PLANPROGRAM
LANGARINDEN SENTRUM
Utredninger etter forskrift om konsekvensutredning

Ny bebyggelse – plassdannelse – fra planområdet mot fremtidig bybane stopp
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FORORD OG OPPSUMMERING
Langarinden planområde er i dag et krysningspunkt mellom ulike arealformål i
det sentrale Åsane. Området er omgitt av boliger på den ene siden og handel og
offentlige formål som skole på den andre siden.
Innenfor området er dette fullt gjenspeilt. Området er egentlig avsatt til Industri –
Kontor –Lager i kommuneplanens arealdel og til Industri – Lager i
kommunedelplanen. Samtidig er det faktisk lokalisert skoler, forsamlingslokaler,
detaljhandel, lager og industri i området. Området har preg av industriell
avsperring med gjerder og piggtråd, samt farlige lesse og lossefunksjoner,
samtidig som delvis lettere bruk og omkringliggende områders gjennomgang har
medført en del uorganisert trakk gjennom området i en blandingssone mellom
lukkete og åpne områder.
Utviklingen av Åsane sentrale deler har brakt dette området fra å være et rent
lager og industriområde i utkanten, til å bli en integrert del av de områdene som
også omfatter offentlige og ideelle formål, handel og tjenesteyting.
Visuelt er deler av området med åpen lagerhåndtering og rubb haller ikke det en
forventer seg av et sentralt område som dette er blitt. Området vil fortsatt
inneholde industri, men rene lagerfunksjoner og utelager synes ikke riktig plassert
i forhold til logistikk og transportbehov. Lager lokaliseres i dag lett tilgjengelig ved
hovedinnfartsårer og med god tumleplass for større kjøretøy, av og pålessingsstøy
og det visuelle ved lagerdrift. Det er lokalisert store slike alternative områder i
Arna, på Hylkje og ved Eikås.
Bybanen har i alle aktuelle alternativer stopp ved/nær området. Området må
således forberede seg på at det blir nærområdet til et bybanestopp/viktig
kollektivstopp. En må da se for seg at en tjener formål som plassdannelser og
gjennomgang fra stasjonen, og at en lokaliserer tiltak som boliger, lettere næring
og offentlig service med stort persontransportbehov i området. Industri og Lager
er pr. definisjon svært små kollektivbrukere pr m2 bygg, og ikke et tiltak som
normalt stimuleres nær et persontransport knutepunkt.
Anbefalt alternativ for utredningen er således et urbant område med boliger og
lettere næring og handel, utenom de eksisterende bakenforliggende
industriformål. Det anbefalte alternativ fanger opp planområdets faktiske
situasjon i dag, og fremtidens naturlige utnyttelse av dette.
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FØRSTE DEL
Planens formål, innhold og rammeverk
I denne delen definerer vi planens innhold, hvilket område den angjelder og hvilke føringer
omgivelser og planverk setter.
1

BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Bakgrunn
Planområdet er i all hovedsak det området som er avsatt til Industri og Lager (heretter IL) i
kommunedelplanen for Åsane Sentrale deler. Forslaget fremmes av de sentrale grunneierne i
områdets nedre del, den som er i plan med de gjennomgående veiene.
Hensikten med planarbeidet er å sette den fremtidige bruken av dette området inn i noe som
samsvarer med den nåværende situasjonen med blandete forhold, samt legge til rette for en
utvikling i tråd med det området naturlig bør utvikles til som nærmeste nabo til et fremtidig
bybanestopp. Det tilrettelegges for persontransport intensive formål. Med dette finnes det naturlig å
fremme en plan som inneholder en tyngde av boligbebyggelse, kombinert med lettere næring og
tjenesteyting i en urban struktur. Det tas høyde for plassdannelser og gode gjennomgangsforhold for
gående og syklende.
Det vil bli gjennomført konsekvensutredning, særlig hensatt avvik fra overordnet plan, samt en
mulighet for at nytt næringsareal overstiger både vurderingsgrensen for å vurdere KU og den
absolutte grensen.
Planen legges ut på høring i tråd med Bergen Kommunes krav.
1.2 Formål
I området i dag forefinnes det i praksis en rekke formål fra detaljhandel, forsamlingslokale, offentlig
undervisning til industri og lager. En del av området har en levedyktig og tradisjonell industri lokalisert
og dette formålet videreføres. For de øvrige delene som gir et heller rotete inntrykk i dag med
tilfeldig blandete formål vil en foreslå en urban struktur som passer inn som nabo til fremtidig
bybanestopp. En vil ha lettere næring i sokkel i en del bygg, og ha gjennomgående mye bolig inn i
området. Dette peker seg ut som en riktig konvertering av området, hensatt det bindeleddet det er
mellom handel på naboarealene i plan, og boligbebyggelsen innenfor både i Langarinden og i retning
Flaktveit.

1.3 Konsekvensutredning
Tiltaket utredes med planprogram og etter forskrift om konsekvensutredning (KU). Utløsende for disse
to forhold var planens størrelse, samt avvik fra tidligere vedtatt overordnet plan. Samlet sett er det
vurdert at det endelige forslaget kan ha en karakter som ville utløst krav til planprogram og KU.
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DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

2.1 Lokalisering
Planområdet er i Åsane bydel. Bydelen grenser i vest over Byfjorden mot Askøy. I nordvest mot
Meland, i Nord mot Lindås og i nordøst og øst mot Osterøy, alle over fjord. Mot Meland (Flatøy) er det
broforbindelse, som fører kyststamvegen ut av Bergen i nordlig retning. I syd grenser en mot
Bergenhus bydel og i syd-sydøst grenser en mot Arna Bydel.
Området ligger på Nyborg, langs tidligere nordgående hovedveg gjennom Åsane, i dette området nå
kalt Åsamyrane etter at Åsanevegen er flyttet til motorveien parallelt.
Planområdet ligger både geografisk og trafikalt midt i Åsane Bydel, rett over veien for Kyrkjekrinsen
skole og ved krysset på Nyborg der en tar av mot henholdsvis Langarinden og Flaktveit.

.figur 1 Planområdet i Åsane Bydel
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Fig 2 planområdet sett fra høyereliggende områder i Langarinden (bolig)

Fig3 indre del av planområdet sett fra høyereliggende områder i
Langarinden (bolig)
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I dette området ved Liavannet finnes en av Åsane sine eldre strukturer med handel (Domus), skole
(Kyrkjekrinsen), forsamlingslokaler og bedehus, og Industri (paraplyfabrikk, Bruvik med mer). Over
de senere tiår er mye av bebyggelsen konvertert fra industri og lager til blant annet undervisning.
Resten av området inngår i egen ny kommunal områdeplan, mens områdene nederst i Langarinden
er utenfor og omtales av denne planen. Utviklingen på flatene ved Langarinden er relativt parallell
med områdene på Nyborg og Liaflaten/myrane generelt, for eksempel symbolisert ved den
videregående skolen som leier både på paraplyfabrikken i kommunens områdeplan og i dette
planområdet som vår plan representerer. Denne sammenhengen antas å forsterkes når det
etableres et bybanestopp i grenseområdet mellom Nyborg og Langarinden.

Fig 4 Den videregående skolen er leietaker både i området og naboområdet Nyborg
Omgivelsene har fått mye tyngre innslag av handel, som følge av at områdene mot motorveien er
blitt bebygget med slik (Plantasjen med mer).
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Fig 5 Naboområdet over hovedveien har blitt storhandel Jula –Plantasjen mm

Liavannet er dominerende i området. Det utgjør et viktig knutepunkt i trafikken mellom Åsane
sentrale deler og veien mot de store boligkonsentrasjonene ved Flaktveit. Tidligere lå selve
trafikknutepunktet i Åsane på Nyborg, og det preges fremdeles av å være tett nabo til kryss mellom
nordgående og østgående trafikk i Vågsbotten og til den tilhørende motorvegen Åsanevegen. I
området er det også vokst frem en nærmere boligbebyggelse i Langerindsdalen og Vågsbotn.
Liavannet er nå under miljøopprusting som turvei og helsesti i kommunens regi, et klart brudd med
en industri og lagertradisjon der vannet bare var baksiden av bygg og lagereiendommer.
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Fig 6 Liavatnet – det store områdets nav – under transformasjon til rekreasjon.
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•Kyrkjekrinsen 20
meter
•Barnehager <2000
meter
•VDG 0 meter

•Langerinden 0 meter
•Flaktveit 1800 m

Skole

Boliger

Kollektiv

Friluft

•Buss stopp 5 meter
•Planlagt Bybanestopp
5-50 meter

•Skog/Ås 25 meter
•Større park 5 meter
•Diverse idrettesanlegg
<2000 meter

Figur 7 interessekart
Figurkommentar:





Nabo til skole, VDG i området, barnehager diverse i Åsane sentrale deler
Boligområder ved Langarinden fra planområdet, Flaktveit 1,8 km.
Nærmeste nabo til Buss stopp og fremtidig bybanestopp (alle alternativ)
Fotgjengerovergang til knutepunkt i parken ved Nyborgsvannet.
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•i området 0 meter
•alle kategorier < 2000
meter

•rekvisita, Lys,bil og
båt byggevare 0
meter

Kontor og

Faghandel

arbeidsplasser

Dagligvarer

Storhandel

•Coop Nyborg 1300 m

•Plantasjen 25 meter
•Jula 50 meter
•< 2000 meter alle
kategorier

Figur8: avstandskart til diverse formål
Figurkommentar:
 Storhandel er delvis i området, og definitivt ved området (Plantasjen etc).
 Faghandel og sjeldenvarer er i området
 Arbeidsplasser og kontor er i området og komplett nær området (Åsane sentrale deler)
 Dagligvarer er på Nyborg, Langarinden er ikke lokalt betjent.
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2.2 Avgrensing
Plangrensen følger etter råd fra Bergen Kommune i all hovedsak området avsatt til IL i
kommunedelplanen for Åsane sentrale deler. Eiendommer som da er pålagt av kommunen med i
planen , men som ikke deltar er Bruvik, Helselaget og Lyshuset.
Fig 9 kommunedelplan

Den gamle hovedvegen er en avgrensning (Åsamyrane), Flaktveitvegen langs Liavannet en annen i og
for øvrig så grenser en mot høyereliggende naturområde, samt boligbebyggelsen i Langerindsdalen og
i Vågsbotten.
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Figur 10 Planområdet
Planområdet er vist med stiplet linje over. 207/15 er eiendommen med Staples butikken.
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,--·
\

\

13

'

2.3 Eiendomsforhold
Nedenstående tabell angir sentrale grunneiere i området
Gårds og bruksnummer

207/137
207/172,67
203/254 og 203/45
203/63 og 203/67 (207/67)
207/15
207/315 (321,332,68 tidligere)
Under sentrale eiendommer
203/38
203/88
203/54
203/202
a)
b)
c)
d)

Eier

Bruksområde

Langerinden 4 AS
Langerinden2 AS
Nordre Langarinden 5 AS
Langarinden Eiendom AS
Langerinden 1 AS
Nyborg Eiendom AS
Som ikke tar del i
Helse
lag
plplanplanlegging
Lyshuset
Bruvik
Vegmyndighet?

Skole a)
Skole, lager, utsalg b)
Lager, utsalg b)
Utsalg – kontor c)
Utsalg – kontor d)
Planarbeidet
Ideell organisasjon
Lampebutikk
Industri
Veggrunn

3,088 daa tomt - (bygg 750 m2 bra 1260 2 etg)
16,546 daa tomt 6,011 daa - tomt
2.300 daa tomt (1,902 daa bygg)

Figur 11 eiendommer i planområdet som ved oppstart tar/tar ikke aktivt del i planleggingen
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2.4 Planområdet
Planområdets viktigste karakter var at det var en utkant både for Åsane sentrale deler (sentral i dag –
opprinnelig kommunesenter var i Eidsvåg) omfattende senteret ved Nyborg med handel,
gjennomfartsvei, lettere boligbebyggelse, industri og gamle Åsane kirke (over dagens motorvei).
Denne bygden eller tettstedet var et naturlig knutepunkt i indre og sentrale Åsane.

Figur 12 Krysset på den gamle hovedvegen vi ser planområdet, ut av bildet til venstre Kyrkjekrinsen og
bak standpunkt Nyborg sentrum.
Den utkanten i den nord østre kvadranten av sentrale Åsane og Nyborg som planområdet utgjorde,
representerte en mulighet for etablering av industri og lagerformål. Området ble preget av at det ble
lokalisert industri på høyden i området, og at det var industri ved Liavannet. Utviklingen gikk mot
rustikke lager og produksjonsbygg og mot store utelager.
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Figur 13 A L Bruvik den første industrien i planområdet
Samtidig beholdt områdene langs Åsamyrane et preg av andre formål med bedehus og lagshus for
organisasjoner, samt noe handel.

Fig14 Bedehuset og helselaget vitner om sentrumsfunksjoner i området mot Skulen
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Etter hvert som tyngre lager og industri har lokalisert seg til nyere industrifelt med plassering og
logistikk for dagens transportbehov og former, har området konvertert seg selv i en ikke formelt
planlagt prosess.
Detaljhandel har vokst frem i for eksempel Staples og Lampeforretning. Svært mange av lagrene er i
dag virksomheter i krysningspunkt mellom lager/produksjon og salg, eksempel på dette er
tilhengerutsalg, dekkforretninger etc.

Fig 15 – lampeforretning i området over – dekkforetning under
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Figur 16 - dekkforretning
Andre bygg er konvertert til formål som for eksempel undervisning. Det offentlige har løst
knappheten for arealer til videregående skole i Åsane ved å gå tungt inn i dette området.

Figur 17 Nybygg – lettere næring
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Figur 18 - Staples

Oppsummering av hvilke typer virksomheter som finnes i området:












Dekkforretninger
Vidergående skole – yrkesfag (til 2018)
Kontorrekvisitaforretning
Tilhengerutsalg
Lampebutikk
1 industribedrift
Stilasbedrift
Helseforetak
IT virksomhet
Åsane Helselag
Rørleggervirksomhet
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2.5 Omkringliggende områder – sammenhenger
Sammenhengene er delvis beskrevet tidligere. Den første og viktigste sammenhengen er de
trafikknutepunkt en er og har vært en del av. Nyborgområdet var sentrumet for splittingen mellom
nordgående trafikk mot Åsane Nord og Nordhordaland over Vikaleitet og østgående trafikk mot Ytre
Arna og Arna. Nyborg dekket sentrale funksjoner som handel (Domus), bensinstasjon, kafe og
liknende. Samtidig hadde det grendafunksjoner som lokalisering av Skole, forsamlingshus og
arbeidsplasser i industri.
Trafikknutepunktet er i dag mye tyngre med motorveg nordgående fra sentrum som splitter nord
og øst i en trafikkmaskin uten naturlig kontakt med omkringliggende arealer. Samtidig er Nyborg
et av de mest naturlige områder å stoppe for gjennomreisende. Vedtaket om Bybanetrase
plasserer bybanen langs denne gamle aksen i området og plasserer sentrale stoppested.

Fig 19 – fra kommunens trasevalg for regulering av bybanen
I dag er Åsane det tyngste handelsområdet i Norge utenom Oslo regionen. Trenden mot
store handelshus har forsterket områdets karakter av å være en «cash and carry»
hovedstad for
Vestlandet. Området bærer preg av at alle de store detaljhandelsaktørene skal være tilstede her
med sine storbutikker (XXL, Plantasjen, Ikea, Obs etc etc) og med sine normale butikker i store
kjøpesentre (Åsane Storsenter). Byggtypologien i Åsane sentrale deler er store kassebygg for
handel, kjøpesenter og Industri/Lager. Myndighetene har fremelsket mer myke urbane kvaliteter
med blandet bebyggelse og kvartalsstrukturer, men utviklingen har bare forsterket kjøpesenter og
storhandels arkitekturen med store dominerende bygg.
Uten videre overgang i mykere urbane strukturer har dette gått rett over i boligområder.
Planområdet fremstår typisk som et krysningspunkt mellom boligområdene på Flaktveit og i
Langarindsdalen og det tunge handelssentrum i Åsane med aktører som Ikea, Åsane Storsenter,
XXL og Plantasjen.
Områdets planstatus som IL virker noe tilfeldig i forhold til den overgangsfunksjonen mellom
handelssentrum og boliger som området faktisk er PT. Som IL ligger det som en enklave omgitt
av handel og boliger.
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Figur 20 – sti fra bussstopp – fremtidig bybanestopp tvers gjennom lager industri mot bolig

Figur 21 – virksomhet i tråd med IL men konflikt til bybanestopp, gjennomgang og skolevei
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Figur 22 over
Sammenhengen mellom Bybanestoppet og bakenforliggende områder med bolig, definerer
planområdets transformasjon i kommende generasjon.
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Knutepunktfunksjonen trafikalt vil defineres i en ny tid ved at bybanen planlegges forbi området
og med stopp nær området. Et stasjon for bybanen vil definere området som et treffpunkt for
myke trafikanter, kollektivreisende og tilbringertrafikk. Denne forsterkningen av knutepunktet for
personreiser vil være den viktigste premissgiver for planlegging av området. Både Bergen
Kommune som planmyndighet og det faglige bybanemiljøet fastslår at en bane som Bybanen er,
ikke bare er et transportmiddel, men en byutvikler. Å ligge ved banen og nær stasjonsområdet til
Bybanen fordrer at fortetter med formål med høy persontransportfaktor, at en bygger bygg og
plasser som har de kvaliteter en forventer av et sentralt område for persontransport og at en
skaper åpne strukturer for gjennomgang.

Liavannet er en annen sentral faktor i området. Liavannet er en stor uutnyttet ressurs i Åsane.
Vannet ble på 50‐70 tallet definert av at en bygde tung næringsvirksomhet med ryggen mot
vannet. I de senere år har en verdsatt vannets rekreasjonskvaliteter og søkt å oppruste
gangveger. Fra mange sider er dessverre vannet uansett «bygget inne» av tunge næringsbygg og
strukturer.

Figur 23 - Liavatntet fremstår i større og større grad som rekreasjonsområde
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Mot planområdet har vi åpnere og lettere strukturer forhold. Slik sett fremstår planområdet som
et område som kan ha nærhet til og utsikt mot parken rundt vannet som en stor kvalitet om en
velger å utvikle området til mykere bruk i tråd med denne planens hovedalternativ.

Figurer24 og 25 over og under, Knutepunkt for stiene ved Liavatnet sett over veien fra planområdet
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2.6 Trafikk – Atkomst – Parkering

Figur 26 atkomster på flyfoto
Det utkrystalliserer seg 2 hovedatkomstpunkter til planområdet, begge to delt med
høyereliggende boligområder. Punkt 1 tar av fra Flaktveitvegen ca 40 meter etter at denne tar av
fra Åsamyrane. Dette er hovedatkomst til området. Større og større deler av planområdet er
forsynt fra denne atkomsten etter hvert som mindre direkte atkomster til hver eiendom er stengt
ned/sanert.
Punkt to viser direkte atkomst fra Åsamyrane for de nordre deler av planområdet.
Atkomstene har meget kort distanse på subsidiærveinettet før de kommer inn i de enkelte klynger
av eiendommer i planområdet. Disse korte strekkene er for seg selv trafikksikre.
Inne på eiendommene er det en selvgrodd postindustriell struktur med uklare og gjennom tiden
varierende benyttelse som parkering og lager/utsalgsplass. Dette er det typiske bildet i industri og
lagerområder som innhentes av sentrumsutvikling og transformeres uten plan. Det vil således
være et vesentlig punkt å utrede et indre trafikk og parkeringsgrep i klyngene av
næringseiendommer.
All parkering finner sted i relativt løst organisert flateparkering.
Uorganisert og selvgrodd gjennomgang mellom eiendommene i feltet og til bakenforliggende
boligområder er ikke planlagt, tilrettelagt og sikker.
Langs Åsamyrane og Flaktveitvegen mot området er fotgjenger og sykkelfacilitering mer av en mer
moderne standard, men det er ikke realisert fullt ut sammenhengende sykkel og gangveinett.
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3

RAMMER – FØRINGER – PLANSTATUS

I dette kapitlet ser en på hvilke mål det offentlige har satt for utviklingen av området
3.1 Nasjonale føringer
Viktige nasjonale føringer som utbyggingen må drøftes opp mot er:








Klimapolitikken – stortingsmelding 34‐2006/07
Rikspolitiske retningslinjer Barn og unges Interesse i planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer Samordnet areal og transportplanleggin
Miljøpolitikken og rikets tilstand . Stortingsmelding 26‐2006/07
Regjeringens handlingsplan for universell utforming
Regjeringens arkitekturpolitiske dokument 2009
Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. 2008

I tillegg lokal føring som følger opp nasjonal prioritet.
"Fremtidens byer", et program med varighet 2008-2014 med hovedmål å redusere
klimagassutslippene.Bergen kommune
3.2 Fylkesplan










R e g i o n a l Planstrategi Hordaland Fylke 2012-2016
Handlingsprogram for næringsutvikling
Regionale planer for senter og struktur , tjeneste og handel ( vedtatt 10.12. 2014
Regional kulturplan Premisser - Kultur
Regional transportplan 2013-2014
Regional plan for folkehelse 2014- 2025- Fleire gode levekår for alle.
Regional klimaplan 2014-2030

3.3 Kommuneplan
 Kommuneplanens arealdel 2010‐2021 (KPA)
Området er i KPA avsatt til utbyggingsområde
Nærmere formål er industri – lager – kontor (IKL 20)
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Fig 27 utsnitt KPA
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3.4 Kommunedelplan
 Åsane KDP, Åsane sentrale deler 2006
Området er i KDP for Åsane sentrale deler avsatt til IL.

Fig 28 utsnitt KDP
Omkringliggende områder er avsatt til ……..

3.5 Gjeldende reguleringsplaner






5090000 området mellom Liavatnet – Lotjønna 1967
5440000 Åsane del av gårdsnr 203 Birkeland Langarinden 1981
3690000 Åsane gnr 107 .bnr 1‐2 m fl. Falktveit Li felt 1 1976
3580000 Åsane Midtbygda Industriområde 1973 (med eller nærliggende?)
8720000 Åsane gnr 207 bnr 1 mfl Birkeland 1991

Nb for flere listede planer gjelder bestemmelser i KDP foran reguleringsplan
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3.6 Andre planer i omradet
•
•

3690200 Asane GNR 207 BNR 1Eik Landbrukssenter- vesentlig endring
62630000 Områdeplan Nyborg Næringspark

Kommunens områdeplan for Nyborg Næringspark er en særdeles relevant naboplan som denne planen
må forholde seg til. Kommunen jobber her etter et planprogram og i verkstedsarbeid med eksisterende
interesser.
Til tross for navnet vurderer den områdeplanen også bolig og den jobber med sammenhengen med
parken rundt vannet. Det er presentert idescenarier SWECO og Cubus som peker på parallelle
problemstillinger som dette planprogrammet, hva angår vannet og parkens posisjon og kvaliteter, med
henblikk på rekreasjon, og herunder tilstøtende områders potensiale i bolig sammenheng og i lettere
næring.

Figur29 fra Sweco og Cubus scenarier naboplan områdeplan Nyborg Næringspark.
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4

INFORMASJON OG MEDVIRKNING
Dette kapitlet omtaler hvordan en skal sikre informasjon og medvirkning i planarbeidet.
4.1 Informasjon
Planoppstart, forslag til planprogram og planen legges i tur og orden ut på de til enhver tid gjeldende
plattformer for dette i henhold til Bergen kommunes veileder.
Naboer og berørte parter informeres gjennom brev og annonsering i henhold til lovens krav.
Eiendommer innenfor planområdet oppdateres gjennom informasjonsmøter. De som ønsker å ta
aktivt del i planleggingen har dannet en plangruppe som møtes jevnlig.
Planprogrammet kunngjøres til allmennheten for å få innspill
Det vil bli avholdt et tidlig informasjonsmøte den 8. april – 2015 for alle berørte og interesserte.
4.2 Medvirkning
I henhold til overnevnte inviteres de parter som viser interesse for det etter informasjon gitt i henhold
til 4.1 inn til medvirkning i planarbeidet. Nødvendige møter vil avholdes og merknader vil bli
beskrevet, samt hva de har medført.
I henhold til KU instituttets intensjon vil en søke samspill og medvirkning fra offentlige fagetater.
5

FREMDRIFT

Fremdriftsplan følger av det nedenforstående:
Faser
Forslag planprogram
Høring planprogram

Vedtak planprogram
Utarbeide forslag
Reguleringsplan
Og KU
Første gangs
behandling
Offentlig ettersyn

2. gangs behandling

Info

Instans
Cardo samspill BK

Allmenheten
høringsinstanser

Møter
Befaringer
Innsamling av fagdata

Bergen Kommune
Cardo med
samarbeidende firma

sommer høst 2015

Bergen kommune

Maks 12 uker

Allmenheten
Offentlige etater

Politisk behandling

Merknader
Justeringer
tilleggsutredninger
Kommunens info

Vedtak

Kommunens info

Fremdrift
Ultimo februar 15
Minimum 6 uker

ultimo 15
Minimum 6 uker
Cardo og Bergen
Kommune
Byråd
Komite for byutvikling
Bystyret i Bergen
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Primo 2016

medio 2016-ultimo2016

ANDRE DEL
PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING
Avvik fra overordnet plan og mulig nytt næringsareal over 15000 m2 utløser begge utredninger etter
forskrift om konsekvensutredning.
6

KU – ALTERNATIVER

KU alternativene skal belyse utviklingsmuligheter opp mot hverandre. Etter forskriften skal det alltid
være alternativ, og null alternativet skal beskrives.
6.1 Alternativer
O‐alternativet:
Er situasjonen slik den er i dag med regulering hovedsakelig til industri og lager og med faktisk bruk
som detaljhandel, lagersalg, undervisning, forsamlingshus, lager og industri.
Alternativ A:
Er det anbefalte alternativet der de nedre delene av området omreguleres til bolig og lettere næring
herunder detaljhandel og servering. En ganske urban struktur med plassdannelser og
gjennomgangsårer tilpasset naboskap til fremtidig bybanestasjon.

Figur 30 – Tysseland Arkitekturs skisse til transformering og arkitektonisk hovedgrep
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Alternativ B:
Er et alternativ der Lager, Industri, Kontor og erverv herunder en del detaljhandel inngår, men ikke
bolig.
7 KU – PROSESS – METODE – MULIGE UTREDNINGSTEMA
I det følgende beskrives hvordan en skal lage KU og hvilke tema som kan komme til å inngå. KU er en
arbeidsmetode for å sikre en grundigere vurdering av en endret arealbruk,
7.1 Prosessen
KU medfører prosess i henhold til dette planprogram.
7.2 Metode
Den vesentlige metode ved KU er å finne prioriterte tema. Deretter skal disse temaene behandles faglig
der en skal forsøke å sette verdi på forhold som endres av planen og utrede virkning av endring i
forhold til gjennomføring av plan som en tallfestet negativ eller positiv konsekvens.
For negative konsekvenser fastsettes mulige skadeavbøtende tiltak.
For ROS settes det risiki og måltall for risiki summert i grønn, gul og rød kategori.
7.3 Mulige utredningstema
 Virkning for landskap, kulturmiljø og naboer. Snitt, 3D visualiseringer, vurdering mot
landskapets småformer og storformer. Arkitektens beskrivelse av nevnte sammenhenger.
 Barn og unges interesser – kartlegging av interessen i dag, kartlegging av lokalisering av
kvaliteter for fremtidige unge beboere ved boligalternativ.
 Samfunns og næringsutvikling. Vurdering opp mot nasjonale, lokale og bydelsmål. Måling opp
mot de utkast som eventuelt kommer i arbeidet med samfunnsdelen ny Kommuneplan Bergen.
Utredning basert på SSB sin oversikt for bydelen.
 Transport og trafikk. Lokalisering vurdert mot samordnet areal og miljøpolitikk. Lokale
trafikkløsninger med vekt på sikkerhet og myke trafikanters situasjon.
 Risiko og Sårbarhet, ROS analyse etter Statens Vegvesen sin metode med vekting av
sannsynlighet mot virkning av uønskete hendelser. Gult og rødt lys utredes for skadeavbøtende
tiltak.
 Støy og luftforurensing – basert på eksisterende rapporter lage sammenstilling. Egen
støyanalyse for ny boligbebyggelse. Basert på funn foreslå avbøtende tiltak.
 Byutvikling ved kollektivknutepunkt, utrede området opp mot eksisterende og forventet
kommende posisjon mot hovedkollektivnett. Foreslå adekvat formål og utnyttelse i forhold til
lokalisering i fremtidig overordnet kollektivsystem.
 Kulturminner og kulturmiljø, kartlegging, dokumentasjon, eventuelt avbøtende tiltak.
 Anleggsperiodens virkning – sysselsetting – sjenanse – masse balanse etc
 Naturmiljø oppfattes som lite relevant i et utbygget industriområde, men vil utredes
overfladisk.
 Handelsanalyse – sammenstilling av nyere analyser blant annet fra arbeidet med områdeplan
Nyborg.
 bokvaliteter – vurdering opp mot intensjoner for bomiljø, teknisk bygg etc.
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7.4 Aktuelle firma
Generelle utredninger skjer ved Cardo 8614 i samarbeid med Tysseland Arkitektur. Etter behov vil det
kunne innhentes egne fagrapporter innen tema som luftkvalitet, støy, trafikk dersom det ikke
forefinnes tilstrekkelig materiale om situasjonen for området i eksisterende materiale og rapporter.
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