandviksboder
15-24.
I byggeområdene som ikke
er omfattet av hensynssone bevaring er utnyttelsesgraden gitt som maks

bruksareal. Den varierer fra BRA 200% til BRA 600%. Høyest utnyttelse mot Sjøgaten og lavest ytterst
mot sjøen og nord for BAS.
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7.10 Byggeområder
Utnyttelsesgrad
I byggeområdene som ikke er omfattet av hensynssone
bevaring er utnyttelsesgraden gitt som maks bruksareal. Den
varierer fra BRA 200% til BRA 600%. Høyest utnyttelse mot
Sjøgaten og lavest ytterst mot sjøen og nord for BAS.
På Kristiansholm er utnyttelsesgraden gitt som maks bebygd
areal (BYA). Deler av byggeområdene inngår i byrommene
og friområdet på holmen og BYA er valgt for å sikre at ikke
byggets fotavtrykk dekker hele feltet.
I hensynssone bevaring skal man i utgangspunktet ikke
bygge nytt, og gjeldende utnyttelsesgrad er videreført.
Byggehøyder
I nye byggeområder og områder der det åpnes for
transformasjon er byggehøyden gitt som maks kotehøyde.
I enkelte felt varierer byggehøyden, den er enten
angitt med byggehøydelinje i plankartet, eller som en
reguleringsbestemmelse.
Store deler av planområdet er bevaringsområder med
hensynsoner, der eksisterende byggehøyder gjelder.
For å sikre mot fremtidig havnivåstigning skal gulv i 1.
etasje nybygg ligge på kote + 3,0. Ved angivelse av mulig
etasjetall i omtalen under er det regnet 4 m etasjehøyde på
næringsetasjer, 3,5 m på boligetasjer og 5 m i 1. etasje der det
er krav om publikumsrettet virksomhet. Det er lagt til 1 m på
alle høyder for takkonstruksjon. Etasjehøydene er høyere enn
mesteparten av den eksisterende bebyggelsen i området, og
ved lavere etasjehøyde er det mulig å legge inn flere etasjer
innenfor den angitte kotehøyden. For de fleste feltene er det
forutsatt variasjon i byggehøydene, og utnyttelsesgraden
er satt slik at man ikke kan bygge hele feltet i opp til maks
kotehøyde.

Byggegrenser
Generelt ligger byggegrensen i formålsgrensen. I enkelte felt
er det vist byggegrenser for å sikre siktlinjer eller avstand til
nabobebyggelse og sjøkant.
I transformasjonsområdene er det lagt opp til en høy tetthet
med til dels lukkede gaterom. For at gatene ikke skal bli for
trange sier bestemmelsene at det ikke er tillatt med altaner,
karnapper og baldakiner som krager ut over offentlige
gater og torg. Unntak er mot Sjøgaten, Badebryggen og
Kystkulturkaien som er romsligere byrom der utkragede
bygningselementer kan bidra positivt i byrommene
Tilbaketrukket fasade i 1. etasje (arkader) er tillatt. Dette vil
gi gode klimaskjermer og bidra til å skape myke kanter og
levende overganger mellom byrommet og det som skjer inne
i husene.
Leke- og uteoppholdsarealer
Kommuneplanens norm for leke og uteoppholdsarealer er
innarbeidet og det er krav om 15 m² minste uteoppholdsareal
(MUA) pr. bolig ved nybygging. Bestemmelsene har krav om
at minst 25 % av arealet skal ligge på bakken nær boligen.
Det kan være i fellesområder i det enkelte feltet, eller i de
offentlige byrommene/gatetunene. Deler av MUA kan legges
til nærliggende friområder som Kristiansholm. Takflatene vil
være solrike, og det er åpnet for at inntil 50 % av MUA kan
legges til felles takterrasser.
Det er regulert inn to offentlige lekeplasser. Begge er
eksisterende og ligger i tilknytning til trehusbebyggelsen i
grendene.
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7.10.1 Boligformål
Eksisterende boligbebyggelse reguleres til boligformål.
Dette gjelder den verneverdige trehusbebyggelsen i
grendene, verneverdige boligkvartaler i tre og mur som
Møbelsnekkernes boliglag, samt en nyere boligblokk i Amalie
Skrams vei.
7.10.2 Sentrumsformål
Planen inneholder 13 sentrumsformål. 9 av dem ligger i
transformasjonsområdet på Neumann-tomten de fire andre
er eksisterende områder på østsiden av Sjøgaten.
BS1 – BS4
Reguleres til sentrumsformål med mulighet for bebyggelse
opp mot kote +18 – tilsvarende 4 etasjer. BS4 som ligger
nærmeste BAS-siloen har maks byggehøyde på kote + 23
– tilsvarende 5 etasjer. Bebyggelsen strekker seg som en
kamstruktur ut i sjøen og volumene løser seg opp ytterst. Det
er derfor krav om at bebyggelsen i BS1 og BS2 skal deles i
flere mindre volum. Utbyggingen krever utfylling i sjøen eller
bygging på pæler.
BS1 har en attraktiv beliggenhet ytterst på Neumann-tomten
og det skal være publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, bolig
er kun tillatt i de to øverste etasjene.
BS5
BS5 består av tre delfelt som reguleres til sentrumsformål
for bebyggelse opp mot kote +21 – tilsvarende 4 etasjer.
BS5-3 som ligger nærmest BAS-siloen har maks byggehøyde
på kote + 24,5 – tilsvarende 5 etasjer. Utbyggingen skal ha
variasjon i plan og byggehøyder, og det skal legges til rette
for næringsvirksomhet i 1. etasje mot Madam-Felle gangen,
Badebryggen og Byfjordgangen, det er ikke tillatt med bolig
mot de meste sentrale offentlige byrommene.
Smau og smett gjennom og inn i fellesarealene skal sikre et
tett nett av gangforbindelser. Endelig plassering skjer ved
detaljering. To viktige smau er vist som gangveier i plankartet,
men bestemmelsene åpner opp for mindre justeringer av
plasseringene.
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Det er åpnet opp for barnehage med krav om 10 m²
utendørs lekeareal pr. barn. I illustrasjonsplanen er det vist
en barnehage i 1. etasje i deler av BS5-3. Her er vist 500 m²
uteområde for 50 barn. Ønskes større barnehage må flere felt
i BS5 sees i sammenheng.
BS6
Reguleres til sentrumsformål med mulighet for bebyggelse
opp mot kote + 24,5 -tilsvarende 5 etasjer. Av hensyn til
de fredete Sandviksbodene har bestemmelsene krav om
at byggehøyden skal trappes ned til kote + 17 mot sør –
tilsvarende maks mønehøyden i Sandviksboder 23. Det skal
legges til rette for næringsvirksomhet i 1. etasje mot MadamFelle gangen, Badebryggen og Kystkulturkaien, bolig er ikke
tillatt mot de meste sentrale offentlige byrommene. Også her
er det krav om gangforbindelser gjennom feltet.
BS7 – BS9
Reguleres til sentrumsformål med mulighet for bebyggelse
opp mot kote +29,0 – tilsvarende 6 etasjer i nord og kote +
17 – tilsvarende 3 etasjer i sør mot Sandviksboder.
Bebyggelsen skal ha byfasader mot Sjøgaten, Madam Felle
gangen, Kystkulturkaien og Byfjordgangen. Inn-/utkjøring til
parkeringsanlegget under bakken skjer i BS9. Innkjøringen
skal ligge innenfor bygningskroppen. Dersom det kommer
bybane i Sjøgaten vil innkjøring skje i BS7, og utkjøringen i
BS9. Kvartalene ligger i rød sone for veitrafikkstøy. Dersom det
skal bygges boliger mot gaten må de være gjennomgående
med stille side mot vest.
BS10
Bevaringsverdig skysstasjon i Sandviksveien 55. Reguleres
til sentrumsformål med eksisterende byggehøyder og
utnyttelse. Feltet inngår i hensynssone bevaring av
kulturmiljø.
BS11
Reguleres til sentrumsformål med mulighet for bebyggelse
opp mot kote +21,0 – tilsvarende 4-5 etasjer. Bebyggelsen
skal ha byfasader mot Sjøgaten. Feltet ligger i rød sone
for veitrafikkstøy, og er eksponert fra trafikkstøy både fra
Sjøgaten og Sandviksveien. Den er lite egnet til bolig, men
dersom det skal bygges boliger mot gaten må de være
gjennomgående med stille side inn mot et indre gårdsrom.
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Tomten er i dag benyttet til bensinstasjon og parkeringsanlegg. Ved nybygging skal det lages en ny gjennomgang
mellom Sandviksveien og Sjøgaten samt en liten plass
(SGG12) slik at det blir avstand mellom nybygg og verneverdig
trehusbebyggelse i sør.
BS12
Eksisterende bygg med næring i 1. etasje og boliger oppover
i bygget. Reguleres til sentrumsformål med mulighet for
bebyggelse opp mot kote +21,0 – tilsvarende de 5 etasjene
som er bygd på tomten i dag. Bebyggelsen skal ha byfasader
mot Sjøgaten.
Dersom det bygges nytt på tomten skal det sikres en
gjennomgang fra Sjøgaten til den bevaringsverdige
trehusbebyggelsen bakkant. Byggegrensen er satt i dagens
veggliv.
BS13
Eksisterende bevaringsverdig sjøbod som brukes til forretning
og kontor. Reguleres til sentrumsformål med eksisterende
byggehøyder og utnyttelse. Feltet inngår i hensynssone
bevaring av kulturmiljø.

7.10.3 Tjenesteyting
Planen inneholder totalt 10 felt for tjenesteyting. På
Kristiansholm ligger tre nye felt i tillegg til et kombinert formål
friområde/tjenesteyting. De øvrige feltene er eksisterende
virksomheter.
T1
Ligger ytterst på Kristiansholm og reguleres til kombinert
formål friområde / byggeområde tjenesteyting med
bebyggelse opp mot kote + 10. Bygget ligger i tilknytning til
gjestehavn og badeplass, og er godt egnet for servicebygg,
sauna, kajakkhus, klubbhus og serveringssted. Det har
potensiale for ulik sjørelatert friluftsliv og kulturformidling.
Taket skal være en del av friområdet på Kristiansholm og
opparbeides med oppholdsarealer og utsiktspunkt. Det
vil gi et attraktivt målpunkt på holmen, med mulighet for å
skape solrike oppholdsarealer som med bevisst forming blir
skjermet for nordavinden.
T2, T3 og T4
Ligger på Kristiansholm og reguleres til tjenesteyting
for publikumsrettede formål som kulturformidling,
bevertning eller mosjonslokaler. Det er ikke planlagt for en
spesifikk funksjon, men bebyggelsen skal bidra til å styrke
Kristiansholm som rekreasjonsområde, kulturområde og ikke
minst område for formidling av kystkultur.
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Bebyggelsen kan være en utvidelse av fiskerimuseet, som for
eksempel et nytt kunnskapsbygg. Innenfor T2 og T3 er det
også rom for å bygge museum. T4 er en lav paviljong, som vil
være egnet til bevertning eller kulturformidling.
Kristiansholm ligger ut mot Byfjorden og er utsatt for
nordavind. Reguleringsbestemmelsene har derfor krav om
at bebyggelsen skal plasseres og formes slik at den skaper
lesoner.
Byggehøydene varier fra kote +7 (1 etasje) i T4 til +10 (2
etasjer) i T2 og T3. Deler av T3 kan gå opp i kote +12.
T5 – Bergen arkitektskole (BAS)
Reguleres til undervisningsformål, kulturinstitusjon og/
eller kontor. Inntil 20 % av T5 kan benyttes til bolig, det
åpnes dermed opp for f.eks studentboliger i tilknytning til
arkitektskolen.
Byggehøyden i dagens silobygg er videreført i planen,
maks høyde er kote +39,0 og +29,0 i sør. Den nordre
delen kan bygges opp til kote + 14,0, ca en etasje høyere
enn eksisterende bygg. Bebyggelsen er i dag lukket mot
byggevarevirksomheten i sør. Ved transformasjon av
Neumann-tomten vil Byfjordgangen på sørsiden av skolen bli
en viktig gate og fasaden mot denne blir en byfasade. Det gir
muligheter for skolen til å åpne seg mot byen på en ny måte.
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T6 – Fiskerimuseet
Eksisterende sjøboder som reguleres til tjenesteyting for
kulturinstitusjoner med tilhørende bevertning, verksteder og
kontor. Området huser i dag fiskerimuseet og bruken henger
sammen med bruken av tilstøtende småbåthavn VS3 og
kaiene langs Kystkulturkaien SGG11. Bebyggelsen er fredet
og arealet inngår i hensynssone bevaring.
T7 – Kystkultursenteret
Sjøboder som reguleres til tjenesteyting for kulturinstitusjoner
med tilhørende bevertning, verksteder og kontor. Området
huser i dag Kystkultursenteret og bruken henger sammen
med bruken av tilstøtende småbåthavn VS3 og kaiene langs
Kystkulturkaien SGG11. Bebyggelsen er fredet og arealet
rundt bodene inngår i hensynssone bevaring. Etter ønsker
fra kystkultursenteret åpnes det for å bygge mindre uthus /
verksteder på Tangen (ytre del av feltet).
Det er behov for å ruste opp eksisterende kaier og å utvide
kaikapasiteten og reguleringsplanen legger til rette for dette.
Området skal være åpent slik at allmenheten får tilgang til
sjøen.
Opprinnelig var det hoper mellom alle sjøbodene, også
mellom bodene i T7 og BKB4. Ut i fra kulturminnehensyn
er det ønskelig av flere av disse gamle hopene gjenskapes.
I bestemmelsen er det derfor krav om å vurdere reetablering
av denne hopen.
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T8 – T10
Eksisterende bygg som reguleres til dagens bruk T8
er menighetshus, T9 er bedehus og T10 er Sandviken
brannstasjon. Feltene inngår i hensynssone bevaring av
kulturmiljø.
7.10.4 Kombinerte formål
BKB1 og BKB2 – næring/tjenesteyting
Reguleres til håndverks- og verkstedsvirksomhet, kontor,
forretning og annen tjenesteyting. Bolig kan tillates i de to
øverste etasjene. Feltene er delt av gangvei SGG1. De to
verneverdige bodene Sandviksboder 65b og Sandviksboder
63a (Møllesalens naust) inngår i henholdsvis felt BKB1 og
BKB2. Disse byggene er omfattet av hensynssone bevaring.
Det kan bygges opp mot kote +17,0 (4 etasjer) som
tilsvarer byggehøyden i eksisterende Sandviksboder 65B.
Byggehøyden er lavere på begge sider av gangveien for
å ivareta visuell kontakt mellom sjøen og den fredete
Møllesalen i Sandviksveien 77 a og b. Høyden er her satt til
kote + 10,5, tilsvarende naustet i nr. 63a.
Feltet ligger i rød sone for veitrafikkstøy, og er eksponert fra
trafikkstøy fra Sandviksveien. Dersom det skal bygges boliger
mot gaten må de være gjennomgående med stille side inn
mot sjøen.
Tomtene huser i dag Båt Berge og Båt & Motorservice. Disse
virksomhetene kan videreutvikles innenfor planen. Det
reguleres en småbåthavn i sjøen utenfor med mulighet for
å forlenge eksisterende flytebrygge og legge ut en ny. Ved
bruksendring skal det lages gangforbindelse (SGG1) mellom
feltene og i forkant av BKB2.

BKB4, BKB6, BKB7 næring/tjenesteyting
Planen viderefører dagens bruk og det reguleres til forretning,
kontor, overnattingsvirksomhet, bevertning og /eller annen
tjenesteyting. Mindre håndverks- og lagervirksomhet kan
tillates. Sandviksboder 12 er fredet, både den og området for
øvrig omfattes av hensynssone bevaring.
BKB8 bolig / tjenesteyting
Planen viderefører dagens bruk og det reguleres til bolig,
kontor, forretning, overnattingsvirksomhet, bevertning
og /eller annen tjenesteyting. Mindre håndverks- og
lagervirksomhet kan tillates. Bebyggelsen er en del av den
verneverdige trehusbebyggelsen i Sandviken og omfattes av
hensynssone bevaring. Bebyggelsen grenser til det sentrale
byrommet Sandvikstorget og alle nye tiltak skal bygge opp
under dette innenfor rammene gitt i vernebestemmelsene.
På sikt bør dagens innadvendte lager/verkstedsaktivitetene
erstattes av publikumsrettet virksomhet mot torget, og
de lukkede fasadene med garasjeporter erstattes av åpne
fasader med innganger mot torget.
7.10.5 Andre byggeområder
Naust
Eksisterende naust for brannbåten opprettholdes som naust
med eksisterende byggehøyder.
Energianlegg
Formålet omfatter tre eksisterende Trafo-kiosker.

En bybaneløsning i Sjøgaten går inn i de to feltene, og det er
vist bestemmelsesområde langs veien om at tiltak ikke kan
behandles før dette er avklart. For å sikre gjennomgående
gang/sykkelløsning er det i KU for bybanen vist at Møllesalens
naust flyttes nærmer sjøen, dette må avklares ved regulering
av bybanen.
BKB3 og BKB5 bolig/tjenesteyting
Planen viderefører dagens bruk og det reguleres til bolig,
kontor, forretning, overnattingsvirksomhet, bevertning
og /eller annen tjenesteyting. Mindre håndverks- og
lagervirksomhet kan tillates. Bebyggelsen i BKB3 er fredet,
både den og felt BKB5 omfattes av hensynssone bevaring.
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a lt 1 b
7.11 Tra kkarea ler
Dagens veisystem er videreført og reguleres
samferdselsanlegg, vei, kjørevei, gatetun, torg og fortau.

til

Sjøgaten og Sandviksveien inngår i planen. Disse gatene
har stor tra kk i dag, og avhengig av hvilke overordnede
løsninger som velges for tra kksystemet vil tra kken øke/
reduseres.
Planen regulerer en tra kkløsning som kan gjennomføres
både med og uten bybane i Sjøgaten, men den regulerer ikke
bybanen.
Sjøgaten forbi Sandvikstorget skal bygges ned og utformes
som miljøgate med redusert hastighet.
Utbyggingsområdet på Neumann-tomten får en todelt
atkomst. Med en bybane i Sjøgaten vil innkjøring skje ved
dagens avkjørsel og utkjøring til en ny arm i krysset Sjøgaten/
Sandviksveien. Dersom bybanen ikke legges i Sjøgaten vil
også innkjøringen skje i fra krysset Sjøgaten/Sandviksveien,
av kapasitetshensyn må det da etableres venstresvingefelt
fra sør.

a lt 2 b

I SG1 og SG2 kan det etableres oppstillingsplasser for
turistbuss.

Fig ur 48. Kjøre ve isyste m i utvikling so mrå d et p å Ne um a nn-to mten.
Uten b yb a ne i Sjøg a ten (a lt. 1b ), ute n b yb a ne (a lt. 2b )
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7.11.2 Vei SV1 Fv 264 Sandviksveien
Øvre del av Sandviksveien reguleres til vei. Dette formålet
omfatter gate med kjørevei og fortau. I løpet av planarbeidet
har ulike løsninger vært vurdert, men som omtalt i
kapittel 5.12.1 er gatens fremtidige status usikker. Det er
derfor ikke hensiktsmessig å fastsette tverrprofil i denne
reguleringsplanen. Gaten blir liggende som den er, frem til
det overordnede trafikksystemet er valgt, da vil gatebruken
bli endelig fastsatt.
7.11.3 Parkering
Parkering til ny bebyggelse skal skje i parkeringsanlegg
under bakken. Parkeringsanlegg SPH1 under bebyggelsen
skal betjene utviklingsområdet på Neumann-tomten og
Kristiansholm.
Inn- og utkjøring er regulert fra veg SKV1 i nord, med
mulighet for innkjøring fra SKV2 i sør dersom bybanen legges
til Sjøgaten. Det er krav i bestemmelsene om at det skal
tilrettelegges for innkjøring fra sør dersom garasjeanlegget
bygges før trasé for bybanen mot Åsane er fastsatt.
SPH1 reguleres også som et mulig boligsoneanlegg.
Dersom boligsoneanlegg blir bygd, kan gateparkering
fjernes fra boliggatene i planområdet og flere av gatene kan
opparbeides som gatetun.
SPH1 er regulert med topp dekke på tak på kote +4. Det betyr
slake ramper til uteområder og gater fra kainivået rundt.
Gulv parkeringskjeller vil da bli liggende på ca kote 0. Et
parkeringsanlegg i én etasje rommer i ca. 350 biler.
Parkering for nybygg andre steder i planområdet kan skje på
tomten under bebyggelsen, eller i SPH1.
Tall på parkeringsplasser til nye byggeformål følger norm i
forslag til kommuneplanens arealdel og er lagt inn i forslag til
bestemmelser. Forslaget gir rom for sannering av eksisterende
flateparkering. Delebilordninger vil det også være kapasitet
til i det planlagte parkeringsanlegget.
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7.12 Sjøarea ler og ka ier
Sjøarealet er i hovedsak regulert som bruk og vern av sjø
og vassdrag, i tillegg er det regulert tre småbåthavner og et
badeområde.
I forbindelse med utviklingen av Neumann-tomten og
Kristiansholm reguleres det 3600 m² utfylling/bygging på
pæler, og 1400 m² oppgraving av eksisterende fylling for
reetablering av Kristiansholm. Utover dette skal eksisterende
strandlinje og eksisterende hoper beholdes uendret.
Sewco har på oppdrag for Sandviksboder Kystkultursenter
utarbeidet en tilstandsrapport og sett på mulige tiltak for
kaier, se gur under. Tiltakene vil øke havnens kapasitet og
bedre funksjonen. De anbefalte tiltakene fra rapporten er
innarbeidet i planforslaget.
7.12.1 Moloer og kaier
Planen inneholder re områder som reguleres til kai:
o_SK1
Ludebryggen opprettholdes som o entlig kai
o_SK2
Ny molo som beskytter havnen ved Kystkultursenteret/
Fiskerimuseet mot de kritiske vindretningene fra vest til
nordvest. Den skal bygges slik at den har funksjon som kai
både på inn- og utsiden.
I gjeldende plan er det regulert en molo med større
utstrekning. Moloen som nå reguleres er i tråd med
anbefalingene fra Kystkultursenteret. Den er lang nok til å gi
beskyttelse av havnen, og den er plassert innenfor et område
med dybder ca -10. Like utenfor er det brådypt. Sjøbunnen
er ikke kartlagt nøyaktig og det er i bestemmelsene åpnet for
at plasseringen kan justeres.

Rød t e r nye utfylling er o g ka ie r. Blå tt er a rea l so m
tilb a keføres til sjø

Anb efa lte tilta k ve d Kystkultursenteret. Disse er i a lle ho ve d sa k
inna rbeid et i p la nfo rsla g e t. Ill.
Sw e c o.
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Av hensyn til kulturmiljøet har bestemmelsene krav om bruk
av steinmur, og høydebegrensning mellom kote +2,0 og +2,5.
«Moloens høyde over havnivå er tilpasset eksisterende
terrengnivå på land. Dette er antatt til ca. kote +1,8 – 2,0m.
Dette bør kartlegges nærmere i et evt. forprosjekt.

7.12.2 Småbåthavner

Høyeste astronomiske tidevann (HAT) ligger på kote +0,9m, og
høyvann med 1000 års gjentaksintervall ligger på kote +1,56m. I
vedlegg 3 er det beregnet en maksimal signifikat bølgehøyde på
1,5m–1,9m for aktuelt område som forventes å ha en returperiode
på flere hundre år. Ved å anta at 60% av bølgehøyden ligger over
vannspeil kan man risikere en sjøhøyde på ca.0,6x ca.1,7m +
1,56m = 2,58m. Dette ligger noe over antatt høyde på +2,0m, og
det kan tyde på at det er fornuftig å heve høyden på molo noe.
Det må imidlertid også tas hensyn til at det er ønskelig å benytte
moloen som kai og høyden bør vurderes opp mot dette. Dersom
bølgetopper skylles over moloen i ekstremtilfeller vil den likevel
ha en vesentlig dempende effekt for bølgene. I et forprosjekt kan
det undersøkes hvor god funksjon moloen på Kristiansholm har
og optimalisere høyden i forhold til dette.

Havnen skal brukes til gjestehavn som et supplement til
gjestehavnen i Vågen. Det har vært vurdert om deler av
havnen kan brukes som felles båthavn for eiendommene i
planen eller for nabolaget. Byrådet vedtok den 01.11.2012 at
småbåthavn i kombinasjon med gjestehavn skulle vurderes.
Med henvisning til småbåtutredningen vedtatt i B- sak
168/11 anbefales ikke faste småbåthavnplasser i dette områd
et, kun gjestehavnplasser. Havnen skal være åpen
og tilgjengelig for allmennheten slik at den bidrar til
opplevelsesrikdom langs strandsonen i Sandviken. Den skal
ikke stenges av med gjerder og porter.

Det bør ellers merkes at i rapporten i vedlegg 3 er det beregnet
en ekstrem vannstand som tar høyde for ekstrem stormflo på
+2,0m (noe som ligger utenfor dagens vannstandstabell) i
tillegg til vannstandsøkning på 0,5m og maksimal bølgehøyde.
De ender da på en totalhøyde (HVM) mellom +4,2m til +4,7m.
Det bemerkes at det i dette anslaget er gjort flere konservative
vurderinger og det er flere forhold som skal inntreffe samtidig
om denne høyden skal inntreffe. Det ansees derfor som unaturlig
å legge denne høyden til grunn for denne type molo, også med
hensyn til eksisterende terrengnivå.
Alle disse hensyn tatt i betraktning anbefales en kotehøyde
på topp molo mellom +2,0m og +2,5m.» (Sweco. Rapport
14088001, 08.04.2012, vedlegg 3 er en del av denne
rapporten)
o_SK3
Eksisterende kai og trebrygge ved Bergestøen.
o_SK4
Den eksisterende piren ytterst på Kristiansholm. Reguleres
med dagens utstrekning.

o_VS1
Offentlig gjestehavn. Det kan legges ut flytebrygger og
bygges kaier.

Serviceanlegg til gjestehavnen er tenkt lagt til o_T1 i
kombinasjon med service til badeområdet og friområdet
på Kristiansholm. Reguleringsplanen åpner også for at dette
bygget kan inneholde lokaler for båtforening/kajakk-klubb
e.l.
Eksisterende pir gir beskyttelse av deler av havnen, men det
kan bli nødvendig med en supplerende bølgebryter som
skjermer mot nordvest.
VS2
Småbåthavn i tilknytning til virksomhet i byggeområde BKB1
og BKB2. Dagens flytebrygge kan forlenges med 6 m og
det kan legges ut en flytebrygge til. I dag brukes havnen av
båtvirksomheten.
o_VS3
Småbåthavn i tilknytning til Kystkultursenteret og
Fiskerimuseet. Reguleringsplanen åpner opp for etablering
av flere kaier i tillegg til opprusting av dagens kaier. Det
er også tillatt å legge ut flytebrygger. Småbåthavnen skal i
hovedsak være havn for fartøy av høy antikvarisk verdi.
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7.13 Avfallshåndtering
Det skal som hovedregel legges til rette for nedgravde
renovasjonsløsninger. Endelig løsning skal fastsettes i
renovasjonsteknisk plan før igangsettingstillatelse.

7.14 Overvannshåndtering og
VA-rammeplan

Det er utarbeidet VA-rammeplanen for reguleringsplanen
(Norconsult 25.01.2017). Utbyggingen medfører at det i
de nye gatene skal etableres nye kommunale vann- og
spillvannsledninger. Det skal trolig etableres sprinkleranlegg
i byggene, i tillegg til nye brannventiler/brannhydranter.
Det er vist to nedslagsfelt og to flomveier som begge
har utløp i Byfjorden. Planområdet er plassert nederst i
nedslagsfeltene, hvilket betyr at alt overvannet renner i
flomveien gjennom feltet. Rivning av Neumannsbygget og
ny gatestruktur vil medføre en ekstra flomvei med kapasitet
til å håndtere overvannet fra nedslagsfeltene.
Planområdet er omringet av sjø, og det er tenkt at
overvannet håndteres lokalt ved å etablere kombinerte
vannrenner og flomveier i gatene med fall ned mot sjø. Det
er ikke hensiktsmessig å fordrøye overvannet, da det ikke skal
slippes på noen overvannsledning. Avrenningskoeffisient
og nedslagsfelt vil ikke endres etter utbygging, det eneste
som gir økt avrenning er økning i nedbørintensitet, grunnet
klimaendringer. Dette er det tatt hensyn til ved å benytte en
klimafaktor på 1,4. Økningen i overvannet skal håndteres i
flomveiene gjennom området.
Overvannet skal ledes hurtigst mulig ut til sjø, uten å skade
konstruksjoner og infrastruktur. Dette medfører at det er
svært viktig med kontinuerlige flomveier med fall ned til sjø.
Utfordringen med overvannshåndtering fra Sandvikstorget
er at det ligger lavere enn terrenget ved sjøen. Her må det
gjøres noen terrengtilpasninger for å sikre at overvannet
renner ut til sjø, og ikke blir lagret på Sandvikstorget. Det
er ikke hensiktsmessig med infiltrasjon på Sandvikstorget,
grunnet høy grunnvannstand og lavtliggende terreng, og
siden det for flo vil kunne komme grunnvann opp i dagen.

78

OMRÅDEREGULERINGSPLAN Kristiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden

8 Konsekvenser av planforslaget

Konsekvensutredningen skal vurdere tema som kan ha
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. I
planarbeidet har det vært viktig å holde fokus på hvilke
kvaliteter som skal utvikles i Sandviken og hva som støtter
opp om den ønskede utviklingen.

8.1 Utredningstema
Planprogram for områderegulering for Kristiansholm,
Sandvikstorget og Rosegrenden lister opp følgende tema
skal beskrives i planen:
•
Natur- og friluftsliv (ferdselskorridorer, rekreasjon,
strandsone/sjø og biologisk mangfold)
•

Landskap (siktlinjer, byrom, nær- og fjernvirkning,
karakter, skala og utforming, blå/grønne/grå strukturer)

•

Kulturminner (inklusive brannsikringstiltak for tett
verneverdig bebyggelse)

•

Fortettingspotensial inkl. vurdering av utfylling i sjø,
byggehøyder, utnyttelse, forhold til naboene

•

Trafikk
(gang-/sykkelveier,
atkomst,
konsekvenser, parkering, atkomst fra sjø)

•

Næring og turisme (dagens bruk og muligheter/
utfordringer v/økt turisme)

•

Miljøforhold
- Lokalklima og solforhold
- Forurensing
- Energi og materialbruk
- Støy

•

Teknisk infrastruktur (VA / overvann, avfallshåndtering)

•

Massehåndtering

•

Vurdering av konsekvenser for barn og unge

•

Samfunnssikkerhet/beredskap/risiko (ROS-analyse)

trafikale

8.2 Statlige retningslinjer om samordnet
areal og transportplanlegging
Planen er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for arealog transportplanlegging gjennom tilrettelegging for
konsentrert arealbruk i et sentrumsnært område med god
kollektivdekning.

8.3 Overordnede planer og vedtak
Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan som definerer
sjøfronten som senterområde.
Planen er i tråd med KDP for Bergen havn ved at det reguleres
til utviklingsområde for bolig/næring og ved at Kristiansholm
reguleres til friområde (byromsbruk).
KDP-Sandviken er dels erstattet av KDP for Bergen havn, bl.a
når det gjelder arealbruk på Kristiansholm og innpassing av
sjøflyhavn. Arealbruken i området for øvrig er i hovedsak
videreført, men det er åpnet opp for bolig også langs sjøen
nord for BAS. Detaljer i KDP er videreført i reguleringsplanen
som miljøgate i Sjøgaten og grønne akser fra sjø til fjell.

8.4 Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget erstatter to reguleringsplaner:
•

Plan ID 9900000 Byplanvedtekter for strøket
"Fjæregrenden", fra 1958. Denne er innarbeidet i
planforslaget, og vernebestemmelsene er detaljert.

•

Plan ID 8150000 Sandviksboder 5-24, vedtatt 26.10.1998.
Regulerer kystkultursenteret og sjøbodene til bevaring.
Allmennyttig formål og bolig/næring. Innholdet i planen
er videreført og detaljert. Utstrekningen på regulert
molo er justert.

•

Plan ID 16580000 Slaktehustomten og plan ID 60390000
Sandviksbodene 78C-80 blir berørt i Sjøgaten/
Sandviksveien, ved at det nå reguleres generelt
samferdselsformål på disse arealene.
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8.5

Byutvikling

8.5.1 Bystruktur
Eksisterende bebyggelsesstruktur
Sandviken er en sammenstilling av ulike byplangrep, bygget
ut over ere hundre år.

Ny bebyggelsesstruktur
Reguleringsplanen etablerer en ny struktur på Neumanntomten og Kristiansholm.

Bebyggelsesstruktur beskriver geometriske prinsipper
som bebyggelsen er ordnet etter. Bebyggelsesstrukturen i
Sandviken er preget av variasjon fra de selvgrodde boligene
i grendene, til regulerte murkvartaler. Byromsstrukturen
er gitt i møte mellom veier som følger terrenget i nord-sør
retning, og tversgående forbindelser mellom boligområder
og sjøhus/sjø.

Sjøgaten er en hovedgate og ny bebyggelse skal orienteres
og åpnes opp mot denne. Den lange bygningsbarrieren
mot sjøen brytes av re nye gater/smau med fysisk og
visuell kontakt mot den nye sentrumsbebyggelsen og sjøen.
På Neumann-tomten reguleres en kvartalsstruktur som
orienterer og åpner seg mot de nye byrommene.

Søndre Allmenning er et markert historisk byrom og
grenser mellom ulike strukturer. Den historiske strukturen
langs sjøen er sjøhusene som står med en fot på land og en
i sjøen. Nye krav på 1900-tallet gav større næringsbygg på
utfylte arealer, men lange bygningskropper som bryter med
den historiske skalaen i byromsstrukturen, innadvendte bygg
som gir lite aktivitet til byrommene. De historiske sjøhusene
og lagerbyggene er 12-15 m høye, mens BAS-siloen er 27-37
m høy.

80

Møtet med sjøen følger to ulike prinsipper: Mot vest har
kvartalene fasade mot et byrom med sjøbad og en raus
strandpromenade. Mot nord møter byen orden med en
videreføring av sjøbodene i form av en kamstruktur med
ngre som stikker ut i sjøen. Selve Kristiansholm er et
grøntområde, der ny bebyggelse ikke organiseres i forhold til
gater, men i forhold til friområdet, sol, vind og utsikt.
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Målsettingen om en sentrumsutvikling og fortetting langs
sjøfronten krever en viss tetthet. Reguleringsplanen legger
til rette for et nytt nett av o entlige byrom. Undersøkelser
innenfor urbanismefeltet, som Jan Gehl og Space Syntax,
peker på at det er de romlige og funksjonelle sammenhengene som er viktige for aktiviteten i byen. Planen legger til
rette for sammenhengende byrom, både i utviklingsområdet
og sammenhengene mellom eksisterende og nytt. De er det
o entlige byrommene som er vektlagt. Det er krav om aktive
fasader mot byrommene. Planen skiller seg på den måten fra
en del av de nyere naboområdene som boligutbyggingen på
Sandviken Brygge / Måseskjæret, disse er planlagt som rene
boligområder organisert rundt felles uteoppholdsarealer,
ikke ulikt blokkbebyggelsen fra 60-70-tallets drabantbyer.
Bebyggelsen skal forholde seg til gatene, og gatene kan
inngå som en del av uteoppholdsarealet slik at de o entlige
rommene blir den felles møteplassen både for de som bor i
området og besøkende/arbeidstakere.
Bebyggelsen er høyest og mest kompakt mot Sjøgaten og
BAS-siloen. Mot sjøen og sjøbodene i sør løser strukturene
seg opp og byggehøydene trappes ned fra 26 m mot BAS til
15 meter mot sjøbodene og orden.
Skala i byrommene
Et tett nett av gater og smau/passasjer sikrer god visuell
og funksjonell tilgjengeligheten i den nye bydelen.
Kvartalslengdene er korte maks 35 m, mot 70 m som er en
generell maks-anbefaling i kommuneplanens arealdel.
Gatene varierer fra den brede åpne Sjøgaten til smale lukkede
smau:
Sjøgaten
Bredde 27 m, byggehøyde 21- 26 m
Forholdet gatebredde/byggehøyde er 1,0-1,3.
Denne gaten oppleves som bred og åpen med et tydelig
horisontalt preg.
Madam felle gangen (SGG8)
Bredde 17 m, byggehøyde 17-18 m.
Forholdet gatebredde/byggehøyde er 0,9-1,0 omtrent som
Strandgaten.
Byrommet er åpent og lyst med et horisontalt preg.
Åpenheten understrekes av at gaten munner ut i det store
ordrommet.
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8,0

8.5.2 Utsiktsforhold , siktlinjer og b a rrierer
Tema omhandler både «besøksopplevelse», dvs. utsikt
når en kommer inn i området, interne utsiktspunkt og
byromsakser. I urban sammenheng er temaet viktig både
for landskapsvirkninger, bystruktur/byrom og friluftsliv/
rekreasjon. Utsiktsforhold for naboer er omtalt i kapittel 8.17.
Eksisterende siktakser og utsiktspunkt, samt barrierer er
omtalt i kapittel 5.9.
• Reguleringsplanen opprettholder alle de eksisterende
siktaksene
•

Fra Amalie Skrams vei er det etablert en siktakse gjennom
bebyggelsen, men vidden på dagens utsiktssektor
begrenses.

•

Planen bryter ned barrieren som husrekken til Neumann
og BAS utgjør i Sjøgaten. Det etablerers tre nye gater/
forbindelser som gir kontakt mellom Sjøgaten og sjøen/
Neumanntomten. I tillegg til å gi nye byromsakser
gjør den nye nmaskede gatestrukturen det lettere
å orientere seg, og gir nye opplevelser når en ferdes i
området.

•

Planen sikrer to nye åpninger som gir kontakt mellom
Sjøgaten og Sandviksveien / grenden bak BS12

•

Krysset Sandviksveien/Sjøgaten ligger i dag i et lukket
byrom som åpnes ut mot sjøen. Det etableres en ny
akse fra Sandviksveien videre ut SKV1. Aksen svinger
fra grendene, ut gjennom Neumanntomten, over
By ordgangen til Kristiansholm, og gir en gradvis
tilnærming til orden.

•

Ny siktakse sikres mellom Sjøbodene i felt T7 og BKB4,
her reguleres gatetun med krav om tilgang til sjøen.
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Bo lig tetthe t og a nta ll a nsa tte i Sa nd viken, d a g e ns situa sjon.

8.5.3 Fortetting sp otensia l
Kartet viser at det i dag er svært høy boligtetthet sør for
Ladegården sykehjem og høy tetthet i boligkvartalene i
Ekregaten/Aad Gjelles gate, Amalie Skrams vei samt i Nyhavn.
Boligtettheten er lavere i trehusbebyggelsen i grendene og
i de åpne eneboligområdene øverst i Sandviken. De este
arbeidsplassene i Sandviken ligger ved Slaktehustomten,
i tillegg til Ladegården sykehjem og i Gjensidigegården.
Kristiansholm og området på utsiden av Sandvikstorget har
ingen boliger og få arbeidsplasser. Arealet utgjør et uutnyttet
potensiale for å følge opp kommuneplanens målsetting om
fortetting til blandet sentrumsformål langs sjøfronten.
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Reguleringsplanen legger til rette for bygging av 54 000 m²
nytt BRA. Fordeling bolig/næring er ikke fastsatt, men på
Kristiansholm er det illustrert utbygging som tilsvarer det ca
350 boliger og et nytt arbeidsplasstyngdepunkt i Sandviken
med 25 000 m² næring (850 arbeidsplasser). Neumanntomten er ca 22 daa og det tilsvarer ca 16 boliger pr. daa.
Tettheten i reguleringsplanen er høy og ved 1,7 bosatte pr.
bolig blir det 32 bosatte pr. daa.
I tillegg inneholder planen arealer for utvikling av kystkultur,
ulike kulturaktiviteter og rekreasjonsområder som sammen
med området rundt Sandvikstorget blir et styrket lokalsenter
i Sandviken.
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Bolig te tthet o g a nta ll a nsa tte, inklusive p la nfo rsla g e t

8.5.4 Konsekvens for b yutvikling en
De helhetlige områdene i Sandviken blir liggende uendret.
Utbyggingen skjer mot sjøen i områder som i dag er
usammenhengende og bryter med den mosaikken av
helhetlige områder som karakteriserer bydelen.
Neumann-tomten får nye byrom som blir en utvidelse av
byen, et større og mer markert Sandvikstorg binder sammen
de historiske strukturene og utbyggingsområdet, og
Sjøgaten sin rolle som hovedvei makeres med en bymessig
gatestruktur. Totalt vil planforslaget gi en stor forbedring
av byromsstrukturen, med økt tilbud for gående, større
diversitet og bedre sammenhenger mellom sjø og bakland.
De tradisjonelle sjøhusene, og
omkringliggende
blokkbebyggelse er 3-5 etasjer høyde. Dette er videreført
i byggehøydene ut mot sjøen. Byggehøydene trapper seg
oppover mot Sjøgaten og BAS-siloen til 6 høye etasjer. Denne
delen av området tåler litt høyde siden byggene ligger mot
tra kkert gate, og terrenget stiger i bakkant opp mot Amalie
Skrams vei. Sjøgaten oppleves som et åpent gateløp og tre
nye åpninger mot sjøen vil bryte ned den barrieren som
lagerbygget er i dag.

Bebyggelsen blir høyere enn dagens lagerhaller, noe som
fører til redusert utsikt for bebyggelsen i bakkant: fra deler av
Møbelsnekkernes byggelag og fra deler av grenden mellom
Sandviksveien og Amalie Skrams vei. Utsikten fra Amalie
Skrams vei blir innsnevret, men sjøkontakten er ivaretatt i en
ny strukturerende siktakse fra Amalie Skrams vei mot sjøen.
Det er positivt at reguleringsplanen bidrar til fortetting
i de sentrale byområdene med en utnyttelse oppunder
%BRA=200%, og til å etablere et lokalsenter i området
Sandvikstorget – Kristiansholm.
Økte byggehøyder er negativt for de berørte eiendommene,
men fortetting i sentrale områder og forbedring av
byromsstrukturen er en så stor forbedring for byutviklingen at
planen vurderes å ha positiv konsekvens for tema bystruktur.
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8.6 Kulturminnemiljø
Dagens karakter/verdi
Kulturminnemiljøet i Sandviksbukten er sammensatt og
svært verdifullt. Området i skråningen mellom sjø og fjell og
mellom festningen på Bergenhus/Sverresborg og Hegreneset
omfatter alt fra strukturer og bebyggelse med kulturhistorisk
verdi som går tilbake til middelalderen med gårdsdrift
og mølledrift, til boliger med stor arkitektonisk verdi fra
etterkrigstiden. Bebyggelsesstrukturen består av både
selvgrodd struktur og av planlagte utbyggingsområder som
i stor grad følger terrenget og de langsgående ferdselsårene.
I særstilling står det unike sjøbodmiljøet fra 16-17- og
1800-talet med boder langs sjølinjen og tilhørende
boliggrender bakenfor. Opprinnelig strakte bodmiljøet
seg nærmest sammenhengende langs hele bukten, mens
det i dag er kun bruddstykker igjen av denne særegne
bebyggelsesstrukturen. Man vurderer likevel bodmiljøet til å
ha stor nasjonal kulturminneverdi og til og med internasjonal
verdi sett i sammenheng med verdensarvstedet Bryggen.
Området som omfattes av denne planen har en sentral
rolle i kulturmiljøet i Sandviksbukten, både på grunn av sin
plassering og på grunn av sin konsentrasjon av fredete og
bevaringsverdige boder og grendemiljø. Planområdet innehar
også viktige eksempler på seinere utbyggingsperioder med
sosial og privat boligbygging i tilknytting til byens vekst.
Strandlinjen i dette området har samtidig blitt sterkt endret
på grunn av utfyllinger og etablering av ny arealkrevende
næring. Dette gjelder både anleggelsen av mølleanlegget
og av Neumanns trelast bedrift. Kristiansholm som tidligere
var en holme er blitt gjort landfast i stadig større grad siden
1950-tallet, først ved en molo – seinere ved omfattende
utfyllinger.
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Påvirkning av kulturminnemiljøet/omfang
Planen vil få både negativ og positiv påvirkning på
kulturminnemiljøet, både innenfor og utenfor plangrensen.
Planforslaget innebærer en utbygging av dagens
næringsarealer langs deler av strandlinjen og utfylte
området ut mot Kristiansholm, samtidig vil de eksisterende
verneverdige bygningsmiljøene bli regulert til hensynssoner
for bevaring med tilhørende bestemmelser som sikrer
verneverdiene i kulturmiljøet.
Området er i planen delt inn i ulike hensynssoner for å kunne
knytte tilpassede bestemmelser til de ulike delområdenes
kulturhistoriske verdi og sårbarhet. Hensynssonene er både
av type båndlegging av områder med fredete strukturer og
bevaring av ulike kulturmiljø.
Planforslaget legger til rette for en relativ tung utbygging
av Neumann tomten og de utfylte kaiområdene mot sjøen.
Utbyggingen vil ikke medføre riving av bygg med verneverdi,
men de planlagte byggenes struktur, høyde og volum vil få
innvirkning på kulturmiljøet både innenfor planområdet og
utenfor. Den planlagte bebyggelsen langs Sjøgaten (BS7-9),
med et åpent felt eller gate innenfor, kan sies å videreføre det
historisk bebygde beltet som tradisjonelt fulgte strandlinjen
og der de fleste gjenværende sjøbodene i dag befinner seg.
Det som i dag er en sammenhengende ubrutt fasade langs
veien blir brutt opp av noen tversgående forbindelser av ulik
bredde og karakter. Dette vil føre til en åpnere struktur på
tvers av sjølinjen, både visuelt og fysisk, noe som er i tråd med
historisk situasjon med sjøboder med gløtt og åpning mot
sjøen. Byggene er imidlertid av en dimensjon, karakter og
høyde som bryter med den historiske bebyggelsesstrukturen.
På grunn av byggehøyden vil byggene oppleves som
dominerende sett fra det nærliggende området.
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Utbyggingen BS5-1 til 3 og BS6 på det området som i dag
består av lagerhaller og utelager er karakterisert som
en kvartalsstruktur. Kvartalsstruktur har ikke historisk
forankring i dette området langs sjøen og den bryter med
den overgripende historiske bebyggelsesstrukturen i
Sandviksbukten. Byggene er planlagt med en høyde som
vil få innvirkning på opplevelsen av kulturmiljøet rundt, sett
både fra avstand og fra nærliggende kulturmiljø.
Langs sjølinjen på det utfylte området som vender mot nord
er det foreslått en bebyggelse som går ut i sjøen som ngre.
Plasseringen med smale bygg ut i sjøen er en struktur som
kan sies å ha historiske forbilder i området, og ngrene ut i
sjøen bryter opp den lange sammenhengende kaien og gir
en mer sammensatt strandlinje. Utfyllingen vil imidlertid
representere en reduksjon av vannspeilet i bukten mellom
Kristiansholm og Måseskjæret.
Et overordnet grep i reguleringsplanen er å reetablere
Kristiansholm som holme. Deler av tidligere utfylling graves
opp, og det etableres et sund mellom Kristiansholm og
resten av Neumann-tomten. Det reguleres til friområde på
Kristiansholm og hele strandlinjen nord for Kystkultursenteret
blir gjort tilgjengelig. Historisk har Kristiansholm aldri vært et
område som var ment for opphold og rekreasjon. Øyen var
tidligere befestet og deretter bygget ut med sjøboder som
resten av sjølinjen i bukten. Planforslaget innebærer likevel

en positiv virkning ved at det som tidligere var en holme
blir gjenskapt, noe som gjør lesbarheten av det historiske
kulturmiljøet lettere.
Det er foreslått muligheter for utbygging av arealer også
helt nord i planområdet, BKB1 og BKB2. Forslaget innebærer
riving av lav bygningsmasse i dag i bruk som lager, verksted
og butikk, bygg som ikke har de nert verneverdi knyttet til
seg. Den nye bebyggelsen er regulert til samme høyde som
eksisterende sjøbod i Sandviksveien 65B, det er høyere enn
byggene som rives, men tilsvarende sjøbodene som sto
i sørlig del. Verneverdig sjøbod og naust samt trafo vil bli
bevart. Planen vil medføre en klarlegging av de historiske
byggene og en tilrettelegging for tilkomst og bruk av dette
området som i dag oppleves som et lukket område.
Den planlagte nye bebyggelsen i felt BS11 innebærer riving av
den eksisterende bensinstasjonen. Bensinstasjoner av denne
typen har ikke kjente kulturminneverdier knyttet til seg men
kan likevel sies å være av en viss historisk og arkitektonisk
betydning. Den planlagte bebyggelsen er foreslått betydelig
høyere enn dagens, og vil kunne oppleves som dominerende
i forhold til den tilliggende gamle grendebebyggelsen mot
øst og sør. Det er positivt at det åpnes opp her slik at det blir
mer rom mot grenden i sør.
I Sjøgaten vil hastighet reguleres ned. Dette vil føre til at den
fysiske barriere-e ekten vil bli betydelig mindre.
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Konsekvens for kulturmiljøet
Planforslagets konsekvenser for kulturmiljøet og
kulturminnene i området måles ut fra endringer fra dagens
situasjon.
Planens vernebestemmelser vil føre til et mer samlet og
forutsigbart vern gjennom reguleringsbestemmelsene og
dermed sikre et helhetlig vern av de høye kulturminneverdiene
både på bygningsnivå og på kulturmiljønivå. Dette er en stor
positiv konsekvens av planforslaget.

Utbyggingen helt nord i planområdet vil kunne få innvirkning
på sikt mot sjøen fra det fredete anlegget «Møllesalen».
Den nye bygningsmassen vil kunne skli inn i det historiske
bygningsmiljøet og de historiske byggene komme tydeligere
fram. Samlet sett vil planforslaget i dette området kunne
oppleves som en positiv konsekvens av planen.

Kristiansholm og tilstøtende næringsareal for Neumann har i
dag liten kulturhistorisk verdi. Topografien er sterkt endret og
dagens bygningsmasse har samlet sett liten kulturhistorisk
verdi.

Riving og oppføring av den planlagte bebyggelsen
på bensinstasjonstomten vil oppleves å ha litt negativ
konsekvens for kulturmiljøet. På den annen side gir nye
publikumsfasader tilskudd til miljøet på gateplan.

Den nye utbyggingen på Neumann-tomten representerer en
bebyggelsesstruktur som på grunn av sin høyde og volum
oppfattes som et fremmedelement i forhold til den sjøbodog grendebebyggelsen som er den mest verdifulle delen av
kulturmiljøet. Kvartalsstrukturen bryter med den historiske
lineære sjøbodstrukturen langs sjølinjen. Visuelt kan den nye
utbyggingen langs Sjøgaten bli oppfattet som massiv og som
en visuell barriere, selv med de planlagte åpningene.

En reduksjon i fartsgrensen i området vil få en positiv
konsekvens for det fysiske bevegelses mønster ved at den
fysiske barrieren som veien representer mellom det svært
verdifulle sjøbodmiljøet og grendebebyggelsen, vil bli
redusert.

Utfyllingen med fingre ut i sjøen vil få konsekvenser for
opplevelsen av den definerte bukten mellom Kristiansholm
og Måseskjæret.
En gjenskapning av det som tidligere var en holme har en
positiv virkning på lesbarheten av det kulturhistoriske
landskapet og får dermed en positiv konsekvens for
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kulturminnemiljøet i planområdet, men også i hele
Sandviksbukten.

Totalt sett vil den nye utbyggingen kunne oppleves som
dominerende og fremmed i forhold til den historiske
strukturen langs sjøen. Denne vurderingen må balanseres mot
det mangfoldet som preger Sandviken totalt sett gjennom
nyere tidsepoker. se 8.5.4 konsekvenser for byutviklingen.
Avbøtende tiltak
Bebyggelsens utforming med materialkvaliteter, form og farge
vil kunne ha stor innvirkning på hvordan bygningsmassen
oppleves både fra kort og lang avstand.
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8.7 La ndskap

Kristiansholm og Tangen ved Kystkultursenteret er avvikene
fra en ellers ganske rett, men svakt buet sjølinje. Kristiansholm
er i dag karakterisert av store asfalt ater og ganske rufsete,
utfylte strandlinjer.

8.7.1 Pla nforsla g et vurd ert i d et
overord nete la nd ska p et
De nisjon/avgrensing
Overordnet landskap er landskapet sett i ernvirkning
(stor avstand) som fra Sandvikspilen, Sandviks aket,
Rothaugen og Hegreneset, og på mellomstor avstand som
fra Gjensidigegården og Skuteviken. Virkning for overordnet
landskap beskrives altså som sum av ernvirkning på lengre
avstand og (visuell) virkning på mellomlang avstand.

Volumoppbyggingen i området er grovt sett slik:
• Kompakte volumgrupper ved Sandviken brygge (1),

Landskapet på mellomnivå med vekt på volumer, linjer
og ater
Landskapet omkring planområdet er en del av strand aten,
som utvider seg noe i planområdet med det atere området
ved Sandvikstorget og Rosegrenden. Ut i Sandviksbukten
stikker det som nå er neset Kristiansholm, men også den
mindre fremtredende Tangen ved Kystkultursenteret.

Måsekjæret og (2) Gjensidigegården (3) i nord,
•

Slaktehustomten (6) i sør.

•

Bodene ved Kystultursenteret (5) danner en mindre
volumgruppe.

•

For øvrig er det mest enkeltstående volumer, som BASsiloen (7), Neumanns store hall (8), ere enkeltstående
haller på Kristiansholm-Neumannområdet (9) bygget
ved DollyDimple (10), Båt-Berge (11), samt lavere
volumgrupper som boligene langs Sandviksveien og i
mer ujevn form de tette trehusområdene (12).

3
11

2

7
8

10
5

12

9 (fl.)
6
Tegn:
Viktige linjer i landskapet (by-/ bydelsnivå)
Lokalt viktige «linjer»/ kanter
Viktige grupper av volumer/større bygningsvolumer
Volumer som er iøynefallende på avstand (pga.
høyde, utstrekning og/ eller framhevet plassering)

Da g ens vo lum op p b yg g ing
/ viktig e linjer/ ka nter i
Sa nd viken

1
2

3

Vo lum o p p b yg g ing e tter
utb yg g ing

Tegn:
Viktige linjer i landskapet (by-/ bydelsnivå)
Lokalt viktige «linjer»/ kanter
Viktige grupper av volumer/større bygningsvolumer
Volumer som er iøynefallende på avstand (pga.
høyde, utstrekning og/eller framhevet plassering)
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Før

Fjernvirkning av ny bebyggelse
Omfangs- og konsekvensvurdering gjelder endringene
i planen, primært utbyggingen på Kristiansholm/
Neumann-tomten. Som en innledning til omfangs- og
konsekvensvurderingen, vises her ernvirkning fra ulike
standpunkt før og etter utbygging. Bildene er fra GoogleEarth,
med 3D-modell lagt inn i ny situasjon.

Etter

Fra to p p e n a v Sto ltzekle iven, etter utb yg g ing . Lite o m fa ng

Før
Før

Etter

Etter

Fra Sa nd viksb a tteriet, etter utb yg g ing . Mid d els om fa ng
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Fra Rotha ug e n, e tte r utb yg g ing , m id d e ls til sto rt o m fa ng
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8.7.2 Om fa ng og konsekvens for
la nd ska p sb ild et
Omfanget av tiltaket er beskrevet som forbedring eller
forringing av landskapsbildet i forhold til dagens situasjon.
Kristiansholm (1) blir etter utbyggingen gjenskapt som øy,
og strandlinjen formes slik at den ikke lenger er rufset. Dette
utgjør en forbedring av landskapsbildet.
Den opprinnelige strand aten sør for BAS-siloen (indre del
av Neumann-tomten) utgjør en samlet, stor volumgruppe
(2), noen som også er en viss forbedring i forhold til dagens
situasjon.
På den utfylte delen av Neumann-tomten og den regulerte
utfyllingen innenfor Kristiansholm kommer en ny, stor
volumgruppe. Utbyggingen er oppdelt av tydelige gater og
byrom som åpner seg mot byen i øst. Byggehøydene trapper
seg ned fra BAS-siloen mot sjøen i vest og sør (3). Dette er den
mest utfordrende delen av planen. Dette en middels til stor
volumøkning i Sandviken, og det vil fremstå blant de større
volumgruppene i bydelen. Utbyggingen er ikke spesielt
synlig fra naboområdene i øst og sør, sett fra mellomlang
avstand. På ny utfylling mot nord ligger en kamstruktur. Det
er ikke så stor reduksjon i sjøarealet, siden deler av dagens
utfylling ernes mellom 1 og 3, det er bygningsvolumene og
byggelinje mot nord som øker. På grunn av volumøkningen
vurderes område 3 å gi et noe forringet landskapsbilde.
Sett i det overordnete landskapet, i ernvirkning og på
mellomnivå, vurderes utbyggingen samlet sett som stor
i volum, men den «luftes ut» gjennom etablering av nye
byrom og åpninger. Kamstrukturen mot nord bidrar til å
absorbere den store utbyggingen, og byggehøydene trappes
ned mot sjøen. Øyformen Kristiansholm blir reetablert, byen
åpnes mot sjøen og friområdet på Kristiansholm skjermer og
demper virkningen av utbyggingen.
Totalt sett vil reguleringsplanen gi noe forbedring av
det overordnede landskapsbildet. Konsekvensen for
landskapsbildet er ubetydelig til litt positiv.

Eksem p el, va ria sjon i fa rg e b ruk ka n p å virke
o p p levelse n a v b yg ning svo lum e ne i la nd ska p et

Avbøtende tiltak:
Redusert tetthet/høyde i ytre del vil kunne redusere
virkningen av volumene. Det er svært viktig at volum – og
fasadebearbeidingen blir gjort på en slik måte at det skapes
variasjon – innenfor en helhet.
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8.8 Friluftsliv
Som omtalt tidligere er det få o entlige grøntområder
i området. Sammenhengen mellom boligområdet/
ellet og sjøen blir brutt av den tra kkerte Sjøgaten,
og av næringsvirksomhet langs sjøen. Tilgjengelig
strandsone nnes kun i tilknytning til Fiskerimuseet /
Kystkultursenteret.
Det reguleres friområde på Kristiansholm og
hele strandlinjen nord for Kystkultursenteret blir
tilgjengelig. Ny badeplass, mulighet for utsetting av
kajakk, ny gjestehavn og småbåthavn, areal satt av
til å bygge sjøhus, kajakk-hus, mosjonslokale/sauna
og grøntområder vil være en stor forbedring for
friluftslivet i bydelen. Friområdet på Kristiansholm har
en svært attraktiv beliggenhet med vid utsikt over både
By orden og ellet, og med sol fra tidlig formiddag
til den går ned. Kristiansholm vil bli et område med
stor verdi for bydelen, og med potensiale til å trekke
brukere også fra andre deler av Bergen.
Opparbeidelse av parken ved menighetshuset vil øke
bruksintensiteten til denne grønne lungen. I dagens
bebyggelse og i det regulerte utviklingsområdet vil
gaterom, torg,smau og fellesuteoppholdsarealer inngå
som en del av de tilgjengelige rekreasjonsområdene,
med god tilrettelegging for sosialt liv.
Hastigheten i Sjøgaten skal ned og det legges til
rette for ere og bedre krysninger av Sjøgaten. Det
svekker den tra kkerte barrieren og styrker de grønne
sammenhengen i bydelen.
Bygningsmiljøet
og sjøbodmiljøet
har stor
identitetsskapende karakter. Treet på Sandvikstorget
har stor symbolverdi for enkelte grupper, men torget
bidrar ellers lite til identiteten i området. En styrking av
torget og etablering av friområde på Kristiansholm er
også en styrking av Sandvikens identitet.
Totalt sett vurderes reguleringsplanen å ha meget stor
positiv konsekvens for friluftslivet.
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8.9 Gjestehavn
Det er foreslått en ny gjestehavn VS1 ytterst på Kristiansholm.
Bergen og omland havnevesen tilbyr i dag gjestehavn i
Vågen. Beliggenheten er god, men midt i sentrum med et
yrende uteliv er den ikke et tilbud for dem som ønsker ro
om natten. Det er et ønske om en supplerende gjestehavn
i Bergen. I arbeidet med KDP Bergen Indre havn ble dette
vurdert, og Kristiansholm ble omtalt som et område som kan
være egnet.

Konflikt mellom brukergrupper på sjøen:
I rapporten «Småbåthavner, friluftsliv og båtutfart på
sjøen», er det gjort en konsekvensvurdering av eksisterende
småbåthavner og en utvidelse av disse. Her drøftes i tillegg
konflikt mellom ulike brukergrupper på sjøen og risiko for
farlige situasjoner for andre brukergrupper. Rapporten har
sett på hvor det er høy konflikt mellom ulike brukergrupper.
Sandviken er ikke et slikt område.

I planprogrammet for områdereguleringsplanen vedtok
byrådet å vurdere gjestehavn i kombinasjon med småbåthavn.
Etablering av småbåthavner kan være problematisk i
en bysituasjon. KDP Indre havn vurderte innpassing av
småbåthavn, men konkluderte med at det ikke ligger til rette
for ny småbåthavn i indre havn inklusive Sandviken. KDP
peker spesielt på:
•
Støy og annen type forurensning
•
Barrierefunksjonen mellom land og sjø, forsterket av
behovet for områdesikring som medfører at områdene
normalt vil være avlåst og utilgjengelige for publikum.
En har dermed små mulighet for integrert aktivitet i
forhold til havnepromenade/allmenninger, opplevelser,
fiske og bading etc.
•
Arealbehovet på land, i form av parkeringsplasser for
biler, og i noen tilfeller også opplagsplasser

I forslag til reguleringsplan er badeplass VB lagt innenfor
gjestehavnen, og båttrafikken vil ikke utgjøre en direkte
trussel mot badende.

Rapporten “Småbåthavner, friluftsliv og båtutfart på sjøen”,
Bergen kommune 23/11-2010,støtter konklusjonene i KDP
Indre havn om at de indre sjøarealene nær Bergen sentrum
ikke er egnet til småbåthavn.
Støy fra VS1 er omtalt i kapittel 8.12.3. Konklusjonen er at havn
for fritidsbåter ikke er problematisk i forhold til nye boliger.
Annen forurensning: Miljøproblemstillinger knyttet til
småbåthavn er utslipp av oljesøl og utslipp av miljøgifter
gjennom maling, støv fra fjerning av bunnstoff mm. Her vil
aktiviteter knyttet til gjestehavn være begrenset til oljesøl,
mens småbåthavn i tillegg vil ha konsekvenser i forbindelse
med stell av båt.
Barrierefunksjon:.
Områdereguleringsplanen
for
Kristiansholm legger opp til gjestehavn der det ikke skal
settes opp gjerder. En tilgjengelig gjestehavn blir dermed
et positivt element i byen. De fleste småbåthavner i Bergen
er avstengt fra allmennheten, Erfaringene viser at dette blir
resultatet også i nyere prosjekter. Det finnes eksempler rundt
om i landet der småbåthavner er offentlig tilgjengelige.
Drøbak har to slike havner, og Aker brygge har en marina
uten stengsler. Med åpne pirer gir ikke småbåthavnen en
vesentlig barrierevirkning mot sjøen.

Båttrafikken kan i følge småbåthavnutredningen utgjøre en
potensiell fare for mindre farkoster som kajakker og joller.
Småbåtutredningen skiller ikke spesielt mellom småbåthavn
og gjestehavn i denne sammenheng. Gjestehavn vil dermed
gi negative konsekvenser for disse aktivitetene, men
rapporten sier: «Det er ingen nødvendig sammenheng mellom
småbåtbruk (for ikke å snakke om å ha småbåt i havn) og ulykker
til på sjøen forårsaket av småbåtførere. De fleste småbåteiere er
fornuftige båtbrukere som tar de nødvendige hensyn til mykere
trafikanter. En slik forståelse av småbåthavner og konsekvenser
av denne er lagt til grunn i vurderingen. Ut fra dette vil
småbåthavner som ikke berører populære utfartsområder eller
som ikke overgår enn viss størrelse (her er det vanskelig å sette
en absolutt størrelsesgrense) bli vurdert til ingen vesentlige
negative konsekvenser»
ROS-analysen i rapporten fra 2010 om småbåthavner sier at
forutsatt at småbåthavnen etableres og driftes etter gjeldende
regelverk, er det ikke behov for å vurdere småbåthavnen
videre i ROS-analysen.
Ut fra disse konfliktvurderingene er konklusjonen at en
gjestehavn ikke utgjør noen fare for andre brukergrupper på
Kristiansholm.
Samlet konklusjon:
De overordnete miljøperspektivene, arealkonflikter på
land med hensyn til lagringsplass, båtpuss, kraner etc. i et
friområde og at KDP Indre havn og småbåthavnutredningen
ikke anbefaler småbåthavn i de indre sjøarealene nær
sentrum, gjør at fagetaten anbefaler å begrense tilbudet i
Sandviken til gjestehavn.
Det er lagt inn rampe for utsetting av kajakker, joller. Området
vil egne seg for slike aktiviteter og det kan anbefales å legge
til rette for kajakklager i et serviceanlegg for gjestehavn.
Dette bidrar til et mangfoldig miljø.

Arealbehov på land: Småbåthavn krever som regel
parkeringsareal på land, lagringsplass for vinteropplag,
rampe og kraner for utsetting av båter mm. Disse fasilitetene
krever landarealer og fører til trafikk. Det har vært vurdert å
regulere rampe for båtutsetting fra henger på Kristiansholm.
Slike ramper vil i perioder medføre en del biltrafikk og
manøvrering, også av store biler. Det kan medføre konflikt
med friluftslivbruken på Kristiansholm i et område som i
hovedsak er bilfritt.
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8.10 Næringsinteresser
Endret arealbruk
KDP Bergen indre havn prioriterer å sikre arealer til utvikling
for næringer som har behov for sjønær beliggenhet.
Kristiansholm inngår ikke i de arealene og er utpekt
som byutviklingsområde og allmenn tilgang til sjøen. I
konsekvensutredning til KDP er det pekt på at det er lite ved
dagens næringsaktivitet som tilsier at denne må ligge på
tomten. Snarere finnes det gode argumenter for at denne
typen virksom burde ha en annen lokalisering.
Turistnæringen
Fra KU til KDP Bergen indre havn:
«Sjøen og sjøfronten er viktig for turistnæringen, men om en ser
bort fra behovet for landing av cruisepassasjerene, er interessene
i hovedsak konsentrert omkring Vågen. Det er grunn til tro at det
ligger et potensiale for spredning av turistene på begge sider
av Vågen, til Nordnes og utover Sandviken, men det kreves en
bedre tilrettelegging før dette potensialet kan realiseres. …
Planforslaget forandrer ikke dette i vesentlig grad, men det er
grunn til å tro at et mer konsentrert og spesialisert cruiseopplegg
på Skolten/Festningskaien kan utvide interesseområdet i retning
Sandviken.»
8.10.1 Helikopterlandingsplass
Planprogrammet fra 2012 sier at helikoptervirksomheten ikke
er forenlig med bymessig bebyggelse og rekreasjonsområder
og derfor må regne med å finne en annen lokalisering.
Sjøflyvirksomheten kan fungere sammen med andre formål
og planen skal vurdere om den kan innpasses.

senere tid har det vært opphold i aktiviteten men den skal
nå i gang igjen.
En helikopterlandingsplass med serviceanlegg har vært
vurdert med to alternative plasseringer se figur.
•

Dagens plassering ytterst på Kristiansholm. I dag er
det ingen inngjerding av landingsplassen eller det
parkerte helikopteret. Når Kristiansholm blir tilrettelagt
for rekreasjon og allment tilgjengelig, vil det bli krav
om inngjerding. En slik inngjerding må også omfatte
en sikkerhetssone og vil legge beslag på store areal
på Kristiansholm. Plasseringen er ikke forenelig med
rekreasjonsformålet.

•

Landingsplass og administrasjonsbygg på en flytebrygge
ytterst ved piren. Plasseringen får ikke direkte innvirkning
på rekreasjonsområdet, men vil legge begrensninger på
ytterste del av piren. Basert på støysoner generert ut fra
dagens virksomhet vil gul støysone berøre ytterste del av
planlagt boligbebyggelse. En helikopterlandingsplass er
derfor ikke videreført i planen.

•

For sjøfly vil det være andre støyforhold enn for
helikopter. Det er likevel lite trolig at dette ka forenes
med bolig. Sjøflyvirksomhet vil kreve areal ved kai som i
praksis vil redusere antall båtplasser.

Det har vært drevet sjøflyhavn i området fra 1937. I den
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8.11 Trafikk
Som nevnt er hele det overordnede veisystemet
under endring, noe som vil få større innvirkning på
trafikken enn utbyggingen på Kristiansholm.
Det er utarbeidet en kapasitetsanalyse av krysset
Sjøgaten/Sandviksveien med og uten ny arm
til Kristiansholm, (Sivilingeniør Helge Hopen
17.06.2015):
• I
dag
har
krysset
tilfredsstillende
trafikkavvikling og en kapasitetsreserve
på ca. 20% (belastningsgrad rundt ca. 0,8).
Trafikkavviklingen er imidlertid påvirket av
kapasitetsbegrensninger i kryssområdet ved
Gjensidige, og dette medfører periodevis
kødannelser og mindre forsinkelser i retning
mot nord om ettermiddagen.
•

•
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Trafikkmengden på hovedveien gjennom
krysset er ca. 16.000 ÅDT i dag. Planforslaget
medfører en beregnet nyskapt sidevegstrafikk
på ca. 2.000 ÅDT. Dette er et høyt anslag for
å teste robustheten i kapasiteten for krysset.
Området får en restriktiv parkering, og nullvekst
er et politisk mål, nyskapt trafikk vil derfor bli
lavere (rundt ÅDT 1500). Trafikken vil fordele
seg på de tre veiene Sjøgaten, Sandviksveien
nord og sør.
Fremtidig situasjon (2035) uten bybanen i
Sjøgaten: Tilkomst til planområdet fører til full
kapasitetsutnyttelse i krysset, med noe større
køer og forsinkelser enn i dag. I praksis betyr
ikke dette så mye siden dagens trafikkavvikling
er påvirket av kapasitetsbegrensninger
ved Gjensidige. Planlagt ombygging av
Gjensidigekrysset vil reduserer kapasiteten på
hovedveien ytterligere, og dermed forsterke

•

•

tilbakevirkningene til krysset Sandviksveien/
Sjøgaten.
Fremtidig situasjon (2035) med bybane i
Sjøgaten: Kapasitetsberegningene viser at
tilkomst kan etableres uten store endringer
i købildet i forhold til 0-alternativet,
en kapasitetsreserve på ca. 20% vil bli
opprettholdt. Dette forutsetter at høyresving
til planområdet fra nord løses ved en egen
tilkomst til planområdet sør for krysset (ved
dagens innkjøring), slik at det ikke oppstår
konflikt mellom hovedstrømmene i krysset og
bybanetrafikken.
Trafikken til/fra planområdet vil måtte avvikles
med noen sekundærkonflikter i krysset. Dette
gir noe begrensninger for hvor mye trafikk
krysset tåler til/fra planområdet. Beregningene
indikerer at krysset tåler de angitte
utbyggingsforutsetningene, og kan også takle
noe trafikk fra en evt. boligsoneparkering. Hvor
mye ekstra trafikk krysset tåler må utredes
i detalj når forutsetningene for fremtidig
trafikksystem med bybane er nærmere avklart.

Samlet vurdert kan det konkluderes med at krysset
har tilstrekkelig kapasitet til å etablere tilkomst til
planområdet i en fremtidig situasjon med bybane
i Sjøgaten, forutsatt høyresvingefelt fra nord eller
sekundær tilkomst til planområdet i egen avkjørsel
sør for krysset.
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8.12 Miljøforhold
8.12.1 Solforhold

Ved utformingen av området er sol i det o entlige
byrommene og mulighet for sol på boligfasade
vektlagt. Beboerne vil ha tilgang til uteområde ved
boligen med gode solforhold over året og døgnet.
Som en konsekvens av den tette bystrukturen vil
de illustrerte gårdsrommene vil få mer varierte
solforhold.

Jevnd øg n kl 12.00

Jevnd øg n kl 15.00

20.ma i kl 12.00

20.m a i kl 15.00
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1.1.1 Vindforhold
Det er gjort en kvalitativ vurdering av påvirkningen
til planlagte bebyggelsen på Neumann-tomten
og Kristiansholm på det lokale vindfeltet.
Fremherskende vindretninger er fra nordvest og
fra sørøst, med en årlig middelvind på mellom 3,4
og 3,7 m/s.

Fo rventet vind kom fo rt fo r illustre rt utb yg g ing

Utviklingsområdet består av relativt tett
bygningsmasser på mellom 4 og 6 etasjer. Byggene
danner ere innelukkete områder og gater mot
midten av tomten. Det nnes ingen aerodynamiske
«høye» bygg, eller bygg med eksponerte brede
fasader vinkelrett på fremherskende vindretninger.
Vindforholdene inn på planområdet er i stor
grad påvirket av topogra en og terrengruheten i
Bergensområdet. Vind fra sør vil være noe redusert
i styrke sammenlignet med vind i åpen lende, da
bykjernen skjermer mot vinden. Planområdet
er ikke spesielt skjermet fra andre retninger og
området er utsatt for vind fra nordvest, da vinden
blåser inn uhindret over åpen ord.
Konklusjonene fra vurderingen er at det forventes
god eller middels god vindkomfort alle steder i
undersøkelsesområdet. Mer detaljerte vurderinger
bør gjøres i forbindelse med detaljering av
bebyggelsen.
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Det forventes en god vindkomfort for de
indre delene av planområdet, her vil det være
komfortabelt for sittende og for spaserende
mesteparten av året. For alle andre steder i området
er det forventet en middels vindkomfort – det vil
være komfortabelt for spaserende mesteparten av
året, men for sittende vil vinden kunne oppleves
som plagsom i perioder. Dette gjelder områder
langs vannkanten: blant de nordlige byggene
(By ordgangen), langs kaipromenaden ved vestlig
side (Badebryggen), og på Kristiansholm. Der
lengre sittestillende opphold er planlagt i disse
områdene, bør lokale skjermingstiltak vurderes.
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8.12.3 Støy
Vegtrafikkstøy
I beregning av støy etter utbygging er det lagt til
grunn fremskrevet trafikk 2035, med et tillegg for
nyskapt trafikk fra Kristiansholm på ÅDT 1500, og at
gatenettet på Neumann-tomten og Kristiansholm
blir tilnærmet bilfrie.
Ny bebyggelse
Støyberegningen (Norconsult 12.01.2017) viser at
mesteparten av de regulerte utbyggingsfeltene
ligger skjermet fra vegtrafikkstøy. Feltene BS1–BS6
og utbyggingen på Kristiansholm har alle fasader
utenfor gul støysone. Krav til stille side, støynivå
på uteplass og innendørs støynivå kan dermed
oppfylles for fremtidige boenheter uavhengig av
planløsning.

63. Utsnitt fra støysonekart
med ny
utbygging 2035.med ny utbygging 2035.
Utsnitt fraveitrafikkstøy
støysonekart
veitrafikkstøy
Feltene BS7, BS8 og BS9 ligger innenfor rødFigur
støysone
mot Sjøgaten. Nivåene er under 70 Eksisterende
dB Lden.bebyggelse
Bebyggelsen har stille side mot vest og stedvis
mot støyforhold for eksisterende støyfølsom bebyggelse må ivaretas. For støyfølsom
Tilfredsstillende
bebyggelse
sør. Disse tre feltene har en god skjermende effektsom opplever merkbar økning i støynivåer (> 3 dB) må det påregnes at disse inngår i en
nærmere vurdering i en senere fase, der det sees på om krav til stille side, støynivå på uteplass og
på bakenforliggende bebyggelse. Det krav
anbefales
Eksisterende
til innendørs støynivå
er tilfredsstilt.bebyggelse
En sammenligning av høyeste fasadenivåer for fremtidig
situasjon
viser at ingen eksisterende
boligbygg for
får > 3 dB
økning i støynivå.
å legge næring/kontorer på så store deler mot
av 0-alternativet
Tilfredsstillende
støyforhold
eksisterende
østfasadene for BS7, BS8 og BS9 som mulig,
da
Ca. 35 eksisterende
boligbygg liggerbebyggelse
innenfor gul støysone
fra vegtrafikk,
ca. 30 eksisterende
støyfølsom
må ivaretas.
Forogstøyfølsom
boligbygg ligger innenfor rød støysone. Ved sammenligning av fasadenivåer sees at ca.10 boligbygg
kan det være vanskelig å oppfylle stille side
for alle
bebyggelse
merkbarmedøkning
i Ingen
får mer enn 1 dB reduksjon
i støynivå isom
fremtidigopplever
situasjon sammenlignet
0-alternativet.
boenheter her.
boligbygg får mer enn
1 dB økning,(>
mens
ca. 55
får mellom at
0 ogdisse
1 dB økning.
støynivåer
3 dB)
måboligbygg
det påregnes
inngår
i en nærmere vurdering i en senere fase, der det
Støy fra småbåthavnene
Bebyggelse i felt BS11 ligger støyutsatt til.
sees på om krav til stille side, støynivå på uteplass
Det er også gjort en beregning av støy fra de tre småbåthavnene som reguleres i planen. Gul
Støyberegningene viser at tre av støysone
fasadene
og kravstrekker
til seg
innendørs
støynivå
tilfredsstilt.
fra småbåthavnene
til sørlig del av
felt BS6, felter
BKB1
og BKB2. Ved
detaljering/rammesøknad
må det kontrolleres at krav
uteplass, stille
side og innendørs
ligger i rød støysone, og at øvrige fasader
ligger
En sammenligning
av tilhøyeste
fasadenivåer
forstøynivå kan
oppfylles for alle boenheter i disse feltene.
i gul støysone. Dette feltet er best egnet for
fremtidig situasjon mot 0-alternativet viser at
næringsbebyggelse ettersom det er støyutsatt på
ingen eksisterende boligbygg får > 3 dB økning i
alle kanter.
støynivå.

Ved bygging av boliger i BS7, BS8, BS9 og eventuelt
BS11 må det ved detaljering dokumenteres at
oppfyllelse av støykrav er oppfylt.

Ca. 35 eksisterende boligbygg ligger innenfor gul
støysone fra vegtrafikk, og ca. 30 eksisterende
2017-05-03 | Side 112 av 12
boligbygg ligger innenfor rød støysone. Ved
sammenligning av fasadenivåer sees at ca.10
boligbygg får mer enn 1 dB reduksjon i støynivå
i fremtidig situasjon sammenlignet med
0-alternativet. Ingen boligbygg får mer enn 1 dB
økning, mens ca. 55 boligbygg får mellom 0 og 1
dB økning.
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Støy fra småbåthavnene
Det er også gjort en beregning av støy fra de
tre småbåthavnene som reguleres i planen. Gul
støysone fra småbåthavnene strekker seg til sørlig
del av felt BS6, felt BKB1 og BKB2. Ved detaljering/
rammesøknad må det kontrolleres at krav til
uteplass, stille side og innendørs støynivå kan
oppfylles for alle boenheter i disse feltene.
8.12.4 Forurensing av jordbunn og sjø
Planen forutsetter oppgraving av eksisterende
fylling mellom Kristiansholm og Neumann-tomten,
og utfylling eller peling i sjøen utenfor BAS.
I forbindelse med Neumann sine fyllingsarbeider
er sjøbunnen undersøkt, (Multiconsult 17.02.2005).
Undersøkelsen omfatter også det sjøarealet som
berøres av planforslaget.
Figur 64.
Støysonekart
fra båttrafikk
Støyso
neka
rt fra b å ttra
kk i sm åi bsmåbåthavnene.
å tha vne ne .

Løsmassemektigheten varierer fra 1,5 til 12,8 m. Det
er påvist forurensede sedimenter i det planlagte 8.12.4 Forurensing av jordbunn og sjø
utfyllingsområdet. De høyeste konsentrasjonene
av miljøgifter er funnet i vest og nordøst. Ingen Planen forutsetter oppgraving av eksisterende fylling mellom Kristiansholm
av disse punktene er direkte berørt av utfylling i utfylling eller peling i sjøen utenfor BAS.
planforslaget. For å hindre at utfyllingen fører til I forbindelse med Neumann sine fyllingsarbeider er sjøbunnen undersøkt, (
spredning av forurensning som kan være skadelig Undersøkelsen omfatter også det sjøarealet som berøres av planforslaget.
for sjømiljøet, anbefales at deler av området dekkes Løsmassemektigheten varierer fra 1,5 til 12,8 m. Det er påvist forurensede
av et sand/-gruslag før sprengsteinsfyllingen utfyllingsområdet. De høyeste konsentrasjonene av miljøgifter er funnet i v
disse punktene er direkte berørt av utfylling i planforslaget. For å hindre at
legges ut.
spredning av forurensning som kan være skadelig for sjømiljøet, anbefales
dekkes av et sand/-gruslag før sprengsteinsfyllingen legges ut.

Fyllingen som skal graves opp er etablert en gang
mellom 1980 og 1997. Miljøregelverket var fortsatt
svakt frem til 1990-tallet. Selv om fyllingen er
forholdsvis ny kan det være forurensede masser,
men det er en stabil fylling og det er sannsynligvis
benyttet sprengstein fra f.eks veianlegg. I så fall vil
det ikke være forurensing i massene utover det
som evt. er kommet til gjennom Neumann sin
virksomhet, men med dagens regelverk skal det
ikke være utslipp til grunnen.
Basert på denne kunnskapen er det ikke sannsynlig
at det vil påløpe store kostnader med håndtering av
forurensede masser. Reguleringsbestemmelsene
har krav om dokumentasjon og tiltak for å hindre
spredning av eventuell forurensing.

Fyllingen som skal graves opp er etablert en gang mellom 1980 og 1997. M
svakt frem til 1990-tallet. Selv om fyllingen er forholdsvis ny kan det være f
det er en stabil fylling og det er sannsynligvis benyttet sprengstein fra f.eks
ikke være forurensing i massene utover det som evt. er kommet til gjennom
men med dagens regelverk skal det ikke være utslipp til grunnen.

Und e rsøkt sjøb unn. Ka rt: Multic o nsult

8.12.5 Energibruk og energiløsninger
Området ligger utenfor konsesjonsområdet for
ernvarme.
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Planen stiller ikke særskilte krav til energiløsninger
utover det som ligger i byggeteknisk forskrift.
Planområdet ligger til sjø, og det ligger dermed til
rette for bruk av sjøvarme/kjøling.
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8.13 Barn og unges oppvekstsvilkår
Neumann-tomten og Kristiansholm er ikke i bruk av barn
og unge i dag. Her reguleres et raust tilbud av byrom og
friområder for alle aldersgrupper. Det sjøvendte friområdet
på Kristiansholm med badeplass og aktivitetsområde vil være
til berikelse for barn og unge i hele bydelen. Det er regulert
for barnehage på Neumann-tomten.

Sandviksveien og Sjøgaten er trafikale barrierer i Sandviken
i dag, og utgjør også et utrygghetsmoment i forhold til
skolevei. Som omtalt i kapittel 7.11 detaljerer ikke planen
disse gatene. Gatebruken og løsninger for trafikksikring vil
bli fastsatt gjennom senere planlegging, men det er et krav i
bestemmelsene om opparbeiding som miljøgate.

Dagens områder for barn og unge opprettholdes og planen
legger til rette for en styrking av grøntstruktur og byrom. I
grendene og boligområdene for øvrig opprettholdes dagens
lekeplasser,
for tilrettelegging for lek bedres
2017-05-03
| Side 113og
av muligheten
121
ved at det reguleres inn gatetun i noen av boliggatene.
Sandvikstorget som i dag er parkeringsplass skal bli
Sandvikens festplass og grøntområdet ved menighetshuset
reguleres til friområde, med mulighet for å tilrettelegge for
lek og ulike aktiviteter.
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8.14 Kriminalitetsforebygging
Planen ivaretar kriminalitetsforebygging ved at den regulerer
offentlige plasser med krav om åpne aktive fasader som
skaper kontakt, synlighet og øyne som observerer gatene.
Den legger til rette for et integrert bymiljø med aktive byrom,
korte avstander mellom gjøremål og funksjonsblanding
bolig/næring som sikrer aktivitet i området over døgnet.

8.15 Folkehelse
Reguleringsplanen er et bidrag til bedre folkehelse ved
at den sikrer et stort rekreasjonsareal med bademulighet
på Kristiansholm, et areal som vil være tilgjengelig for alle
brukergrupper og som knyttes til bydelen forøvrig. Dette
friområdet og vektleggingen av byrom forbeholdt gående
vil stimulere til fysisk aktivitet og fremme nærfriluftsliv i
Sandviken.
I tilknytning til nye boliger er det krav om lekeplasser og
uteoppholdsarealer. Reguleringsplanen prioriterer de
offentlige byrommene, byrom som vil fungere som uformelle
møteplasser som kan bidra til sosialt inkludering.
Nye boliger er primært lokalisert utenfor gul støysone for
veitrafikkstøy. De steder det kan bygges boliger i støysonen
er det stilt krav om stille side.

8.16 Vurdering i forhold til
naturmangfoldloven
Planområdet er i all hovedsak bebygd område. Dette gjelder
også strandsonen som er fylt ut over en lengre tidsperiode. Det
er bare hopen ved Bergestøen hvor det er tilnærmet naturlig
strand. Ellers er det etablert kaifront eller det er fylling i sjø.
Øst for Sandvikstorget er det områder med grønnstruktur;
hager med til dels store løvtrær. Dette området skal beholdes
som grøntareal og det vurderes parsellhage her.
Områdene som er planlagt utfylt/utbygd i sjø ligger
innenfor det som er definert som næringsareal og havn i
kommunedelplan for Sandviken Fjellsiden fra 2001.
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Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet
utover det som er ordinært i et bymessig område dels med
småhus med hager, og dels med store flater med fast dekke i
tilknytting til kaiområder eller trafikkareal. Naturelementene
er primært knyttet til sjø og hager med større trær.
Planen medfører ikke nedbygging av områder med naturlig
strand eller vegetasjon, og eksisterende urbane grønnstruktur
med parkmessig karakter og større trær vil bli videreført i
plan som grønne verdier.
Endringer som berører naturmangfold begrenser seg til
utfylling i sjø og fjerning av fylling i sjø. Reetablering av
Kristiansholm som en øy og andre tiltak som vil forlenge
strandlinjen innenfor planområdet kan regnes som en
utvidelse av strandsonehabitatet. Tiltaket har således
i driftsfasen en plussfaktor og vil gi bedre vilkår for
naturmangfold.
Dersom det er mulig å få gravd fram naturlige strandberg i
området som er planlagt som friluftsområde og/eller etablere
vegetasjon i de samme området vil tiltaket også medføre en
plussfaktor for naturmangfold på land. Siden store deler
av strandsonen i Bergen by er nedbygd vil revegetering av
strandsonen være et svært positivt tiltak.
Når tiltaket vurderes i forhold til §§8-12 i naturmangfoldloven
kan man dermed konkludere med at tiltaket må regnes som
et restaureringsprosjekt og ikke som et nedbyggingsprosjekt
med hensyn på naturmangfold. Tiltaket vil derfor ikke være i
strid med naturmangfoldloven og følgelig kommer ikke §§
8-12 til anvendelse.
Naturmangfoldloven er aktuell når det gjelder selve
anleggsfasen. Særlig vannmiljø kan påvirkes negativt og
gi forbigående dårligere forhold i anleggsfasen. Det må
undersøkes om det er skadelige stoffer i områder i sjø som er
planlagt utbygd og i fyllinger som er planlagt fjernet. Dersom
dette er tilfelle må det sikres at farlig stoffer blir samlet opp
og ikke spres. Dette må håndteres i egen plan for ytre miljø.

OMRÅDEREGULERINGSPLAN Kristiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden

8.17 Na boer
Generelt blir alle naboer berørt av at området endres fra
lager/næring til tett sentrumsbebyggelse. For de este vil det
være en positiv endring ved at strandsonen blir tilgjengelig,
hele Kristiansholm åpnes opp og området vil få et større
tilbud om service og arbeidsplasser.

Bergen arkitektskole får ny bebyggelse på fylling foran deler
av eiendommen og utsikt mot sjøen blir dermed påvirket, men
det er fortsatt fri sjøutsikt fra biblioteket/administrasjonen i
nordre del av anlegget.

Utbyggingen vil fører til tap av utsikt for noe av bebyggelsen
i bakkant. Det gjelder primært Sjøgaten 44 d og deler av
Møbelsnekkernes byggelag samt noen av boligene på
nedsiden av Amalie Skrams vei. Byggehøyder på 4-6 etasjer
er likevel innenfor det som er påregnelig og må regnes som
normalt i et byutviklingsområde.

Prinsip p snitt g jennom Ma d a m Felle g a ng en, eksistere nd e og ny situa sjon.

103

Ludebryggen

+16,5

8.18 Eiendom m er

BKB1

Planen legger til rette for byutvikling på arealer som for
en stor del er privat eid. Byggingen på Neumanntomten
og Kristiansholm er ikke avhengig av inngrep på andre
eiendommer.
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inngrep i eiendommene langs nordre del av Sjøgaten. Dette
arealet er vist som hensynssone i reguleringsplanen, og
endelig arealinngrep må løses gjennom reguleringsplan for
bybanen. Dersom bybanen ikke legges til Sjøgaten, vil det
kun bli behov for inngrep i Bergen arkitektskole sitt silobygg:
Tverrsnittet i Sandviksveien mellom BAS-siloen og bergvegg
på motsatt side er 19,3 m. Det er for smalt til å kunne etablerer
høystandard gang-/sykkelvei i tillegg til venstresvingefelt fra
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8.19 Oppsummering
En reguleringsplan som kombinerer videreutvikling av
dagens arealkrevende næring og byutvikling vil ikke gi gode
løsninger for noen av formålene. I tråd med rikspolitiske
retningslinjer for areal- og transportplanlegging om arealbruk
i sentrumsnære områder med god kollektivdekning,
reguleres Kristiansholm til sentrumsformål og friområde.
Planen følger dermed opp gjeldende kommuneplan som
definerer sjøfronten som senterområde, og KDP for Bergen
havn gjennom å regulere til utviklingsområde for bolig/
næring og friområde på Kristiansholm.
Konsekvensene av reguleringsplanen kan oppsummeres slik:
Landskap: Utbyggingen utgjør et stort volum, men det
kompenseres av at det etableres nye byrom og åpninger,
og at øyen Kristiansholm blir reetablert. Totalt sett vil
reguleringsplanen gi noe forbedring av det overordnede
landskapsbildet.
Bystruktur: Planen legger til rette for et lokalsenter i
Sandviken med Kristiansholm som et nytt kultur- og
rekreasjonstyngdepunkt. Helhetlige bystrukturer i Sandviken
blir liggende uendret, mens de usammenhengende
næringsarealene, erstattes av en ny struktur. Byggehøydene er
moderate med 4-6 etasjer, men deler av den bakenforliggende
bebyggelsen får likevel redusert utsikt. Reguleringsplanen
legger til rett for et nytt nett av offentlige byrom og forbedrete
sammenhenger mellom boligområdene og sjøen. Samlet sett
vurderes planen å gi en positiv konsekvens for bystrukturen.
Fortetting: Reguleringsplanen legger til rette for
bygging av 54 000 m² nytt BRA, eller 350 boliger, et nytt
arbeidsplasstyngdepunkt med 25 000 m² næring og bygg
for kultur/rekreasjon. Det tilsvarer ca 16 boliger pr. daa, ved
1,7 bosatte pr. bolig blir det 32 bosatte pr. daa. Utnyttelsen
tilsvarer BRA=193 %, som er i underkant av kommuneplanens
mål om BRA 200 % langs sjøfronten.
Kulturminner: Reguleringsplanen har både positive
og negative konsekvenser for kulturminneverdiene.
Planen sikrer vern og forvaltning av kulturminnemiljøet
i Sandviken, men den nye utbyggingen vil i høyde og
volum, oppfattes som fremmed i forhold til den verdifulle
sjøbod- og grendebebyggelsen. Utbyggingen langs
Sjøgaten kan oppfattes som massiv og som en visuell
barriere sett fra kulturminnemiljøene i bakkant. Utfyllingen
innvirker på opplevelsen av bukten mellom Kristiansholm
og Måseskjæret. En gjenskapning av det som tidligere var
en holme har en positiv virkning på lesbarheten av det
kulturhistoriske landskapet, og får en positiv konsekvens for
kulturminnemiljøet i planområdet og hele Sandviksbukten.

Friluftsliv: Kristiansholm blir friområde og hele strandlinjen
nord for Kystkultursenteret blir tilgjengelig. Friområdet på
Kristiansholm vil bli et område med stor verdi for bydelen,
og med potensiale til å trekke brukere også fra andre deler
av Bergen. Reguleringsplanen vil ha meget stor positiv
konsekvens for friluftslivet.
Trafikk: Trafikkløsningene har tilfredsstillende kapasitet og
planen er fleksibel i forhold til en eventuell bybane i Sjøgaten
eller ikke. Planen får ingen eller liten negativ konsekvens for
trafikkforholdene.
Støy: Mesteparten av planlagt boligbebyggelsen ligger
utenfor gul støysone. Bebyggelsen langs Sjøgaten ligger
i gul og rød sone, men det er mulig å etablere uteområder
som tilfredsstiller støykravene. Det samme gjelder for
bebyggelsen i tilknytning til de eksisterende småbåthavnene.
Ingen eksisterende boligbygg får mer enn 1 dB økning som
følge av økt trafikk i fremtidig situasjon.
Forurenset grunn: Det er påvist forurensede sedimenter i
det planlagte utfyllingsområdet, men det er ikke sannsynlig
at det vil påløpe store kostnader med håndtering av
forurensede masser.
Naturmiljø: Planen medfører ikke nedbygging av områder
med naturlig strand eller vegetasjon, og eksisterende urbane
grønnstruktur med parkmessig karakter og større trær vil bli
videreført i plan som grønne verdier. Tiltaket vil ikke være i
strid med naturmangfoldloven.
Samlet vurdering:
•

Målsettingen om en sentrumsutvikling og fortetting langs
sjøfronten krever en viss tetthet, utnyttelsen i området er
moderat og ligger i underkant av kommuneplanens mål
om BRA 200 %.

•

Transformasjon av Kristiansholm og Neumanntomten til sentrums- og rekreasjonsformål har positiv
konsekvens for bystrukturen, landskapsbildet og for
friluftsinteressene.

•

Det har ingen/liten konsekvens for trafikksituasjonen,
støy og naturmiljø.

•

I forhold til kulturminnemiljøet vil utbyggingen være
negativ og oppleves som fremmed og dominerende
i den historiske strukturen langs sjøen. For å reduseres
konsekvensen for kulturmiljøet må en i detaljeringene av
området ha fokus på avbøtende tiltak som kan dempe
den dominerende virkningen for kulturmiljøet.

•

Totalt sett, og i forhold til målsettingen om fortetting
vurderes de positive konsekvensene å være store.
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9 Risiko og sårbarhet 10 Vedlegg
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse), Risiko- og sårbarhetsanalyse, Kristiansholm,
Sandvikstorget, Rosegrenden – områdereguleringsplan med
KU, Norconsult 06.02.2017. Denne skal etterkomme plan- og
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf.
§ 4-3).
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er
beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon
og sårbarhetsvurdering av de temaene som gjennom
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer
har blitt utredet:
•

Skredfare

•

Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning

•

Vind/ekstremnedbør

•

Transport av farlig gods

Kapasitetsanalyse kryss Sjøgaten/Sandviksveien. Helge
Hopen 23.05.2015
Vurdering av Vindforhold. Kristiansholm, Rosegrenden og
Sandvikstorget. Områdereguleringsplan. Norconsult AS
07.03.2016.
VA-rammeplan. Kristiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden.
Norconsult AS 25.01.2017
Kristiansholm m.fl. – områdereguleringsplan. Byggeteknisk
mulighetsstudie av veiutvidelse i silobygg på BAS. Norconsult
AS 29.09.2015.
Neumann Bygg AS. Utbygging i Sandviken, Bergen. Fylling i
sjø. Multiconsult AS 17.02.2005
Risiko- og sårbarhetsanalyse, Kristiansholm, Sandvikstorget,
Rosegrenden – områdereguleringsplan med KU. Norconsult
AS 06.02.2017

Av disse fremstår planområdet som lite til moderat sårbart
for skred. Området fremstår som moderat sårbart for
havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, og transport
av farlig gods. Risikoanalysen av farlig gods viste akseptabel
risiko.
Det ble ikke utført risikoanalyse av temaet havnivåstigning,
stormflo og bølgepåvirkning, men det tilrådes at det utføres
en beregning av bølgepåvirkningen på planområdet for å
kunne bestemme minimum kotehøyde som gir tilstrekkelig
sikkerhet for nye bygg.
Det er ingen felles holdning i kommunen på minimumshøyde
1. etasje i bygg i forhold til havnivåstigning og bølgepåvirkning.
Det har vært vanlig å legge seg på kote 3,0, mens det i enkelte
planer er brukt kote 3,5. I denne planen vil Kristiansholm og
molo ved småbåthavnen bidra til å dempe bølgehøydene inn
mot den nye sentrumsbebyggelsen. Av hensyn til tilpassing
til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse og er kotehøyde
1. etasje derfor satt til +3,0.
ROS-analysen har også identifisert risikoreduserende tiltak
som forsvarlig fundamentering, at det utføres en beregning
av bølgepåvirkningen på planområdet og en forutsetning
om at gjeldende regelverk og forskrifter følges.
Gjennomføre brannsikringstiltak som er beskrevet i
konsekvensutredningen.
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