
Møteplan
Når Hva Hvem
18.05 Om møteopplegget – hvem er til 

stede for å svare på spørsmål
Arealplanlegger Aslaug 
Sæter, Holon

18.10 Presentasjon av planprosessen SamfunnsplanleggerOla 
B. Siverts, 
Arkitektgruppen CUBUS

18.45 Spørsmål til selve presentasjonen 
fra salen

Møteleder: Siverts

19.00 Kort pause

19.10 Innlegg/spørsmål Fra alle, blir besvart av 
dem som kan svare best 
ut

20.00 Avslutning Møtet blir referert og alle 
vil få tilgang til referatet



• Simonsviken Næringspark er et av Bergens 
største sentrumsnære næringsområder og ønsker 
å forbli og forsterkes som DET. 

- dette er 
hovedfokus og 
utgangspunkt for 
reguleringsplan-
prosessen



• Det er også et næringsområde som huser 
nøkkelbedrifter for det grønne  skiftet – i rask utvikling 
– og som trenger fleksibel tilrettelegging der 
byggesaker kan behandles parallelt med sluttføring av 
reguleringsplanen for området. En sterkt forenklet 
regulering basert på GJENBRUK



I tidligere runder fra 2014  har tidligere eiere startet 
planprosesser  for å endre formålet for området med 

bl.a. nye boliger som mål, og mindre næring, 
nå er  altså  fortsatt NÆRING selve strategien

- men en ønsker selvsagt 
å drive næringsparken  på 
mest mulig skånsomt vis
for naboer/nærmiljø og 
ikke minst for dem som er 
aller nærmest: Alle som 
arbeider ide rundt 30 
bedriftene innen 
næringsparken. Alle har 
en felles interesse av en 
drift som tar vare på 
helse, klima og miljø



Lokal, langsiktige næringsutvikler med egen drift og forvaltningsavdeling

• Midgardgruppen er et av Bergens største eiendomsselskap og utviklere av
eiendommer. Det meste av eiendomsporteføljen er i Bergensområdet, men
gruppen har også eiendommer i Oslo, Bærum Stavanger, Ålesund, Husnes Voss
og i Litauen. Midgardgruppen har næringseiendom som er klar hovedsatsing,
og har som forretningsfilosofi å være langsiktige med stor vekt på forvaltning
og foredling. Firmaet har egen service og vedlikeholdsavdeling.

• Midgards langsiktig tilnærming til eiendomsutvikling er basert på et klart
bærekraftperspektiv: Gruppens eiendommer skal utvikles og driftes med så liten
miljøpåvirkning som mulig. Det innebærer blant annet at det brukes mye tid og
ressurser på å ta vare på og oppgradere eksisterende bygg, fremfor å rive
for å bygge nytt. Ved å forlenge levetiden til bygg og anlegg, spares store
ressurser og klimaavtrykk/miljøbelastningen reduseres betydelig.

Om (de nye) eierene av Simonsviken Næringspark









De som er 
naturlige 

naboer skal ha 
fått dette skrivet 

fra plankon-
sulenten 
(Holon)

Så hvordan blir 
reguleringsprosessen?





Varsel om oppstart av 
REGULERINGSPLANARBEID

Forslagsstiller er Simonsviken næringspark AS. Utførende 
konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur 
AS. Hensikten med planarbeidet er å erstatte eldre 
reguleringsplan og videreføre dagens næringspark ved å 
tilrettelegge for:

• Ivareta og videreutvikle dagens virksomheter og formål.
• Aktuelle formål: Industri/næring/kontor/tjenesteyting/

plasskrevende varehandel.
• 3000 m2 nytt næringsareal/lagerbygg ved kaiområdet 

for å redusere utendørs behandling av rensemasser.
• Regulere godkjent utvidelse av dypvannskai og  

ISPS-havn. 
• Omorganisering av internt logistikk-/tra!ikkmønster.

For planinitiativ, referat fra oppstartsmøte med Bergen 
kommune og andre dokumenter, skann QR-koden eller gå til 
holon.no/kunngjoringer/

Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. 
Tema som skal konsekvensutredes er naturmiljø og 
forurensning.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til:  
HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 
Bergen, eller post@holon.no, og merkes «161170». 

Frist for merknader er satt til 27. oktober 2022. 

Det avholdes informasjonsmøte for naboer i  
Simonsviken næringspark tirsdag 27. september kl. 18 – 20. 
Hjertelig velkommen! 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om 
oppstart av arbeid med detaljregulering i Laksevåg,  

gnr. 149, bnr. 4 m!l., Simonsviken næringspark.

Varsel om oppstart av 
REGULERINGSPLANARBEID

Forslagsstiller er Simonsviken næringspark AS. Utførende 
konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur 
AS. Hensikten med planarbeidet er å erstatte eldre 
reguleringsplan og videreføre dagens næringspark ved å 
tilrettelegge for:

• Ivareta og videreutvikle dagens virksomheter og formål.
• Aktuelle formål: Industri/næring/kontor/tjenesteyting/

plasskrevende varehandel.
• 3000 m2 nytt næringsareal/lagerbygg ved kaiområdet 

for å redusere utendørs behandling av rensemasser.
• Regulere godkjent utvidelse av dypvannskai og  

ISPS-havn. 
• Omorganisering av internt logistikk-/tra!ikkmønster.

For planinitiativ, referat fra oppstartsmøte med Bergen 
kommune og andre dokumenter, skann QR-koden eller gå til 
holon.no/kunngjoringer/

Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. 
Tema som skal konsekvensutredes er naturmiljø og 
forurensning.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til:  
HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 
Bergen, eller post@holon.no, og merkes «161170». 

Frist for merknader er satt til 27. oktober 2022. 

Det avholdes informasjonsmøte for naboer i  
Simonsviken næringspark tirsdag 27. september kl. 18 – 20. 
Hjertelig velkommen! 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om 
oppstart av arbeid med detaljregulering i Laksevåg,  

gnr. 149, bnr. 4 m!l., Simonsviken næringspark.



Varsel om oppstart av 
REGULERINGSPLANARBEID

Forslagsstiller er Simonsviken næringspark AS. Utførende 
konsulent for planarbeidet er HOLON Arkitektur 
AS. Hensikten med planarbeidet er å erstatte eldre 
reguleringsplan og videreføre dagens næringspark ved å 
tilrettelegge for:

• Ivareta og videreutvikle dagens virksomheter og formål.
• Aktuelle formål: Industri/næring/kontor/tjenesteyting/

plasskrevende varehandel.
• 3000 m2 nytt næringsareal/lagerbygg ved kaiområdet 

for å redusere utendørs behandling av rensemasser.
• Regulere godkjent utvidelse av dypvannskai og  

ISPS-havn. 
• Omorganisering av internt logistikk-/tra!ikkmønster.

For planinitiativ, referat fra oppstartsmøte med Bergen 
kommune og andre dokumenter, skann QR-koden eller gå til 
holon.no/kunngjoringer/

Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. 
Tema som skal konsekvensutredes er naturmiljø og 
forurensning.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til:  
HOLON Arkitektur AS, Tollbodallmenningen 2A, 5004 
Bergen, eller post@holon.no, og merkes «161170». 

Frist for merknader er satt til 27. oktober 2022. 

Det avholdes informasjonsmøte for naboer i  
Simonsviken næringspark tirsdag 27. september kl. 18 – 20. 
Hjertelig velkommen! 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om 
oppstart av arbeid med detaljregulering i Laksevåg,  

gnr. 149, bnr. 4 m!l., Simonsviken næringspark.

Den nye 
planen 
med 
denne 
avgrens-
ningen 
avløser 
den 
gamle 
nærings
planen 
fra 1964
(helt til 
høyre)
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Planprosess

Her er vi nå! Helt i 
oppstarten!

Dette er PLANPROSESSEN
slik plan og bygningsetaten i Bergen kommune beskriver den



Og hva skjer videre?
• Parallelt med oppstarten har vi satt i gang en rekke 

undersøkelser/datainnsamlinger bl.a. en omfattende trafikk 
og mobilitetsanalyse. Noen av tallene og foreløpige 
vurderinger vil vi presentere for dere litt senere i denne 
presentasjonen. Vi har også kartlagt alle leietakerenes planer 
for videre utvikling.

• Vi har høring frem til 27.oktober; de som har spørsmål kan ta 
kontakt med Holon på e-posten som er oppgitt eller sende 
sms til telefonnummeret. I tillegg til naboer kommer da 
kommentarer fra alle offentlige instanseer

• Så utarbeides et merknadsnotat og vi har et merknadsmøte
• Planen gjøres ferdig med plankart, bestemmelser og en lang 

rekke rapporter (trafikk, vann og avløp, kulturminner etc) – og 
leveres inn til 1.gangsbehandling

• Etter grundig dialog med kommunen legges planen ut til ny 
høring i minst 6 uker.

• Så blir det utarbeidet nytt merknadsnotat og planmatertialet 
justeres.

• Til slutt går planen til politisk behandling i byrådet, utvalg for 
byutvikling (I utvalget er det mulig å holde innlegg)

• og til slutt i bystyret og vedtak av planen (kan påklages)

høst 2022

vår/sommer 2024

januar 2023

januar 2024



Gjenbruk og oppgradering 
– og enda bedre klima og miljøtilpasning
• Midgardgruppens strategi for Simonsviken 

næringspark - som altså er et av Bergens største 
næringskompleks med en bygningsmasse og 
infrastruktur fordelt på 81 daa - er å ta vare 
nåværende tekniske strukturer og oppgradere og 
videreutvikle dem - altså en stor grad av 
"gjenbruk". 

• De store,gamle  industrihallene + enkelte nyere bygg 
som i dag utgjør komplekset, er nesten 100% utleid til 
et bredt spekter av næring og tjenestetilbud, de 
aller fleste på langsiktige avtaler (over 10 år). 





Simonsviken 
Næringspark har:

• ISP-havn
• 16 meters takhøyde for en stor 

del av bygningsmassen
• Bygningenes «fotavtrykk» er 

34.000 m2 – bygningsmassen 
er på 111.000 m2

• Ca 30 bedrifter i spenn fra 
treningsenter, bilverksted 
DNS´verksted/lager til 
trevarehandel og behandling 
av forurensede masser (Envir)

• IKKE detaljhandel 
• LANGE leieavtaler (inntil 20 

år)
• Ca. 500 arbeidsplasser i dag



Simonsviken næringspark er et av  Bergens største 
næringskoglomerat/bygningsmasser

Like langt som fra Danmarksplass til Postterminalen på Minde – lengre enn hele Haukeland 

Danmarksplass – Kronstad/Minde Haukeland sykehusområdet
Simonsviken 
næringspark



Dette sier 
nærings-
planen (som 
fortsatt 
gjelder) om  -
de aktive -
kai og havne-
områdene i 
byen



Simonsviken –
med bl.a. Bergen blikkvalseverk 
representerer en over 100-årig  
(stolt!) bergensk industrihistorie



Næring var her først! 
Industrihallenes eldste deler er 100 år gamle. Dette bildet er fra 1951



Næring var her først! 
1970



Næring var her først! 
1980



Næring var her først! 
1997

Når det nå skjer en storstilt transformasjonsprosess for de mer sentrumsnære 
havne/kaiområdene er det interessant å se hvor stor del av Ytre Laksevåg som var 
sjørettet næring dvs. havn og kaibasert for bare 25 år siden – og fortsatt er....



Om få år vil det nesten ikke være store sjønære næringsområder igjen tett på 
sentrum  (et sentrum der en bredt tverrpolitisk  ønsker folk skal bo OG arbeide)

Simonsviken



I klartekst dreier dette seg om en helt avgjørende brikke i Bergens overordnete 
byutviklingsstrategi: Hvor skal arbeidsplassene være lokalisert? 
Og; skal Bergen ha industriell og semiindustriell virksomhet innen bygrensene? Eller skal alt som er 
litt «skittent» eller støyende forvises til nabokommunene? 



Skal det som er kai og maritimt orientert flyttes til Øygard eller Askøy? 



Hva da med transportmønster for varer og arbeidsreiser; det som er mye 
av ondets rot for regionens kommunikasjonsproblem og som har fått 

staten til å bevilge mer til et brosystem enn til hele Bybaneutbyggingen?





Simonsviken vil 
ved å 
opprettholde seg 
selv som  - delvis 
industrielt –
næringsområde 
representere også 
et riktig 
kulturhistorisk 
grep:

- En tar vare på 
et verdifullt 
teknisk 
kulturminne 
gjennom bruk

- -En UNNGÅR 
å ta hull på nye 
områder som 
nesten alltid vil 
utfordre 
verdifull kultur 
og natur



Envir Simonsviken utfordrer ingen naturverdier
– også ved mindre utbygging og videreutvikling av kai



Dette forvirrer kanskje mange:
Behov for nok en utbygging mens 

regulering pågår...



Envir er det mest «dynamiske» elementet innen Simonsviken 
Næringspark med behov for supplerende areal, bedre kaiforhold 
og forbedringer av trafikksitiuasjonen internt



Bedrifter som Envir er en helt vesentlig del av 
«det grønne skiftet» på mange plan:

• De sørger for gjenbruk av 
problemmasser som ellers ville 
havnet i deponi

• Renser og gjenbruker jord som ellers 
ville ha spredt uønskete arter og ikke 
blitt gjort reproduktiv

• Renser og bearbeider steinmasser til 
allsidig gjenbruk slik at en unngår «å 
ta hull» på urørt natur

• Sørger for at alle typer masser –
også  forurensete – ikke må fraktes 
langt av sted med skyhøyt co2-
avtrykk, men kan håndteres kortreist 
og med minimal transport



Mye «sirkulær» tenking – og ikke minst; PRAKSIS!



Virksomheten foregår i de gamle hallene der takhøyden blir 
utnyttet – og i fremtiden;  takvannet, og kanskje solcellestrøm 
fra samme tak



Envir ønsker å ha stort fokus 
på godt forhold til naboer 
og stadig utvikling av  mer 
klima/miljøriktige løsninger 
som også har postiv 
nærmiljøeffekt:

- Hybride lektere/båter
- Elektriske lastebiler og 

gravemaskiner
- Mest mulig lukkete system 

(inkl. nytt lagerbygg) som 
ikke eksponerer omgivelse 
for støy eller støv

- Mest mulig transport 
sjøverts

- Løsninger som i seg selv 
er innovative og også gir 
konkurransefortrinn



• De gjenbruker en gammel industrihall og et veletablert næringsområde og 
trenger ikke nytt areal/land 

• De ligger tett på overordnet veinett og ikke minst «Riksvei 1»; sjøen
• De utnytter en av Bergens etterhvert få dypvannskaier med ISP-

sertifisering
• De er nær store utbyggingsprosjekt med betydelige masser som trenger 

rensing og bearbeiding; Bybanen, Haukelandsutbyggingen og etterhvert; 
Sotrasambandet m.v.

• Lokaliteten gir muligheter for nye, grønne løsninger som vannforsyning 
basert på omvendt osmose og takvann, bruk av rensede jordmasser til å 
grønnliggjøre industriområdet både med nyttevekster o.a. planter som kan 
berike det biologiske mangfoldet bl.a. lyng (polinerende insekter)

• Hele området kan kanskje  etterhvert bli  «et pedagogisk visningsenter» 
for sirkulær økonomi og for (det litt forslitte) «grønt skifte» mer generelt 
tilrettelagt for skoler/høyskoler/universitet?

Envirs lokalisering i Simonsviken Næringspark
er byutviklingsmessig
«helt riktig»:



Envirs hovedkontor er lokalisert her  - produksjonen foregår i en 
av de store hallene lenger sør – nå er det behov for et bygg nær 
kaien/havnen som kan mellomlagre og bidra til mindre støy og 
bedre logistikk

Envirs vekst/utvikling i forhold til påpressete oppgaver i Bergensområdet (Slettbakken, 
Sotrasambandet , Bybanen videre m.m.) er litt i utakt med å vente på en ferdig 
regulering i ca. 2 år – derfor et sterkt ønske om en parallell prosess der 
rammesøknad  - med disp – behandles parallelt med at reguleringsplanen fullføres



Nå søkes det 
parallelt om et 
lagerbygg som kan 
samle det meste av 
massene som nå 
ligger utendørs; det 
vil sterkt redusere 
støy og støv



Det søkes også 
om få utføre 
utfylling og 
utbygging av 
havnen/ny kai slik 
at båtene kan 
legges mer 
hensikstmessig og 
en evt. kan finne 
mer effektiv og 
mindre støyende 
og støvende 
innlastinger direkte 
fra båt til lager
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A1-503

Det jobbes altså  for et bygg som kan lagre masser i forskjellige 
fraksjoner. Et bygg som skal gjenspeile og signalisere gjenbruk 
(gjenbruksmaterialer i fasaden) og kanskje ha grønt tak basert på 
jord fra eget anlegg



Litt mer om et kjernespørsmål 
for mange; trafikk



• Mål: Synliggjøre hvordan 
man kan begrense 
bilbruk til/fra området.
• Oppdatering av 

trafikktall, trafikale 
konsekvenser etc.
• Beregne turproduksjon 

og reisemiddelfordeling.
• Vurdere 

trafikksikringstiltak, 
mobilitetstiltak etc.

Mobilitetsplan for Simonsviken



Trafikkmengder (radarmåling Sjøkrigsskoleveien)
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Gang- og sykkeltrafikk
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Tellinger og adferdstudie:
• Farlig krysningspunkt
• Behov for tiltak



God tilgjengelighet til hovedveinettet
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God kollektivtilgjengelighet

Minus:  omstigning Lyngbø

Linje 44
10 min. 
frekv.

Busstopp Sjøkrigsskoleveien – Festplassen:  18min.
Elsparkesykkel til ekspressbuss Lyngbø-Festplassen:  12 min

Prosam/Urbanet analyse



Trafikale endringer

• Envir – vare/godstransport:  
• Uendret

• Øvrige – vare/godstransport:
• Uendret

• Arbeidsreiser/personreiser:
• Mål om økt andel kollektiv, sykkel og gange

• Samlet:
• Uendret vare-/godstransport
• Svak reduksjon av persontransport med bil
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Tiltakstyper under vurdering

1. Mobilitetstiltak for å stimulere til 
økt kollektiv/sykkel/gange for 
arbeidsreiser (sykkelparkering, 
garderober, redusert bilparkering 
mm).

2. Fysiske tiltak for bedre 
fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for myke 
trafikanter.

3. Trafikale tiltak i kryss for bedre 
fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for kjørende 
trafikk



Tiltak under 
vurdering

Ingen tiltak
Kantstopp sikrer god 

kollektivfremkommelighet.
Ev. framtidige køproblemer for 
kollektivtrafikk kan løses med 

skilting, f.eks. påbudt 
høyresving

Trafikksikringstiltak
Forbedringstiltak for myke 

trafikanter: oppstramming av 
kryss, etablere tryggere 

krysningspunkt

Framkommelighetstiltak gående 
Fortau/fortausutvidelse der dette 

er mulig

Framkommelighetstiltak kjørende
Kryssutbedring

Bedre interne gangforbindelser i planområdet



Oppsummert: Det blir en 
planprosessen basert på prinsippet 

GJENBRUK av bygg og næringformål 
– MINST MULIG endring-...



• Dette er en «gammel» utgave av planen, nå vil den bli revidert 
uten ny bolig og mest mulig hensiktsmessig bredde av 
næringsformål .Den vil  legge til rette for klima/miljøsatsinger 
knyttet til  egen energiproduksjon, gjenbruk, forgrønning av 
uteareal og tak, bedre tilrettelegging for sykkel, gange og 
kollektivbruk



• Simonsviken skal bli et forbilledlig 
næringsområde basert på gjenbruk av eksisterende 
bygningsmasse og næringstruktur (med rom for en viss 
fleksibilitet fremover)

• Det eneste nye blir lagerbygget og forbedret kai 
pluss forbedring av interne trafikksystem, ulike 
energitiltak (inkludert evt. solceller på taket) og 
«grønnliggjøring» av uteareal pluss optimal skjerming 
av støv, støy o.a. forurensning.

• Det nye er nært knyttet til Envir - en grønn bedrift 
som bidrar til å løse svært viktige samfunnsmessige 
behov for Bergensregionen nå og fremover.

• Næringsparken vil ikke øke trafikkmengdene, 
sannsynligvis redusere bilbruk – og vil derfor ikke utløse 
behov for større endringer av offentlig veinett, men vil 
bidra til at det blir lettere å gå og sykle til/fra området

Dette er hovedprinsippene for videreutviklingen av 
Simonsviken Næringspark


