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Bergenhus gnr 166 bnr 1676 m.fl. Store Lungegårdsvann  
plan –ID 65580000 - områderegulering 
Oppstart av offentlig planarbeid  

Hva saken gjelder: 
Saken gjelder oppstart av arbeid med offentlig områdereguleringsplan, ID 65580000, etter 
Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-2. Planarbeidet skal avklare rammene for bruk og vern av 
Store Lungegårdvann (S.L) på kort og mellomlang sikt. Dette i påvente av en mer overordnet 
utredning av byutviklingen i Bergensdalen. 
 
Planarbeidet er en videreføring/gjenopptaking av en reguleringsprosess som startet i 2013 
(sak 201321781).  Den skulle tilrettelegge for utfylling av steinmasser i S.L, avklare 
arealbruken ved de to eksisterende båtforeninger og eksisterende bilverksted, og vurdere 
løsninger for sammenhengende strandpromenade rundt Store Lungegårdsvannet (se fig1). 

 

 
Figur 2; Ny planavgrensning fore foreliggende 
plan. 

Planarbeidet som startet opp i 2013 ble ikke sluttført da reguleringsarbeidet ble mindre 
aktuelt gjennom at deler av planoppgavene ble "overtatt" av reguleringsplanen for bybanens 
nye byggetrinn mot Fyllingsdalen (ID 64040000), som omfatter arealene fra ADO-arena og 
sørøstover til Fløen. I tillegg ble overskuddsmassene fra jernbanetunnelen (dobbeltspor 
Ulriken) bestemt transportert til Arna i stedet for til Fløen.  
 
Det gjenstår dog viktige spørsmål som må løses for dette området og oppstart av ny 
områdeplan er aktualisert gjennom at landarealet for Draugen Motorbåtforening gjennom 
bybanereguleringen er avsatt til anleggs- og riggformål. Riggområdet skal etter planen tas i 
bruk i desember 2018. 
 
De viktigste spørsmålene som må løses på kort og mellomlang sikt er: 

Figur 1: Planavgrensning i 2013 
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1) Fastlegge bruk og vern av sjøarealet både på overflate og sjøbunn-. Binding av 
forurenset bunn.  

2) Finne erstatningsareal for Draugen Motorbåtforening gjennom samkjøring med 
eksisterende motorbåtforening (Neptun) sørvest i planområdet.  
Dette er av politisk interesse (jf. merknad til i bystyrevedtaket av 21.06.17 sak 198-17). 

3) Gi rammer for ny utfylling i sjø: 
Utfylling i sjø i forbindelse med gjennomføring av strandpromenade og flytting av 
småbåthavn vil være begrenset til praktisk utfylling/oppretting av eksisterende 
fyllingslinjer. Først og fremt ved fremføring av strandpromenade langs bybanestoppet i 
Fløen, og ved en eventuell samordning av de to eksisterende båtforeningene. 

4) Regulere manglende ledd i strandpromenaden rundt S.L.  
Promenaden var et viktig element ved oppstart av planen i 2013, og har store mangler, 
blant annet forbi de to båthavnene og i forhold til Møllendalsveien 20. 

5) Vurdering av ny plassering av verneverdige sjøhus- Kalfarveien 99. Huset er revet i 
forbindelse med arbeidet med jernbanens dobbeltspor. I utgangspunktet er bygget tenkt 
gjenoppført i Fløen, i senterområde BF3 (jf. reguleringsplan med ID 6404000). 
 

Planen omfatter stort sett av alt sjøarealet i S.L. Unntaket er areal som er regulert til utfylling i 
plan med ID 15540200,Nygårdstangen og i plan med ID 64040000, Bybanen. Videre inngår 
uregulert landareal ved Motorbåtforeningen Neptun, landarealet ytterst i Møllendalsveien og 
en mindre del av areal regulert til Park i plan med ID1953000. Mot vest grenser sjøarealet til 
vestsiden av FV 256 Nygårdsgaten, dvs. vertikalnivå på overflaten under broen (jf. fig 3). 
Planen omfatter altså både landareal, sjøareal og sjøbunn. 
 

 
Figur 3. Heltrukket lyseblå strek viser avgrensning og forhold til vannareal som alt er regulert gjennom 
gjeldende planer, og hvilke nye landområder som medtas. 
 
Planområdet berøres av en rekke arealplaner, både på kommuneplan- og 
reguleringsplannivå. KPA 2010 viser, foruten et idrettsanlegg på nordsiden vannet, allmenn 
flerbruk for sjøarealet. Kommunedelplan (KDP) – Store Lungegårdsvannet søndre del, ID 
16850000, viser også allmenn flerbruk i sjø, men har i tillegg avsatt areal for de to motorbåt-
foreningene (småbåthavn). På land vil reguleringsplan med ID11920001- Møllendalsveien 2-
kunne bli omregulert. Dette gjelder også den vestlige delen av parkarealet regulert i 

Fløen/ 
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motorbåtforening 



 

 
3 

områdeplan med ID 19530000 (Grønneviksøren). Arealene i forbindelse med båtforening 
Neptun i sør/sørvest- er pr. i dag uregulert. 
 
I fagnotatet er det redegjort for sakens bakgrunn og målsetting på en oversiktlig og god måte 
(vedlegg til saken). 
 
Det er redegjort for gjeldende overordnede planer, viktige kommunale og nasjonale føringer, 
planprosessen og eksisterende situasjon. Fagetaten har videre omtalt og pekt på viktige 
tema som må vurderes; fremtidig overordnet arealstrategi, omfanget av utfyllinger i sjø, 
mangler ved eksisterende strandpromenade, problematikken rundt et plangrep hvor 
sentrumsnært strandareal blir reservert for en gruppe og deres aktivitet. 
 
Fagetaten har vurdert behovet for konsekvensutredning (jf. pbl § 4-2- reguleringsplaner som 
kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn). Fagetatens vurdering er at utredningsplikten 
ikke utløses her. Ytterligere utfylling i sjø bryter formelt med overordnet plan, men tiltaket 
vurderes som en justering for å oppnå best mulig utnyttelse av et viktig byområde og arealet 
skal ikke direkte prioriteres til byggeformål. Primært skal utfylling i sjø i Fløen nyttes til 
grøntstruktur på utsiden av sentrumsarealet rundt bybanestoppet og vurderes dermed til å 
være i samsvar med kommunens overordnede arealstrategi.  
 
Utvidelsen i forbindelse med flytting av eksisterende båthavn, gir ikke reell nyetablering eller 
utvidelse sett under ett. Ulempene begrenses til de berørte båtforeningene og til en viss grad 
Lungegårdens borettslag (gnr. 162- bnr 44-46) dersom det plasseres nye utstikker foran 
denne bygningen. Samlet fordel ved samlokalisering av båtaktiviteter vurderes som betydelig 
større enn ulempene, idet den indre delen av sjøen da kan reserveres til ikke-motoriserte 
aktiviteter. 
 
Gjennom tidligere planarbeider og prosjekter i området er det utarbeidet et godt 
kunnskapsgrunnlag angående utredningstema på land og i sjø. Fagetaten peker på at det er 
lite sannsynlig at en konsekvensutredning vil fremskaffe ny kunnskap eller behandle kjent 
kunnskap på andre måter, i slik grad at det vil påvirke sakens utfall. Omfanget av ytterligere 
utfylling i sjø som dette planarbeidet vil kreve, både ved Fløen og ved eksisterende båthavn 
på sørsiden av vannet, vurderes som mindre utvidelse eller justeringer for å oppnå best 
mulig utnyttelse av et viktig byutviklingsområde som alt er regulert.  
Aktuelle utredningstemaer kan baseres på tilgjengelig kunnskap og vurderes i ordinær 
reguleringsprosess, under forutsetning at planens hovedformål ligger fast. 
 
Fagetaten anbefaler oppstart av arbeidet med en områdereguleringsplan her og finner at 
utredningsplikten ikke utløses, forutsatt at kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet gjennom 
andre prosjekter og planarbeider legges til grunn i planarbeidet; 
- Marint biomangfold, NNI-Rapport 387, mars 2014 
- Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Store Lungegårdsvann, Byantikvaren 2002 
- Marinarkeologiske registreringer, Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum 05.02.2014 
- Strømningsvurdering, Norconsult 05.09.2014 
- Risikovurdering av forurenset sediment i Store Lungegårdsvann, Cowi april 2014. 
 
Dersom omfanget av utfylling utvides i særlig grad må KU-spørsmålet vurderes på nytt. 
 
Kommunaldirektøren viser til at fagetatens forslag er kommet som resultat av en bestilling fra 
byrådsavdelingen av 22. mars 2017 (jf. vedlegg). I tillegg til de tema som er foreslått i 
fagnotatet, pekes det i bestillingen på at knutepunktsutvikling rundt bybaneholdeplass i Fløen 
og generelt boligpotensial i området er relevante problemstillinger. Kommunaldirektøren ser 
at det er fornuftig at denne tematikken som handler om fremtidig transformasjon tas opp i 
mer langsiktig planarbeid, som det også vises til fra fagetaten.  
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Kommunaldirektøren slutter seg derfor til fagetatens vurderinger og ser viktigheten av å få 
avklart rammer for bruk og vern av S.L på kort og mellomlang sikt, i påvente av det 
langsiktige arbeidet med strategi for byfortetting i Bergensdalen frem mot 2050. 
 
Når det gjelder fremføringen av strandpromenaden langs S.L. peker kommunaldirektøren 
særlig på arbeidet med utfylling i Store Lungegårdsvann som pågår i forbindelse med 
etablering av bybanetrasé fra sentrum til Fyllingsdalen. I den forbindelse fylles det ut ekstra 
for å legge til rette for en bystrand, slik det er omtalt både i reguleringsplan for Bybanen 
delstrekning 1, vedtatt i bystyret 21. juni 2017, byrådssak 1010-17 og i budsjett/økonomiplan 
2018-2021. Kommunaldirektøren understreker viktigheten av at herværende planarbeid 
gjennomføres i tett dialog med bystrand-prosjektet. Dette er blant annet viktig fordi utforming 
og realisering av en fremtidig bystrand er under utvikling og det kan bli aktuelt med endringer 
som har betydning for planarbeidet for Store Lungegårdsvann. Kommunaldirektøren viser til 
at dette også er omtalt i bestillingen til dette planarbeidet, der «bystrandens utstrekning og 
videre potensial mot øst ønskes vurdert». 
 
Bergen kommune har vedtatt en arealpolitikk basert på fortetting i knutepunkt. Byfortetting er 
en bærekraftig og ønsket nasjonal politikk for byvekst. I dette ligger det også ivaretakelse og 
videreutvikling av overordnet og gjennomgående grønnstruktur i fortettingsområder.  
 
I forslag til ny KPA 2018, som lå ute til offentlig høring perioden 21.10.17 - 31.12.17, er 
landområdet rundt S.L. vist med formål til sentrumskjerne, byfortettingssone (2) og 
grønnstruktur. Selve sjøarealet er avsatt til kombinert formål i sjø og vassdrag (jf. figur 4).  
Det er Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) Bergen 2030 som ligger til grunn for rulleringen 
av KPA. I KPS presiseres det at ved utvikling av den kompakte «gåbyen», skal ny fortetting 
skje gjennom fortetting av eksisterende byggesoner, og at man skal sikre eksisterende 
grøntområder og områder for fysikk aktivitet og utfoldelse – som her strandpromenaden 
rundt S. L. 

 

 
Figur 4: Forslag til rullering: KPA 2018       Figur 5 Temakart blågrønne strukturer.  
 
Det er et uttalt mål at Bergen skal bli Norges grønneste storby, jf. «Grønn strategi», vedtatt i 
bystyret i september 2016. Bystyret har vedtatt (sak 22/17) at kommunen ved 
arealplanlegging skal bevare og avsette areal til sammenhengende blågrønne strukturer1 

                                                
1 Bergen kommune har i «Kommunaldelplanen, Blågrønn infrastruktur i Bergen 2012-2020/ 
Grøntmiljøplanen» definert blågrønne strukturer: Med «den blågrønne strukturen» menes nettverket 
av blågrønne områder som ligger mellom og utenfor bebyggelsen. Dette er store og små 
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også i fortettingsområder. Dette er blant annet viktig for å bevare byøkologi, sikre god 
fordrøyning (klimatilpasning) og i et folkehelseperspektiv. 
 
Som en del av rulleringen av KPA har byråden ønsket å styrke kravet om etablering av 
sammenhengende blågrønne strukturer (jf. byrådets forslag til endringer av kommuneplan-
forslaget ved vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn for ny KPA, vedtak av 05.10.17, sak 
1275.1/17 ). 
 
 I saken heter det «I høringsperioden utarbeides et eget Temakart for sammenhengende 
blågrønne strukturer for å vise overordnede blågrønne strukturer og vise hvor kommunen har 
en strategi for å etablere sammenhengen mellom disse i videre byutvikling. Dette vil bli sendt 
på egen høring med sikte på å knytte dette til bestemmelsene i KPA»  
 
«Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer» ligger nå ute til høring og offentlig 
ettersyn i perioden 06.01.18-17.02.18 og skal inkorporeres i forslag til ny KPA 2018. 
Her er arealene rundt S.L. vist til å inngå i forslag til overordnet blågrønne struktur i bebygde 
områder.  
 
S.L. er en viktig del av Bergens by- og kulturlandskap. Tiltakene som er aktuelle i denne 
områdereguleringen synes ikke, i vesentlig grad, å påvirke kulturlandskapet, men vil over tid 
kunne styrke bruken av området som rekreasjonsområde. 
 
Man må i prosessen være spesielt oppmerksom på kulturminner og forurensningsforhold. 
 
Reguleringsplanen for Bybanen (ID 64040000) åpner for å gjenoppføre verneverdig sjøhus 
innenfor senterformålet benevnt felt BS3 i denne planen. Huset er demontert i forbindelsen 
med byggingen av dobbeltsporet for jernbanen. Det foreslås nå at man gjennom foreliggende 
planforslag, vurderer gjenoppføring i forbindelse med samlokaliseringen av de to små 
båthavnene sør vest i SL. 
 
Kommunaldirektøren støtter fagetatens planer om å plassere bygget i et mer autentisk miljø. 
 
Vedtakskompetanse:  
Kommunaldirektøren treffer beslutninger om oppstart av områderegulering som ikke krever 
planprogram. medhold av bystyresak 236-16, byrådssak 1171-17 og byrådets videre 
delegasjon i sak1013-16, er myndighet til å vedta oppstart av områdeplanlegging etter plan- 
og bygningsloven § 12-3, jf. § 12-8, delegert til kommunaldirektøren. 
 
Vedtak:  
Klikk her for å skrive inn tekst.:      
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-2 og § 12-8 og delegert fullmakt vedtas oppstart 
av arbeid med områdereguleringsplan for Bergenhus gnr. 166 bnr. 1676 m.fl. Store 
Lungegårdsvann. 
 
 
Dato:  6. februar 2018 
 
  
 Anne Iren Fagerbakke  
Kommunaldirektør, byrådsavdeling for byutvikling  

                                                                                                                                                   
naturområder, kulturlandskap og mer urbane områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag 
og vassdragenes omgivelser. 
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Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Vedlegg:  
 
 Dokument Dato (sist endret) 
A Fagnotat oppstartmelding 07.12.2017 
B Bestilling  22.03.2017 
C Prosjektbeskrivelse 03.10.2017 
D E- Postmelding 03.11.2017 
E Store-Lungegårdsvann- avgrensing  03.11.2017 
F  Fellesskriv Draugen- Neptun 16.11.2017 
G Planforum Referat 05.12.2017 
 


