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 Hovedinnholdet i planinitiativet 

 

1.1 Bakgrunn for planinitiativ / historikk 

Lehmkuhlstranden AS har etter møte med Bergen kommune ved plan- og bygningsetaten fått 

aksept for å gjenoppta planarbeidet for Lehmkuhlboden planID 64290000. Planarbeidet for 

Lehmkuhlboden startet i 2014. Komplett planforslag med konsekvensutredning ble levert inn til 

1. gangs behandling i januar 2017. Etter vedtak av bybanetrase til Åsane utenfor planområdet 

endres planens forutsetninger, og det er ifølge kommunen ikke lenger grunnlag for å godta stor 

utfylling i sjø. Planforslaget trekkes i april 2018. Like etter varsles oppstart av reguleringsplan for 

Bybane til Åsane, der forslagsstillers eiendom, Saltimportomten som utgjør hovedtyngden av 

planområdet, er tenkt brukt som rigg- og anleggsområde. 

Forslagstiller Lehmkuhlstranden AS ønsker å utvikle området til bolig umiddelbart etter, og 

eventuelt, om mulig, mens Saltimporttomten er i bruk som anlegg og rigg område for bybanen 

og Statens vegvesen. Dette er bakgrunnen for ønsket om å starte en ny reguleringsplan som 

tilrettelegger for en slik utvikling. Forslagstiller har i forkant av ny oppstart gjennomført flere 

møter med Bergen kommune, Bybanen Utbygging og Statens vegvesen for å holde seg 

orientert om pågående planarbeid for bybanen og hvilke forutsetninger disse tre instansene 

legger til grunn for mulig utvikling av eiendommen.  

Etter anbefalinger fra Bergen kommune er Sandviksveien 110 og 110A (Ditlefsengen) inkludert i 

planarbeidet. Forslagsstiller her er Sandviken Utvikling AS. De to forslagsstillerne har inngått 

avtale om å samarbeide om planforslaget. 

Sivilingeniør Helge Hopen AS har utarbeidet en parkeringsanalyse for et større område som 

viser hvilke parkeringsbehov som kan dekkes som følge av nytt P-anlegg, og hvilke trafikale 

konsekvenser dette vil gi for området.  

 

1.2 Foreslåtte formål 

Formålet med planen er å utvikle et område til bolig og næringsformål. Den innledende 

mulighetsstudien viser ca. 24000 m2 bolig formål, 1050m2 næringsformål, og 6660m2 

parkeringsanlegg. Parkering er i hovedsak løst i et felles parkeringsanlegg, som også skal kunne 

betjene andre prosjekt/gater i område. Totalt viser mulighetsstudien per nå 298 

parkeringsplasser, 215 parkeringsplasser Lehmhuhlstranden og 83 parkeringsplasser for 

Sandviksveien 110.  

 

Det er foreslått en rekke offentlige og/eller fellesareal som torg, samt promenade langs 

sjøside/kai i tråd med Bergen kommune sin Sjøfrontstrategi. Gater og grøntareal inngår også 

planen. Holmefjordboden (fredet), Grønlandsboden, Rolf Olsen boden og næringseiendommen 

til Sandviken eiendom reguleres som i dag.   

 

I mulighetsstudien er det foreslått en utfylling i sjø. Denne er på ca. 3,3 daa. Målet med 

utfyllingen er å kunne å utvide et fremtidig utbyggingsområde. Dette gjøres både med tanke på 
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å utvikle et uteoppholdsareal langs den fremtidige forlengede sjøpromenaden foran 

bebyggelsen i planområdet, men også for å gi plass til flere boliger i et område der 

kommuneplanen åpner for høy utnyttelse.  

 

I forbindelse med avklaringsmøte med Bergen kommune ble det anbefalt å gjøre en innledende 

vurdering av mulighetene for å fylle ut i sjø i lys av Sjøfrontstrategiens føringer. Denne 

vurderingen ligger som vedlegg til planinitiativet.  For ytterligere beskrivelse og bilder av 

området, vises det til vedlagte mulighetsstudie og stedsanalyse. 

 

1.3 Enkle ideskisser 

Vedlagte mulighetsstudier skisserer forslag til programmering og disponering av arealene 

innenfor planområdet. Konkretisering av arealformål og fastsetting av arealdisponering vil skje 

som en del av planarbeidet. 

 

Ideskisser i figurene under er hentet fra vedlagte mulighetsstudie (2022), se vedlegg: 

 

 
Figur 1: Ideskisse fra mulighetsstudie (2022). Kilde: Link Arkitektur og TAG arkitekter.  
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Figur 2: Snitt sett fra sjø. Kilde: Link arkitektur.  

 

 
Figur 3: 3d illustrasjon av planlagt tiltak. 
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 Planområdet - dagens situasjon 

 
2.1 Beskrivelse av området  

Planområdet ligger i Sandviken i Bergenhus bydel nordvest for Bergen sentrum. Området har 

tilkomst fra Sandviksveien via Gjensidigekrysset og inn Måseskjærveien. For den nordlige delen 

av planområdet er adkomsten fra Gjensidigekrysset via Sandviksveien og inn på den 

Trondhjemske postvei.  

 

 
Figur 4: Lokalisering av planområdet.  

 

Planområdet betjenes av to busstopp. Fra busstoppet Gamle Bergen går det 20 ulike Skyss-linjer 

i tillegg til ekspressbussruter og flybuss, blant annet direkte ruter til sentrum og alle bydeler, og 

kommunene i Nordhordland. Reisetid sentrum 15 minutter, Åsane 10 minutter. Busstoppet 

Munkebotn betjenes av ni Skyss-linjer.   
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Planområdet ligger videre med gangavstand til daglige gjøremål som barnehage, skole (1,9km), 

dagligvarebutikker, idrettsanlegg (Stemmemyren/Sats), arbeidsplasser og friluftsområder 

(Stozekleiven/sjø). Det er sykkelveg langs Åsanevegen. Forholdene ligger godt til rette for at gang, 

sykkel og kollektiv vil være et attraktive transportmiddel til og fra området. 

 

Bybanen er også vedtatt anlagt like forbi planområdet. Ny hovedsykkelveg langs Åsanevegen skal 

bygges ut parallelt med bybaneutbyggingen. 

 

 
Figur 5: Kart viser de mest sentrale gangaksene for planområde. Gangavstand 5, 10 minutt er tatt fra kai. 

 

  



 
 
  
 

8 
 

Store deler av eiendommen står i dag tom, med unntak for parkeringsplasser knyttet til 

kontorbyggene, men søkes leiet ut med korte leiekontrakter med bakgrunn i at området er 

tenkt brukt til rigg- og anleggsområde for Bybanen og forlenget Fløyfjellstunnel. Sandviksboder 

78 a (Grønlandsboden) og den gjenoppbygde Sandviksboder 77AB leies ut til kontor, mens 

Sandviksboder 78B, den fredede Holmefjordboden, står tom.  

 
Figur 6  Skråfoto av planområdet sett fra vest. Ca. planavgrensning vist med rød strek. Kilde: 1881.no 

 

 

 

 

  

Måsekjæret 

Reguleres til bolig 

Sandviken brygge 
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Figur 7: Bilde fra eiendom som skal reguleres til bolig. I bakgrunnen saltsiloen, som skal rives.  

 

 
Figur 8:  Bilde viser de store arealene som i dag står unyttet og som skal reguleres til bolig. 
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Figur 9: Den fredede Sandviksbodene 78B, også kjent som Holmefjordboden, er en av de største sjøbodene som er 

bevart i Bergen. Boden står i samme stand som da tørrfiskvirksomheten ble avsluttet. 
 
 

For ytterligere beskrivelse og bilder av området, vises det til vedlagte mulighetsstudie og 

stedsanalyse. 

 

  

Holmefjordboden Grønlandsboden 

Gjenoppført bod 
Sandviksboder 77 a-b 



 
 
  
 

11 
 

2.2 Forslag til planområde  

Planområdet er avgrenset i vest av Byfjorden, i nordvest mot Lerøy Seafoods eiendom ved 

Sandviksveien 78c, regulert til næringsformål med hovedvekt kontor i nordøst av Sandviksveien 

(Den Trondhjemske postvei og Strandens Grend). I øst grenser planen mot et større 

leilighetsbygg i Sandviksviksveien 114 og i sør, boligområdet Sandviken Brygge.  

 

Figur 10: Avgrensing av planområde/forslag til plangrense.  
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2.3 Eksisterende kartlegginger 

Følgende utførte kartlegginger og rapporter er aktuell for dette planarbeidet: 

- Planforslag Lehmkuhlboden med følgende kartlegginger/dokumentasjon: plankart, 

bestemmelser planbeskrivelse, KU-trafikk, KU- kulturminner- og kulturmiljø, KU 

forurenset sjøbunn, KU byform og landskap, ROS-analyse, VA-rammeplan, 

vindkomfortstudie, rapport sjøfronten/Sandviken, stedsanalyse, støyfaglig utredning, 

trafikknotat og mobilitetsplan. Lenke til sak  

- Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler. Lenke  

- Landskapsanalyse sjøfrontstrategi Lenke 

- Forslag til tiltak i delområder langs den sentrale sjøfronten Lenke 

- Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer, KPA 2018. Lenke 

- Kulturminnestrategi for Bergen Lenke 

- Kulturmiljøplan for Bergen - Identitet med særpreg, del 2 og 3. Lenke 

- Utfyllende informasjon til H570 Kulturmiljø (til KPA 2018) Lenke 

- Sandviksbodene 78 B «Holmefjordboden» Kulturminnedokumentasjon, Hordaland 

fylkeskommune Lenke 

- Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Sandviken og Fjellsiden nord p.1.1575.00.00. 

Byantikvaren 1999. Lenke. 

- Kulturminneplan for Sandviksbukten 1996 Lenke 

- Kulturmiljøkart Lenke 

- Kommunedelplan for overvann 2019-2029 Lenke 

- Bølger og vannstand i Bergen kommune. (Meteorologisk institutt 15.11.2006)  

- Havnivåstigning og Bybanen over Torget, Bryggen og Sandviken. (Norconsult, 2012) 

- Bergen ROS 2020 

- Bergen ROS 2014 

- Reisevaneundersøkelse for Bergensområde 2013. Lenke 

- Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020 Lenke 

- GIS-basert gangtilgjengelighetsanalyse, Bergen kommune 2019 (Lenke) 

- Kartleggingsundersøkelse for myke trafikanter i Bergen, Bergen kommune 2019 (Lenke) 

- Temaområde 3 – Transport (ABC-kartlegging), Hordaland Fylkeskommune og Asplan 

Viak 2014 (Lenke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak/saksinnsyn/sak/2014/27344
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/planer-under-arbeid/strategi-for-sjofronten-i-bergen-sentrale-deler
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3331417/4-Rapport-Landskapsanalyse-Strategi-for-sjofronten
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3331416/3-Vedlegg-Forslag-til-tiltak-i-delomrader-langs-den-
https://www.bergenskart.no/portal/apps/sites/#/bergenskart/app/1ab60010d94c4f7b9c29f00caaf7c86e
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018
https://docplayer.me/10766170-Sandviksbodene-78-b-holmefjordboden-kulturminnedokumentasjon.html
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V91612
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V91780
https://www.bergenskart.no/portal/apps/sites/#/bergenskart/app/7cbe7aafcc204de2b6458e82b21f112d
https://www.bergenskart.no/portal/apps/sites/#/bergenskart/app/04ae4415f33c431e9810327c18a263a1
http://bergensprogrammet.no/wp-content/uploads/2014/03/Reisevaneunders%C3%B8kelse-for-Bergenomr%C3%A5det-2013.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/den-nasjonale-reisevaneundersokelsen/reisevaner-2020/
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/3124446/Gangtilgjengelighet-rapportutkast-14mai2019
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/3124448/Kartleggingsundersokelse-myke-trafikanter-Bergen
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/temaomrade-3-transport-rapport-01des2014.pdf
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 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 
3.1 Kommuneplanens arealdel 

I KPA 2018 er området vist som nåværende sentrumsformål og som del av en større 

byfortettingssone, sone 2. Avgrensning av sonene er gjort med utgangspunkt i 

gangtilgjengelighet, hvor planområdet er vist med høy gangtilgjenglighet. Det er i 

byfortettingssonene en stor andel av den fremtidige bebyggelsen skal etableres og formålet 

med planen er i tråd med ønsket arealbruk i området, jf. KPA 2018. Areal i sjø er satt av til bruk 

og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (SJØ) og andre typer bebyggelse og 

anlegg (SA). Bestemmelsene i KPA 2018 skal legges til grunn for utarbeidelse reguleringsplanen, 

som krav til parkering, utnytting, uteoppholdsareal m.m. 

 

Området ligger innenfor følgende hensynssoner i KPA 2018: 

• Bevaring av kulturmiljø H570_7. Planområde en del av kulturmiljøet K74 Sandviken i NB! 

registeret. De nasjonale interessene i Sandviken er knyttet til de tekniske kulturminnene i 

form av sjøhus m.m, lystgårdene, den urbane trehusbebyggelsen og historiske veifar. 

• En mindre del av planområdet ligger innenfor gul støysonesone iht. T-1442. H220_3 

 

Figur 11: Utsnitt kommuneplan av KPA 2018. Planområdet innenfor stiplet linje ligger i byfortettingssonen.  
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Innenfor hensynsone kulturmiljø gjelder følgende i KPA: 

- Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene 

ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer områder og gir det 

særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om tiltak og endret 

arealbruk. 

- Om og hvordan et tiltak berører kulturminner eller kulturmiljø skal vurderes i samråd 

med Byantikvaren. Statens vegvesen skal høres i saker som angår postvegene. 

- Utfyllende retningslinjer til de enkelte hensynssonene fremgår av «Utfyllende 

informasjon til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø». Lenke 

- Utfyllende informasjon til hensynsone fremgår også av Kulturmiljøplan for Bergen - 

Identitet med særpreg, del 2 og 3 (s. 217-221). Lenke 

 

 
Figur 12: Oversikt over hensynsone H570 Kulturmiljø. Historisk sentrum.  

 

 

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
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3.2 Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer, KPA2018 

I temakart for sammenhengende blågrønne strukturer er det registrert en blågrønn forbindelse 

gjennom planområdet. Den blågrønne forbindelsen vist på som turtrase, knytter sammen deler 

av Sandviken og Fjellveien. Denne forbindelsen er sikret i dag, via gangveg/trapp mellom 

Sandviksveien 94 og Måseskjærveien 24 (se figur 5 og strategikart i sjøfrontstrategien til Bergen 

kommune).  

 

 
Figur 13: Utsnitt fra temakart blågrønn struktur, KPA 2018. Kilde: Bergenskart.  
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3.3 Strategi for sjøfronten, KPA2018 

Strategikart 

I strategikart for sjøfronten i Bergen er kaifront i planområdet vist som sjøpromenade. Det er 

også vist et byrom der fabrikkbygningen står i dag. Strategikartet er et forslag til overordnet 

byplangrep som skal bidra til at sjøfronten utvikles i tråd med strategiens mål. Koblingen 

mellom eksisterende bystruktur og sjøfronten vises, samt forslag til en sammenhengende 

promenade med tilhørende byrom. Traséen binder sammen eksisterende og planlagte 

friområder, parker og rekreasjonstilbud.  

 

 
Figur 14: Utklipp fra strategikart. Planområdet markert med sirkel. Kilde: Bergen kommune 

 

  



 
 
  
 

17 
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3.4 Andre relevante strategidokument 

- Gåstrategi for Bergen 2020-2030  

- Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 

- Arkitektur + 

- Kulturminnestrategi  

- Grønn strategi. Klima- og energihandlingsplan for Bergen  

- Folkehelseplan for Bergen kommune 2015–2025. Aktiv by – friske bergensere  

 

3.5 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

Planområdet er i all hovedsak uregulert. Planområdet grenser til følgende vedtatte 

reguleringsplaner: 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 380, 70, 369, 381 mfl., Sandviken brygge, PlanID 4601_15620000, 

1998. Lenke 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 69 og 73, Sandviksveien 94, 4601_15625200, 2004. Lenke 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 61, 68 mfl., bebyggelsesplan for Sandviken brygge, felt a, 1999. 

Lenke 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 377, 379, Sandviksbodene 78c – 80. 4601_60390000, 2011. Lenke   

- Bergenhus. gnr 168 bnr 2009, Sandviksveien 94, Sandviken brygge felt e, 4601_15620003.  

- Bergenhus. Wilhelmineborg og tilliggende eiendommer, 4601_10690000, 1952 Lenke 

 

 
Figur 15:  Oversikt over reguleringsplaner i område.  

https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/5102
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/4859
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/4848
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/5102
https://www.arealplaner.no/
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3.6 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Pågående reguleringsplaner i området:  

- Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, hovedsykkelrute Bradbenken-

Munkebotstunnelen, 4601_65790000. (Status 18.08.2021: kunngjøring oppstart 2018) 

Lenke 

- Bergenhus. gnr 168, områdereguleringsplan for Kristianholm, Sandvikstorget og 

Rosegrenden, 4601_61690000. (Status: Offentlig ettersyn 2018) Lenke 

- Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 2, Sandbrogaten-

Eidsvågtunnelen, 4601_65810000. (Status 18.08.2021: kunngjøring oppstart 2018) Lenke 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 366 mfl., Sandviksbodene, 4601_70450000.  Lenke  

- Bergenhus. bybanen fra sentrum til Åsane, Fløyfjellstunnelen - rigg- og 

anleggsområde,4601_70670000. (Status: beslutning om planoppstart 25.06.2021). Lenke 

- Bergenhus. gnr 168 bnr 377 mfl., Sandviksbodene.  (Status: offentlig ettersyn 2019, 

revidert planmateriale 03.06.2020) 

 

 Stedsanalyse 

Stedsanalyse er utarbeidet av Link arkitektur og ligger vedlagt planinitiativet. Stedsanalysen 

bygger på tidligere utarbeidet stedsanalyse. Stedsanalysen er utvidet med tema trafikk, sjøfront 

og et anbefalingskart iht. tilbakemelding fra Bergen kommune i avklaringsmøte 26.05.2021. 

 

Stedsanalysen dekker blant annet følgende tema:  

- Analyseområde 

- Historikk 

- Beskrivelse av analyseområde 

- Topografi og landskap 

- Sjøfront 

- Planer 

- Blågrønne strukturer 

- Oppsummering (Overordet)  

- Lehmkuhlstranden (Anbefaling) 

 

Viser videre til vedlagt stedsanalyse. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.arealplaner.no/
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/116
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/960
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/5388
https://www.arealplaner.no/4601/arealplaner/5412
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 Virkninger av planinitiativet 

I dette kapittelet er det gjort rede for om, og hvordan planen vil få virkninger i og utenfor 

planområdet. Vurderingene tar utgangspunkt i vedlagte mulighetsstudier.  

 

5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Bebyggelsen er tilpasset strøkskarakteren i området med volumer og høyder tilsvarende 

omkringliggende bebyggelse.  Plangrepet søker å ta hensyn til kulturmiljøet ved en nedtrapping 

av bygningsmassen slik at bygg som er planlagt nærmest sjøbodbebyggelsen og Strandens 

Grend i nord er de laveste i planområdet. Både høyder, takform, plassering av bygg og 

grunnflate skaleres og brytes bevisst ned for å fungere i en overgangssone mellom ny 

bebyggelse og kulturmiljøet i nordvest.  

 

Utbyggingsalternativet legger til rette for bygningsmasse med høy utnyttelsesgrad, men likevel i 

samsvar med kommuneplanens krav til uteoppholdsareal. De aller nærmeste eiendommene får 

en markant økt bygningsmasse tett på. Det er således den helt lokale effekten av utbyggingen 

som er størst, mens fjernvirkning og romlighet påvirkes i liten grad, da planområdet er en del av 

et storskala landskapsrom og ikke bryter med viktige silhuettlinjer eller landskapselement.  

 

Terrengmessig er tomten i sørvest forholdsvis flat, på en allerede opparbeidet tomt med liten 

høydeforskjell. Dette gjør at landskapsinngrep vil være avgrenset og det vil ikke være behov for 

større tomteopparbeiding. I nordøst stiger terrenget. Nytt parkeringsanlegg og bebyggelse i 

nordøst vil føre til en del terrengbearbeiding. 

 

5.2 Utforming 

Byggehøyder / antall etasjer tilpasses nabobebyggelse i sør og nordvest. Viser til vedlagte 

mulighetsstudier.  

 

5.3 Økt trafikk og støy 

For trafikale vurderinger og dimensjonering parkeringsanlegg blir det vist til vedlagt 

parkeringsanalyse. Nye støyfølsomme bygninger er plassert utenfor støysone. Det vil ikke bli økt 

støybelastning for eksisterende boliger og/eller områder som følge av utbyggingen, i 

driftsfasen. Dagens lageraktivitet med stor trafikk fra til dels tunge lastebiler er avviklet. 

Anbefalte grenseverdier i T-1442/2021 for bygg- og anleggsstøy i anleggsfasen skal ivaretas. 

Det vil bli stilt krav i reguleringsbestemmelsene knyttet til støy i anleggsfase.  

 

5.4 Naturmangfold og blågrønne strukturer 

Tiltaket planlegges i et urbant område som er sterk påvirket av bebyggelse fra før.  

Planområdet og omkringliggende areal er sjekket i artskart og miljøstatus. Det er ingen 

registrerte naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet. I artskart er det registrert flere 

forekomster av parkslirekne og bulkemispel rundt planområdet. I planområdet er det under 

befaring av Opus observert parkslirekne i planområdet i grøntområdet ovenfor sjøbodene nord i 

planområdet. Dette er svartelistede arter i kategorien svært høy risiko (SE). Dersom tiltak 

kommer i kontakt med fremmede arter innenfor planområdet, skal disse håndteres iht. rapport 

fra Miljødirektoratet og SWECO, datert 02.03.2018: «Håndtering av løsmasser med fremmede 
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skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige 

plantearter» 

 

Det er registrert flere fuglearter, både sjøfugl og andre, i og rundt planområdet. Stær er 

observert både i 2014 og 2015, denne er nær truet (NT). Drøye 300 meter nordvest for 

utbyggingsområdet, ved Møllegrunnen er det registrert et hekkeområde for Makrellterne (EN, 

2015.   

 

Forurenset grunn  

I Konsekvensutredning angående forurenset sjøbunn, samt naturforhold i sjø og strandsone, 

utarbeidet av Multiconsult 2017 er avbøtende tiltak for å begrense forurensing i sjø definert: 

 

Det er blitt utført to miljøgeologiske grunnundersøkelser av sedimentene i utfyllingsområdet (se 

Multiconsult-rapporter nr. 614598-RIGm-RAP-001, datert 15. november 2013 og nr. 615970-

RIGmRAP-001, datert 30. september 2015). Rapport nr. 615970-RIGm-RAP-001 er også en 

søknad til Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø. Bunnen i området mellom kaien og ut til 

25-30 meters dyp består av sedimenter med mye finstoff og organisk materiale. Unntaket er 

området langs kaien i nord der sedimentene er mer sandige med mindre finstoff. Lenger ute på 

ca. 34 m dyp, er det også fastere sedimenter med mindre finstoff. Sedimentene i 

utfyllingsområdet er forurenset av både uorganiske og organiske miljøgifter. Bly, kobber, 

kvikksølv, TBT og PAH er påvist i tilstandsklasse V (svært forurenset) i én eller flere 

prøvestasjoner. 

 

I tidligere utarbeidet konsekvensutredning for forurenset sjøbunn, anses det aktuelle sjøområdet 

for å ha liten verdi med hensyn på viktige naturtyper og artsmangfold. Med unntak for selve 

byggeperioden, vil trolig ikke den planlagte utfyllingen og byggeprosjektet ha noen negativ 

innvirkning på artsmangfoldet i nærliggende områder. Utfyllingen vil føre til tap av sjøbunn i 

områder som blir dekket til.  

 

Avbøtende tiltak 

For å hindre spredning av forurensing til nærliggende områder utenfor tiltaksområdet er det 

under anleggsarbeidet nødvendig å iverksette avbøtende tiltak. I forbindelse med den planlagte 

utfyllingen vil det først legges ut et tildekkingslag (TBM-masser) på sjøbunnen, før det fylles på 

med sprengstein. Den planlagte utfyllingen vil slik kapsle inn miljøgiftene som ligger i aktuelt 

område, og forhindre at disse spres eller tas opp i organismer. Alternativet med størst 

utfyllingsareal vil dekke til det største området med miljøgifter og dermed ha den største 

positive innvirkningen på miljøet på bunnen. I nærområdene rundt planlagt utfylling vil 

sjøbunnen fortsatt være forurenset, og effekten av utfyllingen på forurensningssituasjonen i 

sedimentene i området utenfor utfyllingsområdet vurderes som beskjeden.  

 

I ny mulighetsstudie legges det opp til en betydelig reduksjon av utfylling i sjø.  I forbindelse 

med planforslaget skal det gjøres en oppdatert faglig vurdering av behov for avbøtende tiltak i 

forhold forurensing i sjø.  
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Blågrønne strukturer 

Det er i Bergenskart registrert en blågrønnforbindelse gjennom planområdet. Den Blågrønne 

forbindelsen vist som turtrase, knytter sammen deler av Sandviken og Fjellveien. Denne 

forbindelsen er sikret i dag (se figur 5 og strategikart i sjøfrontstrategien til Bergen kommune). 

Det blir også lagt opp til flere tverrforbindelser gjennom planområdet.  

 

5.5 Friluftsliv/ barn- og unges interesser 

Slik området står i dag, blir det ikke brukt av barn og unge og det har ingen funksjon som 

lekeareal. Fjerning av eksisterende næring for å erstatte det med nye, attraktive bygg og en 

strandpromenade som binder hele Sandviken sammen fra sør til nord vil utelukkende være 

positivt for barn og unge så vel som voksne. Nye boenheter skal ha tilgang til gode og 

hensiktsmessige utendørs oppholdsarealer som oppfyller krav i KPA.   

 

5.6 Kulturverdier 

Hele planområdet ligger innenfor hensynsone H570 kulturmiljø i gjeldene KPA. Bebyggelsen er 

tilpasset strøkskarakteren i området med volumer og høyder tilsvarende omkringliggende 

bebyggelse i sør.  Det er tatt hensyn til kulturmiljøet ved en nedtrapping av bygningsmassen slik 

at bygget som er planlagt nærmest den forholdsvis lave Holmefjordboden og Strandens Grend i 

nord er de laveste byggene i planområdet. Både høyder, takform, plassering av bygg og 

grunnflate bør skaleres, brytes ned og tilpasset kulturmiljøet for å fungere i en overgangssone 

mellom blokkbebyggelse og kulturmiljøet i nordvest.  

 

I dag er det ingen visuell kontakt mellom kaifronten og Sandviksboder 77 og 78, industribygget 

stenger i dag dette miljøet inne. Halvparten av kaien er avstengt med gjerde fordi kaiarealet er 

ISPS-sertifisert. Denne kaifronten blir ved realisering av planforslaget tilgjengelig for 

allmenheten. Med en realisering av planforslaget får miljøet Sandviksbodene, enn mer synlig 

plass i landskapsbildet. Det blir sikret siktlinjer både mot Byfjorden og mot Sandviksbodene 

mellom bebyggelsen. Kaifronten som før var stengt inne blir tilgjengelig for allmenheten og 

med dette sikrer en større bruk av området, noe som er vurdert til å styrke bruksverdien til 

kulturmiljøet.  

  



 
 
  
 

23 
 

 

5.7 Målsetting om klimagassreduserende tiltak, i henhold til Veileder for 

klimagassberegning 

Viser til vedlagt dokument med innledende klimagassberegninger, datert 24.01.22. I tillegg til 

klimagassutslipp er det en rekke andre forhold som må inngå i vurderingen, iht. veilederen for 

klimagassberegninger: 

 

• Eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av karbonlager (myr skog 

mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor tomtebearbeiding: 

➢ Tomten er allerede nedbygd og har ingen verdi som karbonlager. 

 

• Mulighet for egenproduksjon av energi: 

➢ Multiconsult har tidligere gjennomført en utredning av energikonsept på 

Lehmkuhlstranden, både med tanke på bygningskropp og energiforsyning. Rapportnavn 

«Lehmkuhlstranden forprosjekt energiforsyning» datert 4. oktober 2016 (Lenke). Væske-

vann varmepumpe med sjøvann (fjordvarme) i kombinasjon med solceller ble vurdert som 

det beste alternativet for egenproduksjon av energi. Dette skal tas med videre i 

planarbeidet med tanke på å holde klimagassutslippet nede. 

 

• Planområdets beliggenhet i forhold til kollektivtransport  

➢ I rapporten GIS-basert gangtilgjengelighetsanalyse fra 2019  (Lenke) ligger planområdet i 

et område med høy gangtilgjenglighet. Planområdet betjenes av to busstopp. Fra 

busstoppet Gamle Bergen går det 20 ulike Skyss-linjer i tillegg til ekspressbussruter og 

flybuss, blant annet direkte ruter til sentrum og alle bydeler, og kommunene i 

Nordhordland. Reisetid sentrum 15 minutter, Åsane 10 minutter. Busstoppet Munkebotn 

betjenes av ni Skyss-linjer. Reisetid mot sentrum og Åsane terminal som for stoppet Gamle 

Bergen.  

 

Bybanen er vedtatt anlagt like forbi planområdet. Planområdet ligger mellom to planlagte stopp 

henholdsvis Amalie Skrams vei i sør og ved Sandviken sykehus i nord. Gangavstand til Sandviken 

sykehus-stoppet er 500 meter via snarvei, tilsvarende avstand til Amalie Skrams vei. 

Bybanen vil utvide det eksisterende kollektivtilbudet og forbinde planområdet med store 

arbeidsplasser i sentrum samt nordre, søndre bydel og store deler av vestre bydel. Bybanen vil 

upåvirket av rushtrafikken sikre en tett og stiv frekvens på kollektivtilbudet mot store 

kollektivknutepunkt. På bakgrunn av dette vurderes planområdets nåværende og fremtidige 

kollektivtilbud som særdeles godt, jf. Urbanets indeks for kollektivtilbud basert på en analyse av 

reisevaner i Oslo-området i 2018.  

 

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/innsynplanogbyggesak/api/fil/2017108317/9601691/Planid%2064290000%20Lehmkuhlboden%20-%20Forprosjekt%20Energiforsyning?p=L3Nha3Npbm5zeW4vc2FrLzIwMTQvMjczNDQ=
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/3124446/Gangtilgjengelighet-rapportutkast-14mai2019
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Det er også gangavstand til daglige gjøremål som barnehage, skole (1,9km), dagligvarebutikker, 

idrettsanlegg (Stemmemyren/Sats), arbeidsplasser og friluftsområder (Stozekleiven/sjø). Det er 

sykkelveg langs Åsanevegen. Ny utbedret hovedsykkelveg langs Åsanevegen skal bygges ut 

parallelt med bybaneutbyggingen. Avstanden fra planområdet er 100 meter fra øvre del og 350 

meter fra nedre del. Forholdene ligger godt til rette for at gang, sykkel og kollektiv vil være et 

attraktive transportmiddel til og fra området. 

 

• Mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer 

➢ Industribygning som er på kaien idag foreslås revet i planen for rigg- og anleggsområdet 

for Bybanen. Hvorvidt det fra Bybanen Utbyggings eller Statens vegvesen side er aktuelt 

å gjenbruke byggematerialer, er ikke kjent. Byggene er kalde industribygg, der kun et 

mindre areal på ca. 50 m2 var oppvarmet. Lagerbygget på den øvre delen av 

planområdet som planlegges revet er ikke aktuell for gjenbruk i planområdet, men det 

legges opp til riving som bidrar til at byggematerialene kan gjenbrukes andre steder. 

 

• Funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder: 

➢ Det legges til rette for å øke etasjehøyden på gateplan der det er planlagt næring, men 

utover dette er det så langt ikke planlagt etasjehøyder utover det som er naturlig for 

boligformålet. 

 

• Arealeffektivitet og mulighet for flerbruk:  

➢ Prosjektet legger opp til en høy andel bildelebiler og tilrettelegging for parkering av 

varesykler.   

 

Konklusjon/diskusjon klimagassutslipp  

Samlet viser klimagassberegningene og vurderingen av ytterligere forhold at tomten egner seg 

godt til utvikling av boligområde med høy utnytting. Området ligger med kort gangavstand til 

bussholdeplass med tilknytning til ulike busslinjer i sentrum og fremtidig holdeplass for Bybanen 

som vil stå ferdig før planområdet bygges ut. Det er også gangavstand til daglige gjøremål som 

barnehage, skole, butikker, idrettsanlegg, arbeidsplasser og friluftsområder. Resultatene viser at 

bygningsmaterialer (A1-A3) var livsløpsfasen med høyest bidrag til klimagassutslipp om en ser 

bort i fra transport i drift. For å redusere klimagassutslipp med tanke på material skal en søke å 

minske andel betong og stål i prosjektet og øke bruken av tre. Tiltak som fossilfri byggeplass vil 

også redusere klimagassutslippene.  Parkeringsplasser i prosjektet baserer seg på KPAs laveste 

nivå, med tilrettelegging for høy andel varesykler og godt utbygd bildeleordning. Forholdene 

ligger godt til rette for at gang, sykkel og kollektiv vil være attraktive transportmiddel til og fra 

området. 
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5.8 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket  

I mulighetsstudien for Lehmkuhlboden er det foreslått en utfylling i sjø. Denne er på ca. 3,3 daa. 

I forbindelse med avklaringsmøte for ny reguleringsplan for eiendommene til Lehmkuhlboden 

AS, Lehmkuhlstranden AS og Sandviken Eiendom AS, gjøres en innledende vurdering av 

mulighetene for å fylle ut i sjø i lys av Sjøfrontstrategiens føringer. 

 

Denne vurderingen ligger som vedlegg til planinitiativet. En utfylling i sjø er vurdert til å ikke 

være i konflikt med føringene gitt i Sjøfrontstrategien.  

 

Ved realisering av planforslaget er det vurdert at man styrker byens kontakt med sjøen. 

Mulighetsstudien viser en sammenhengende sjøpromenade langs sjø. Dagens barrierer langs 

kaifronten fjernes. Det blir sikret et byrom med visuell kontakt til sjø og til kulturmiljøet 

Sandviksboder. Det blir videre sikret siktlinjer både mot Byfjorden og mot Sandviksbodene 

mellom bebyggelsen. Planforslaget er vurdert til å være i tråd med og bygge opp under målene 

i Bergen kommunes sjøfrontstrategi.  

 

 Medvirkning 

Det vil varsles oppstart i tråd med kommunens liste over offentlige og private høringsparter, 

samt naboliste. Aktuelle høringsparter er:  

 

• Statsforvalteren i Vestland 

• Vestland Fylkeskommune 

• Bymiljøetaten 

• Andre offentlige etater  

• Kommunale avdelinger  

• Naboer, andre berørte parter  

 

Prosessen vil følge plan- og bygningsloven, og det vil avholdes møter etter behov med berørte 

fagmyndigheter, grunneiere, naboer og andre underveis i planarbeid. Hvordan et tiltak berører 

kulturminner eller kulturmiljø skal vurderes i samråd med Byantikvaren jf. KPA.  

 

 Samfunnssikkerhet og risiko  

I forbindelse med planinitiativet er det utarbeidet en innledende ROS analyse hvor 

hovedformålet er å klarlegge risiko som skal følges opp i det videre planarbeidet for 

Lehmkuhlboden. Den innledende ROS‐analysen har avdekket følgende risiko‐ og 

sårbarhetsforhold som må følges opp i det videre arbeidet. Disse er: 

- Stormflo/havnivåstigning og bølger 

- Forurenset grunn 

- Stabilitet i sjø   

- Skipsulykke  

- Ulykker på sjø 
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 Konsekvensutredning  

I forbindelse med planarbeidet for Lehmkuhlboden som startet opp i 2014 ble planarbeidet 

vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning med hjemmel i forskrift om 

konsekvensutredninger, jf. § 2, vedlegg I nr.1, næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000 

m2. Utredningstema var KU-trafikk, KU- kulturminner- og kulturmiljø, KU forurenset sjøbunn, KU 

byform og landskap.  Planarbeidet fra 2014 omfattet 50.000 m2 kombinerte bolig- og 

næringsformål, samt en utfylling i sjø på ca. 21,8 daa.  

 

Nytt planarbeid omfattet 25.050m2 kombinerte bolig- og næringsformål, samt en utfylling i sjø 

på 3,3 daa. Hovedformålet er bolig, med mulighet for noe næring.  

 

På bakgrunn av at det nå jobbes med et betydelig endret konsept er det gjort en ny vurdering 

av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. Planinitiativet er vurdert jf. 

forskrift om konsekvensutredninger etter følgende regler:  

 

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding  

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og    

bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-

2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og 

der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering  

Bokstav a) og c) er ikke relevant å vurdere i denne saken. For bokstav b) er det aktuelt å vurdere 

om tiltaket faller inn under tiltak i pkt. 24 og 25:  

 

• 24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 

11j).  

 

Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål vil ikke overstige 15 000 m2.  

 

• 25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

 

Utbygging på Lehmkuhlboden vil være et nytt boligområde, inkludert noe næring og 

tjenesteyting. I overordnet plan (KPA) er arealet avsatt til byfortettingsone 2 

(sentrumsformål). Veileder til kart- og planforskriften presiserer at det innenfor 

sentrumsformål kan bygges/reguleres for: forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige 
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grøntareal til bebyggelsen. Boligområdet (inkludert næring og tjenesteyting) er vurdert 

til å samsvare med overordnet plan.  

 

Planen vil ikke være konsekvensutredningspliktig etter § 6 i forskriften.  

 

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn  

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 

men ikke ha planprogram eller melding:  

 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 

samsvar med denne  

b)  tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven  

 

Vurdering:  

Bokstav b) er ikke relevant i denne saken. Bokstav a) er vurdert nærmere da reguleringsplanen 

faller inn under pkt. 11 j) i vedlegg II: «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i 

pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.» Dette 

fordi planen vil regulere for bolig, samt noe næring.  

 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 

skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket omtalt i § 10 andre ledd og planen eller 

tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd.  

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

 

a) størrelse, planområde og utforming  

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

ressurser  

c) avfallsproduksjon og utslipp  

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.  

 

Videre skal det gjøres en vurdering etter § 10, fjerde ledd i forskriften, om planen eller tiltaket 

kan medføre eller komme i konflikt med:  

 

a)  verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 

naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, 

nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 

kulturminneloven  

 

Vurdering  

Tiltaket planlegges i et urbant område som er sterk påvirket av bebyggelse fra før.  

Planområdet og omkringliggende areal er sjekket i artskart og miljøstatus. Det er ingen 

registrerte naturtyper innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er registrert flere fuglearter, 
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både sjøfugl og andre, i og rundt planområdet. Stær er observert både i 2014 og 2015, denne er 

nær truet (NT). Ca. 270 meter nordvest for planområdet, ved Møllegrunnen er det registrert et 

hekkeområde for Makrellterne (EN). Hensynet til hekkeområde utenfor planområdet ivaretas i 

samsvar med gjeldende retningslinjer og vurderes ikke til å få vesentlig virkning for miljøet, og 

utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

 

Vurdering  

Det er gjort et omfattende registreringsarbeid av kulturhistorien og kulturmiljøene i området. 

Det foreligger flere kulturminnegrunnlag for område/Sandviken. Disse er:  

- Strategi for sjøfronten Bergen, sentrale deler Lenke 

- Konsekvensutredning, kulturminne og kulturmiljø (Opus, 2016). Lenke 

- Kulturminnestrategi for Bergen Lenke 

- Kulturmiljøplan for Bergen - Identitet med særpreg, del 2 og 3. Lenke 

- Utfyllende informasjon til H570 Kulturmiljø (til KPA 2018) Lenke 

- Sandviksbodene 78 B «Holmefjordboden» Kulturminnedokumentasjon, Hordaland 

fylkeskommune Lenke 

- Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Sandviken og Fjellsiden nord p.1.1575.00.00. 

Byantikvaren 1999. Lenke. 

- Kulturminneplan for Sandviksbukten 1996 Lenke 

- Kulturmiljøkart Lenke 

 

Planområdet ligger i hensynssone H570 Kulturmiljø og ligger tett på kulturmiljøet 

Sandviksboder og Strandens grend i nordvest. Det er et mål i planen om at ny bebyggelse skal 

tilpasse seg til kulturmiljø og fremheve kulturminneinteressene i området- ikke forringe dem.  

 

Tilpassing til kulturmiljø skal skje i samarbeid med Byantikvar. Kulturminneinteressene i området 

vil være et sentralt tema i planarbeidet. Kulturminneinteressene i området vil bli grundig vurdert 

og hensyntatt i planarbeidet. Planarbeidet vurderes etter dette ikke til å komme i konflikt med 

kulturminneinteressene i området. Utfyllingen er betydelig redusert fra tidligere utarbeidet 

planforslag og ligger innenfor bysjøgrensen i Sjøfrontstrategien. Det vises videre til vedlegg 

«Vurdering av utfylling i sjø opp mot føringene i sjøfrontstrategien». 

   

Tilpassing til landskap og utforming av byromstruktur skal skje i samsvar med Bergen 

kommunes kulturminnestrategi og Sjøfrontstrategi. Planarbeidet vurderes etter dette ikke til å 

komme i konflikt med kulturminneinteressene i området. 

 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 

gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven 

av 14. juni 1985 nr. 77.  

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V326015
https://www.bergen.kommune.no/innsynplanogbyggesak/api/fil/2017108317/9601697/Planid%2064290000%20Lehmkuhlboden%20-%20Ku%20Kulturminner%20Og%20Kulturmilj+%C2%A9?p=L3Nha3Npbm5zeW4vc2FrLzIwMTQvMjczNDQ=
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V447093
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018
https://docplayer.me/10766170-Sandviksbodene-78-b-holmefjordboden-kulturminnedokumentasjon.html
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V91612
https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V91780
https://www.bergenskart.no/portal/apps/sites/#/bergenskart/app/7cbe7aafcc204de2b6458e82b21f112d
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Vurdering  

Tiltaket er ikke vurdert å medføre, eller komme i konflikt med retningslinjer eller bestemmelser 

som nevnt over.  

 

d)  større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 

reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet  

 

Vurdering  

Planen omfatter ikke arealformål omtalt under bokstav d.  

 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

 

Vurdering  

Dette punktet er knytt til miljøkvalitetsstandarder for vann jf. Vannforskriften. Dette er ikke 

aktuelt som KU-tema i denne saka.  

 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning 

 

Vurdering  

Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil få konsekvenser for folk sin helse.  

 

g)  vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

 

Vurdering  

Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil føre til vesentlig forurensing eller utslipp 

av klimagasser. Det skal i forbindelse med planforslaget utarbeides et klimagassregnskap iht. 

Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger. I forbindelse med planforslaget skal det 

gjøres en oppdatert faglig vurdering av behov for avbøtende tiltak i forhold forurensing i sjø. 

 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  

 

Vurdering  

I forbindelse med planforslaget skal det utarbeides en ROS analyse. Tema vil bli håndtert i ROS-

analyse.  

 

Konklusjon om konsekvensutredning  

Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding etter § 6, jf vedlegg 1. Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav 

om konsekvensutredning etter §8, jf § 10 i forskrift om konsekvensutredninger. Det konkluderes 

etter dette med at planarbeidet ikke omfattes av forskriften. 


