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Innledning 

Som et virkemiddel for god byutvikling innførte kommuneplanens arealdel 2018 

krav om innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan. Formålet er 

bedre samarbeid og økt forutsigbarhet for alle involverte aktører, samt at man 

ønsker å oppnå bedre sammenheng mellom byens struktur og enkeltprosjekter. 

Denne stedsanalysen er basert på Bergen kommunes veileder for stedsanalyser 

og ser på sammenhengen mellom prosjekt og omgivelsene. Analysen skal 

synliggjøre stedets situasjon og muligheter, og bidra til at nytt prosjekt tar 

hensyn til og utvikler stedets potensial.  

Forslagsstiller for prosjektet er Alin Invest AS, arkitekt er Forum Arkitekter AS 

og plankonsulent er Ard arealplan AS. Formålet med planarbeidet er å vurdere 

muligheten for utvikling av et kombinert bolig- og næringsformål. Forslagstiller 

ønsker å bygge om eksisterende bygg, med næringsdel i bunn og bolig over.  

Prosjektet har som overordnet mål å ta hensyn til det unike kulturmiljøet og de 

historiske trekkene for området.  

Planområdet er avsatt som byfortettingssone (sone 2) i KPA2018, og som næring 

i kommunedelplan for Sandviken - Fjellsiden nord (planID 15750000). I 

gjeldende reguleringsplan (planID 15620000) er området satt til 

fornyelsesområde for forretning/kontor/lager.  
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1. Oversikt  

Planområdet ligger i Sandviken i Bergenhus bydel, et område sammensatt av boliger, 

forretninger og næring. Sandviken har høy historisk og kulturell betydning for Bergen.  

Planområdet ligger sentrumsnært med kort avstand til arbeidsplasser, handel og 

turområder. I sør ligger Bergen sentrum innen en avstand på ca. 2,2 km, like øst ligger 

Stoltzekleiven med tilhørende turstier og i nord ligger Sandviken sykehus innen en avstand 

på ca. 1 km. 

Planområdet ligger helt ytterst på en av Sandvikens tre holmer, og omfatter eiendommen 

gnr. 168 bnr. 366. Eiendommen omtales med to adresser i vedlagte dokumenter, 

Sandviksbodene 73B og Måseskjæret 3. Gjeldende reguleringsformål er 

forretning/kontor/industri.   

Området er omfattet av hensynssone fornyelsesområde i reguleringsplan for Bergenshus, 

gnr. 168 bnr. 380, 70, 369, 381 m.fl., Sandviken brygge. Det er også omfattet av 

hensyssone for kulturmiljø for historisk senturm og reperbanen.  

Det er en rekke gjeldende detaljreguleringsplaner i nærheten av planområdet. I tillegg er 

det en rekke pågående planer i området. Både gjeldende og pågående planer er illustrert i 

temakartene og listet opp i tegnforklaringene på de neste sidene.  
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2. Landskap og historie  

Sandviken strekker seg fra sør mot nord, avgrenset av havet i vest og fjellet i øst. Terrenget stiger på tvers fra 0 moh. til en høyde på 417 moh. Sandvikens 

lange sjølinje har vært grunnlag for dens tidligere store havneaktivitet og mølledrift (Kulturminnegrunnlag for KDP Sandviken og Fjellsiden nord, 1999).  

 På langs av analyseområdet går det et historisk veifar, Trondhjemske Postvei Bergen - Neset, anlagt på 1800-tallet. Den Trondhjemske Postvei ble bygget 

etter datidens vegbyggingsprisnipp som 

kjennetegnes av en rett og effektiv 

linjeføring.  

Planområdet ligger på en holme og er innen 

aktsomhetsområde for flom.  

Temakartet viser at området består av en 

variasjon i terreng og strukturer. Viktige 

siktlinjer og utsiktspunkt er registrert flere 

steder med utsikt ut mot havet. Blant annet 

er det langstrakt panoramautsikt fra 

Fjellveien. For Måseskjæret har siktlinjen og 

kontakten med sjøen vært viktig. 

Temakartet viser utsiktpunkt og viktig 

siktlinje fra Måseskjæret, ved lyshuset.   
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Sandviken og Måseskjæret: fra isolert utkant til livskraftig bydelsstrøk 

Sandviken var lenge en isolert utkant og historisk sett har den viktigste kontaktflaten til byen vært sjøen. Det var ikke før i andre halvdel av 1800-tallet at 

vegen mellom Sandviken og Bergen ble utbedret i noe særlig grad. Sandviken fikk stadig en viktigere rolle som forstadsområde i Bergen. Det ble tidlig 

etablert viktige næringer i området, slik som møller, reperbaner og slakteri m.m. Sandviksgårdene forsynte dermed byen med varer. På slutten av 1600-

tallet ble sjølinjen i Sandviken brukt som avlastingshavn for Bergen og de karakteristiske sjøbodene ble etablert.  

Sandvikens topografi og landskap har vært premissgivende for utviklingen av området og det unike kulturmiljøet vi kjenner til i Sandviken i dag. 

Kulturmiljøet må ses i tett sammenheng med utviklingen og ekspansjonen av Bergen, spesielt når det gjelder etablering av sjøbodene. Ettersom Bergen by 

vokste ble det satt opp stadig flere sjøboder. Historiske kart viser en kontinuerlig og rask utbygging langs sjølinjen fra 1600-tallet og havneaktiviteten i 

Sandviken nådde sitt høydepunkt på midten av 1800-tallet. Da lå det ca. 250 sjøboder mellom Skuteviken og Hægreneset.  

Havneaktiviteten og sjøbodene førte til at fokuset var rettet mot sjøen og havet. Tidligere siktlinjer mot stranden ble stengt igjen av de mange 

sjøbodene, kun oppbrutt av små åpninger med havgløtt innimellom.  

Sjøbodene utgjør noen av de mest fremtredende kulturminnene i Skuteviken og Sandviken. Byggene ble satt opp som varelager for handelsvarer og måtte 

derfor være praktisk utformet med blant annet tilkomst fra sjø. Unikt for Sandviken var at også flere sjøhus ble satt opp ute på sjøen, slik at skipene 

hadde tilgang fra alle fire sider. Slike flytende «øyer» var blant annet et viktig trekk for kulturmiljøet ut mot sjøen ved Måseskjæret.   

Like bak sjøbodene ble det etablert små grender med bolighus knyttet til næringene langs sjølinjen. Disse er et eksempel på tidlig urban 

trehusbebyggelse.  

På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet ble det etablert en rekke lyststeder i Sandviken. Lysthusene ble brukt av borgerskapet som ønsket 

å komme seg ut av byen til sunn og frisk luft. Det var ofte jordbruksområder tilknyttet lyststedene samt egne forpaktere. Det var også flotte hageanlegg i 

Figur 1: Fra bryggen ved Måseskjæret (1915-1920) Figur 2: Sjøbod Sandviken (1885-1904) Figur 3: Sjøvei mellom sjøboder (1910-1930) 
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tilknytning til lysthusene. I dag regnes lysthusene inkludert rester etter tilhørende hageanlegg og de tekniske/næringsrelaterte kulturminnene, som de 

fremste kulturminneverdiene i Sandviken.  

Kartet under viser området rundt Måseskjæret i 1871. Det viser at det tidligere har vært hop mellom Sandviksboder 73A og 73B, samt mellom 73A og 72 og 

videre innover mot sentrum. Lyseblå strek viser dagens sjølinje og hvor mye som er blitt fylt ut siden da.  

 

Siden etterkrigstiden har mye av den historiske bygningsmassen i Sandviken måtte vike for det som ble sett på som framskritt og modernisering. Sjøbodene 

ble erstattet av større næringsbygg for virksomheter som hadde behov for tilgang til sjøen. Omkring Måseskjæret finner en flere eksempler på dette, blant 

annet Sandviksboder 73b. Bygningene fra 1900-tallet kan også ha arkitektoniske kvaliteter og kulturminneverdi, da disse også forteller historien om en 

kontinuerlig utvikling av et aktivt og livskraftig handels- og sjøfartsstrøk.  

  

Figur 10: Kart fra 1871 
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Lysthuset på Måseskjæret 

Lysthuset på Måseskjæret ble oppført av Christopher Kahrs i 1795. Bygget har én etasje med høyt valmtak og midtark. Hovedfasaden har to symmetrisk 

plasserte innganger. Lysthuset er et dobbelthus, og sannsynligvis holdt eierne til i den nordlige delen av huset og forpakterne i den sydlige delen. 

Kontakten med sjøen var viktig, og besøkende kom gjerne med båt fra Bergen.  

Lysthuset Måseskjæret var et av de første byggene som ble fredet i Norge etter at Bygningsfredningsloven kom i 1920. Området endret seg mye utover 

1900-tallet, og andre gamle bygg rundt det vernede lysthuset måtte vike for nye. Det var lenge tenkt at bygget skulle rives og bygges opp igjen i Gamle 

Bergen museum.  

 

Sandviksboder 73B og 73A 

Det ble trolig satt opp sjøbod i Sandviksboder 73B for første gang på slutten av 1700-tallet. På slutten av 1800-tallet holdt firmaet Oluf Bjørnseth & Co. 

A/S til i bygget. Firmaet ble etablert i 1884 og hadde engroslageret sitt her. Firmaet drev engrosvirksomhet med kaffebrenneri som hovedvirksomhet. På 

begynnelsen av 1900-tallet var det bøkkerverksted i 1. etasje. Dagens bygg ble satt opp som et lagerbygg i 1960 for firmaet W. Giertsen. Det ble tegnet av 

ingeniørkontoret Einar Helmersen Olsen. Både volum og fotavtrykk på bygget ble da økt og det representerer en industriepoke som startet i 

etterkrigstiden. På denne tiden måtte eldre sjøboder i Sandviken vike for nye og moderne lagerbygg som representerte den nye industrien i landet. Dagens 

industribygg er dermed med på å fortelle en historie om et næringsområde i kontinuerlig utvikling. Sandviksboder 73B hadde sin funksjon som 

Figur 5: Hovedfasade Måseskjæret (ukjent dato) Figur 4: Måseskjæret sett fra nord (1910-1930) Figur 6: Måseskjæret, fasade 

og hage ned mot sjøen 
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lagerbygnings fremt il 1997. Det ble da søkt om innvendig endring fra lagerbygning til butikklokale og treningsstudio. Inngripende fasadeendringer ble 

gjennomført i 1999.  

Like sør for Sandviksboder 73B står Sandvikboder 73A. Branntakstprotokoller indikerer at sjøbod/naust i Sandviksboder 73A allerede stod ferdig i 1777. 

Noen av nabobodene med nummer 69-72 er trolig enda eldre enn dette, muligens fra 1600-tallet. Det er derfor en sjanse for at Sandviksboder 73A også 

kan være av enda eldre dato. Bygget er sterkt ombygd innvendig og på fasadene i 1. etasje. Deler av den gamle bygningsmassen eksisterer trolig fremdeles 

på fasaden mot sjøen. Det er derfor potensielt sett store verneverdier. I materiale fra 1936 er det skildret en innvendig gårdsplass. Denne ble overdekt i 

1953 som en del av en større endring. I 1984 gjennomgikk boden en enda større endring der det meste av den eldre bygningsmassen ble renovert. 

Sandviksboder 73A er ikke registrert som kulturminne per dags dato, men det er mulig at det er eventuelle gjenstående verneverdier i bygget.  

  

Figur 7: Måseskjæret med Statsraad Lehmkuhl 

i bakgrunnen (1954) 
Figur 9: Sandviksboder 73 (1957) Figur 8: Sandviksboder 73 med Martens 

fabrikkanlegg i bakgrunnen 
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3. Kommunikasjon og målpunkt  

Planområdet ligger sentrumsnært med kort avstand til arbeidsplasser, handel og turområder. I sør ligger Bergen sentrum innen en avstand på ca. 2,2 km, 

like øst ligger Stoltzekleiven med tilhørende turstier og i nord ligger Sandviken sykehus innen en avstand på ca. 1 km. Nærmeste dagligvarebutikk ligger 

ca. 180 m fra planområdet.  

 Like nord for planområdet er plasser og 

allmenninger i forbindelse med Sandviken 

brygge fremhevet som viktige byrom for 

området. Arealet er tilrettelagt for 

uteopphold og det er mulighet for bading fra 

bryggen.  

Turområdet på Sandviksfjellet er registrert 

som et viktig blågrønt byrom/park, der 

Stoltzekleiven er en svært viktig og populær 

tursti.  

Nærmeste bussholdeplass ligger i 

Sandviksveien. Det er hyppige avganger med 

busslinjene 3, 4, 5, 6, 30, 37, 83, 91, 200, 

300 og 340.  
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4. Bebyggelse  

Sandviken består i dag av en svært sammensatt bebyggelse med blant 

annet tradisjonelle eneboliger, næringsbebyggelse og nyere moderne 

bygg.  

Måseskjæret ble bygget som et lyststed, i likhet med en rekke andre 

lyststeder i Bergen på 17- og 1800-tallet. Rester etter disse lysthusene er 

blant de fremste kulturminnene i Sandviken.  

Temakartet viser at området består av en blanding av eneboliger/villaer, 

firemannsboliger og leilighetsbygg på mellom 4 og 7 etasjer. Bebyggelsen 

er anlagt slik at næringen ligger på kaien og hovedvekten av 

boligbebyggelsen ligger øst for Sandviksveien. Dette har sammenheng med 

den tidligere havneaktiviteten og arbeiderboligene som ble bygget i 

forbindelse med denne.  

Næringsbebyggelsen inneholder hovedsakelig kontorer og industri, og lite 

publikumsrettet virksomhet. Med hensyn til andelen boliger i området er 

det i dag lite tilrettelagt med et utvidet nærservicetilbud.   

Området er omfattet av en rekke hensynssoner for kulturmiljø. Hele 

analyseområdet er underlagt hensynssone H570_7 historisk sentrum og 

planområdet ligger i hensynssone H570_2 Reperbanen i KPA2018.  

Av verneverdige og fredete kulturminner finner man deler etter de 

tidligere lystgårdene, sjøboder, industrianlegg m.m. Prosjektet vil ha et 

stort fokus på å ta hensyn til og ivareta kulturminner og kulturmiljø ved 

utarbeidelse av tiltaket og reguleringsplan i området.  

 

 

     

Figur 11: Nyere leilighetsbygg på 4-7 etasjer 

Figur 12: Eneboligbebyggelse Figur 13: Eldre blokkbebyggelse på 

4-5 etasjer 
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Figur 14: Vedtaksfredet bygning. Måseskjæret, 

opprinnelig del av gården Store Sandviken og 

tidligere lysthus. Ligger innenfor planområdet.  

Figur 15: Vedtaksfredet bygning. Tidligere industri fredet i 1927. Like bak ligger 

reperbanen og tjærehus fredet i 1977. 
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5.  Bo- og miljøutfordringer  

Analyseområdet er orientert i sørvestlig retning og har svært gode solforhold. Det ligger også med kort avstand til Fjellveien og Stoltzekleiven, som bidrar 

til å gjøre området til et attraktivt bo- og bymiljø.  

Analyseområdet er utsatt for støy fra 

Sandviksveien, men kun en mindre del av 

anbefalt planområde ligger i gul støysone.  

Langs Sandviksveien er det etablert 

sykkelfelt. Av hensyn til trafikksikkerhet er 

deler av dette feltet lagt med rød asfalt.  

Nærmeste skoler er Krohnengen barneskole 

og Rothaugen ungdomsskole. I 

skolebruksplan (2016-30) ble det ikke 

foreslått tiltak for disse skolene, da 

kapasiteten er tilstrekkelig. Det er likevel 

forventet kapasitetsproblemer mot slutten 

av prognoseperioden.    
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6.  Anbefaling  

De arkitekturfaglige målsetningene for prosjektet er et historisk tilbakeblikk forent 

med moderne arkitektur. 

Med utgangspunkt i områdets historie kan bygningsmassen deles i nye 

bygningsformater som samsvarer med de opprinnelige sjøbodene. Sjøbodenes 

betydning står sentralt som historisk forankringspunkt. Nybygg som lange, smale og 

høye bygninger med tradisjonelt saltak vil skape en umiddelbar reminisens til 

fortiden. Samtidig gir et slikt bygningsformat gode muligheter for detaljrikdom 

med forankring i egen tid.  

Nytt prosjekt vil legge til rette for publikumsrettet aktivitet på bakkeplan, 

transparens og tilgjengelighet for allmennheten. Man unngår dermed privatisering 

av området, noe som ville skapt en uønsket dynamikk mellom bygningsfunksjoner 

og det offentlige rom. Publikumsrettede funksjoner med visuelt åpne fasader, gjør 

at prosjektet vil bidra til menneskelig tilstedeværelse. Dette er viktig for å skape 

levende og trygge boligprosjekter.  

Nytt bygningsformat vil underordne seg samme skala og byggehøyde som sjøbodene 

opprinnelig hadde. I tillegg vil ikke byggehøyden stride imot byggehøyder 

representert i eksisterende bygningsmasse og nabobebyggelse i området.  

Den midtre seksjonen av eksisterende bygg vil i stor grad fjernes for å skape flere nye 

fasader som gjør at krav og forventninger til gode boliger ivaretas. Dette nye indre 

arealet gir samtidig plass for å etablere et skjermet og åpent uteareal, som også vil 

komme bakenforliggende bebyggelse til gode.   

Prosjektet er inspirert av sjøgatene og den opprinnelige kontakten mellom sjøhus og 

vannveg. Det er derfor å anbefale at prosjektet inngår et samarbeid med offentlige 

myndigheter om utvikling av tilliggende uteareal mot nordvest. Her bør man benytte 

anledningen til å øke vannspeilet ved å etablere en ny hop som i bedre grad vil skape 

en tilbakeføring av sjøkontakten mellom bebyggelse og sjøen. En ny hop vil være et 

naturlig samlingspunkt for både beboere og allmenheten. Bading og annen sjøkontakt 

kan etableres som et fantastisk bindeledd med bryggemiljø og tilgjengelighet. 

Bygningsstrukturen er velegnet for gjenbruk ettersom den har bæresystemer som gir 

mulighet for å oppnå de oppgitte arkitekturfaglige målsettingene.  

 
Figur 17: Idéskisse av byggets øverste etasje  

Figur 16: Konsept 
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Forslag til strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler har som intensjon å avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. 

Hensikten er å styrke byens kontakt med sjøen, skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten samt bidra til god sammenheng og 

kvalitet i byrommene mot sjøen og til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten. Konsept/idéskisser for nytt tiltak i planområdet legger til rette for økt 

tilgjengelighet til sjøen og styrke kontakten mellom sjø og torg/utearealer. Strategien kartlegger tilliggende sjøpromenaden til Sandviksboder 73B som 

areal med sjøkontakt/badeplass (ikke tilrettelagt), se figur under. Nytt tiltak vil ha som mål å forbedre kontakten med sjøen og i større grad 

tilrettelegge for sjøkontakt og bademuligheter m.m., blant annet ved å anlegge en hop og svalganger mellom bygg og sjø.  

 

  

Figur 18: Utklipp fra sjøfrontstrategien 



20 
 

  


