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OPPGAVEN ANALYSE STRATEGIER STYRENDE PRINSIPPER SCENARIER FEEDBACK

Midtseminar Strategi for hele byen 
Endeligt konsept

ENDELIGT PROSJEKT

Premisser U�ordringer
Potensialer

For hele straume For tomten Avprøve strategier og
prinsipper i tre 

mulighedsscenarier

PROSESSEN

For  Stovevatnet Strategi for hele Straume
Endelig konsept for tomten

For hele Straume



VISJON FOR BYEN 

- ET FYRTÅRN I VEST  

Straume skal være
 • En kystby med et veldefinert senter 
 • En kystby med regionale expertise klynger
 • En kystby med bosetning i naturen 
 • En bærekraftig kystby 
 • En kystby med fremtidens mobilitets hub 



VISJON FOR BYEN

KOMMUNEN

KJØPESENTER

Fra Till

SEPARATE FUNKSJONER

BILBY

GRÅ STRUKTURER

BARRIERER

STOR SKALA

VINDBLEST

ATTRAKTIVT SENTRUM

BLANDEDE FUNKSJONER

MENNESKEBY

GRØNNE OG BLÅ STRUKTURER

ÅPNINGER

LILLE SKALA

LE



Oppgaven



STRAUME 

SOTRASAMBAND

BERGEN 

ÅGOTNES

OPPGAVEN 

REGIONAL SKALA

SOTRASAMBAND - 
NY TUNNEL UNDER STRAUME BY

POTENSIALER

 • Bli et tydelig og samlende sentrum for hele 
Øygarden kommune.

 • Skape et sterkt knutepunkt mellom Bergen og 
Ågotnes

 • Nytt transportknutepunkt for alle regionale 
bussforbindelser

 • Tiltrekk omkringliggende beboere - ikke bare 
til kjøpesenteret - slik at de ikke reiser videre til 
Bergen

 • Dynamik 

 • Kompakt moderne by

 • Naturnært



SOTRASAMBAND

OPPGAVEN 

REGIONSENTRET STRAUME

SOTRASAMBAND - 
REDUSERT BILTRAFIKK I SENTRUM

POTENSIALER

 • Definere et fragmentert og stort sentrum  - 
skape sammenhenger som passer i en regional 
skala

 • Styrke Nord-Sør-forbindelsen 

 • Sikre tilkomst til sjøen, sikre viktige blå og 
grønne korridorer 

 • Sterkere koblinger mellom de ulike klyngene/
sonene i byen, og tiltrekke flere folk

 • Bedre sykkel og gangforbindelser

 • Bærekraftig utvikling straume

 • Koble senteret til nyutbyggingene av Bildøyna, 
Bildetangen og utdanningsklyngen
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SENTER

HELSE
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SOTRASAMBAND

OPPGAVEN 

STOVEVATNET

STOVEVATNET- 
NYTT GRØNT AREAL FOR 
BYUTVIKLING

POTENSIALER

 • Utvikle et attraktivt bysentrum

 • Skape et intimt senter for mennesker, ikke biler

 • Forbinde funksjoner og skape sambruk og 
sosiale møteplasser

 • Øke funksjonsblanding og flerfunksjonelle bygg 
i sentrum

 • Revurdere bussterminalens forbindelse til 
sentrum og regionsentret

 • Attraktiv ny videregående skole, som kan 
tiltrekke flere unge mennesker



Analyser



HISTORISK 
UTVIKLING

UTVIKLET SOM BILBY

2004 Industribelte nord/sør

1962 Spredt bebyggelse i landskap

2009 Utvidet industribelte

1978 Sotraforbindelsen

ANALYSE

POTENSIALE

 • Hvordan kan Straume fremstå som en by

 • Fyrtårnsprosjekt? 

 • ANALYSE

 • Utviklingen startet med næringsetablering 
og et lite kjøpesenter

 • Utviklet uten en helhetlig plan med 
manglende forbindelser og styrepunkter



GRÅ STRAUME

HARDE OVERFLATER

ANALYSE

POTENSIALE

 • Hvordan kan vi myke opp/transformere de 
harde overflatene?

 • Hvordan forbinder vi og fortetter byen?

 • Hvordan skaper vi en mer menneskelig 
skala imellom den tunge bebyggelsen?

 • Kan vi bevare det naturbaserte nabolaget 
ut mot kysten ?

ANALYSE 

 • Store områder med harde overflater, 
veier, parkering og hardt belegg

 • Byen fremstår som et fragmentert og delt 
belte 

 • Avvisende tung punktbebyggelse i 
sentrum

 • Boliger er spredt i kystnabolaget og 
lanskapet



KYSTLANDSKAP

MANGLER FORBINDELSE TIL 
SJØEN

ANALYSE

ANALYSE

 • Ligger i et karakteristisk kystlandskap med 
rygger/topper og daler 

 • Kontakt med sjøen fra sentrum i glipper/
korridorer imellom toppene

POTENSIALE

 • Hvordan kan vi skape kontakt til kysten?

 • Hvordan kan vi bygge med landskapet?

 • Kan vi utnytte terrenget for å skape 
landskaplige og visuelle forbindelser?  



OVERVANNS- 
HÅNDTERING

HARDE OVERFLATER

ANALYSE

POTENSIALE

 • Hvordan håndterer vi de store 
vannmengdene når Stovevatnet fylles 
igjen?

 • Kan vannhåndtering brukes som aktiv 
designstrategi?

ANALYSE

 • Det utvidede sentrumsområdet berører 
seks ulike nedbørsfelt

 • Stor andel harde overflater eller tynt 
vegetasjonsdekke og lav infiltrasjonsevne i 
grunnen gir større avrenningsmengder og 
vannhastighet

 • Nedbørsfeltet rundt Stovevatnet samler 
overvannet fra hele sentrumsområdet, og 
leder det ut i sjøen i Stekervika 

 • Stovevatnet fungerer som økologisk filter 
og habitat

 • Hoved-dreneringslinjer konsentreres 
langs veisystemer, noe som tyder på 
rensebehov. Mulig forurensing i grunnen 
ved Coop. 



VIND OG VÆR

VINDBLEST BY

ANALYSE

ANALYSE

 • Vindbeskyttelse er nødvendig for både 
sørøststående nordvestlige retninger for å 
blokkere kald og ubehagelig vind

POTENSIALE

 • Hvordan skjermer vi for vind?

 • Hvordan skaper vi behagelige uterom, 
veier og forbindelser?

 • Hvordan orienterer vi bygninger for 
å unngå vindtunneleffekter og skape 
optimale lysforhold?



HARD OG MYK 
MOBILITET

STRAUME SOM BILBY

ANALYSE

ANALYSE 

 • Dårlige forbindelser for syklende og 
gående

 • Udefinerte byrom

 • Store p-plasser og veier oppleves som 
barriere dannende  - bilby

 • Ingen myk grønn eller blå struktur i 
sentrum 

POTENSIALE

 • Hvordan kan vi tilrettelegge for 
miljøvennlig mobilitet  - gange, sykkel og 
kollektiv transport?

 • Hvordan sikrer vi gode forbindelser til 
kysten og nære rekreative områder?

 • Hvordan kan man bruke grønne løsninger 
til å skape attraktive forbindelser?

 • Hvordan introduserer vi flere offentlige 
rom, parker og grønne områder i 
sentrum?



FUNKSJONER I 
KLYNGER

MANGEL PÅ FORBINDELSER

ANALYSE

ANALYSE 

 • Utviklet som en næringsby

 • Klyngeinndeling med forskjellige 
funksjoner

 • Dårlig forbindelse mellom klyngene

POTENSIALE

 • Hvordan kan identiteten til klyngene 
styrkes? 

 • Hvordan skaper vi gode forbindelser 
på tvers av/mellom klyngene og til 
nærområdet?

 • Hvordan skaper vi sambruk og flerbruk?

 • Er der noen funksjoner som mangler?



SAMMENDRAG 

POTENSIALER/UTFORDRINGER

ANALYSE

•  Hvordan ivareta landskapskarakteren og skape nye forindelser til kystlandskapet? 
• Hvordan kan Straume transformeres til en attraktiv og inkludernde by i en mer menneskelig skala? 
• Hvordan styrker vi Straume sentrum ?
• Hvordan kan vi uttenke nye og stedsspesifikke stategier for overvannhåndtering? 
• Hvordan kan vi tilrettelegge for trygg og miljvøennlig mobilitet - gange, sykkel og kollektiv transport?
• Hvordan kan man bruke grønne løsninger til å skape attraktive forbindelser?
• Hvordan kan man lære fra landskapet og historisk byggetradisjon for å skape skjermede habitater og miljøer?
• Hvordan styrer vi den videre utviklingen av Straume?



Strategi for byen



STRATEGI FOR BYEN

LÆR AV LANDSKAPET

INTRODUSER BLÅ/GRØNNE FORBINDELSER 

STYRK STRAUME SENTRUM

STYRK MYK MOBILITET  

SPESIALISER FUNKSJONS KLYNGER  

UTVIKL ET FYRTÅRNPROSJEKT 



LÆR AV LANDSKAPET

NÆRHET TIL KYSTEN

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Bygg med landskapet

 • Utnytt allerede bebygde og justerte 
områder og vis bevissthet og respekt til de 
gjenværende landskapsformasjonene

 • Bruk dalene og korridorene til å skape 
ulike forbindelser til sjøen, siktlinjer og 
tilkomstpunkter



LÆR AV LANDSKAPET

ATTRAKTIVE UTEROM

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Lær av historien og bygg uterom som er 
attraktive habitater

 • Bruk bygninger og form terrenget for å 
skjerme for vind

 • Bruk planter og vegetasjon som fordrøyer 
vann og reduserer overflatevannet

 • Unngå vindtunneleffekter og sikre 
optimale lysforhold gjennom 
dimensjonering og orientering av 
bygninger, veier og plasser 



STYRK SENTRUM

FORTETT OG FORBIND

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Styrk sentrum ved å fortette, 
programatisk, bygningsmessig og grønn 
bynatur.

 • Styrk forbindelsen fra nord til sør. 
Utviklingen av Stovevatnet gir en ny 
strategi og binder sentrum sammen.

 • Styrk sentrum ved å skalere ned for å 
skape en menneskelig skala  

 • Styrk sentrum ved å tilføre og blande 
funksjoner så det oppstår nye sosiale 
synergier

 • Styrk sentrum med bynatur og 
imøtekommende byrom



SPESIALISER 
FUNKSJONS KLYNGER

LOKALT OG REGIONALT 

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Spesialiser klyngene på lokalt og  
regionalt nivå. F.eks til et center of 
excellence

 • Styrk identiteten med forskjellig strategi 
for hver klynge

 • Skap bedre utveksling/forbindelse 
mellom klyngene og til nærområdene 
rundt 

 • Styrk klyngene med flere funksjoner 
innenfor samme felt 

 • Bruk den blå/grønne strukturen til å styrke 
identiteten 



STRATEGI FOR BYEN

KYSTNÆRE NABOLAG

NATURNÆRE BOSETNINGER

STRATEGI

 • Bosætninger ud mod kysten etableres så 
naturbaseret som mulig.  
To kategorier: 
- Nabolag på terreng og bakkelandska 
- Nabolag helt nede ved kysten 

 • Bevar så mye naturtilgang som mulig og 
så få befestede arealer som mulig



INTRODUSER 
BLÅ/GRØNNE 
FORBINDELSER

STYRK FORBINDELSEN TIL 
NATUREN

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Introduser en blå-grøn struktur for å 
skape attraktive og visuelle forbindelser

 • Flere rekreative forbindelser/korridorer 
ned til vannet og til naturnære områder/
parker. Flere almennigner....

 • Styrk biologisk mangfold på tvers av byen

U
PD

ATE



STYRK 
MYK MOBILITET

MØTEPLASSER

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI

 • Tilrettelegge for trygg og miljvøennlig 
mobilitet  - gange, sykkel, 
kollektivtransport

 • Forbind eksisterende og fremtidige 
møteplasser

 • Introduser nye urbane og landskapelige 
blå/grønne møteplasser

 • Flere grønne lommer i sentrum 

 • Skap møteplasser av godt mikroklima med 
ideelle vind og solforhold 



UTVIKL ET FYRTÅRNPROSJEKT

FYRTÅRNSPROSJEKT SOM LEDER VEIEN

STRATEGI FOR BYEN

STRATEGI 

 • Fyrtårnprosjekt som guider den videre 
utvikling av Straume

 • Nyt rådhus og kultursenter

 • Naturpark i sentrum 



Styrende prinsipper



STRATEGIER FOR STRAUMEVISJONER OG FORUTSETNINGER
FOR STRAUME

STYRENDE PRINSIPPER FOR 
TOMTEN/STOVEVATNET+

STYRENDE 
PRINSIPPER



STYRENDE 
PRINSIPPER

LÆR AV LANDSKAPET  
BYGG MED LANDSKAPET

INTRODUSER BLÅ/GRØNNE FORBINDELSER 
STYRK FORBINDELSEN TIL NATUREN

 (I SYMBIOSE MED NATUREN)

STYRK STRAUME SENTRUM
FORTETT OG FORBIND

SPESIALISER FUNKSJONSKLYNGER
MULTIFUNKSJONELL SENTRUMKLYNGE

STYRK MYK MOBILITET  
LAG FLERE OG TYDELIGERE RUTER

UTVIKL ET FYRTÅRNPROSJEKT 
ET FYRTÅRNSPROSJEKT SOM LEDER VEIEN/

UTVIKLINGEN 



LÆR AV LANDSKAPET

BYGG MED LANDSKAPET

STYRENDE PRINSIPPER

2. I dalen

4.På kanten

5. I skrenten 

3.I bakken 

1. På platået

STYRENDE PRINSIPPER

 • Naturbasert byutvikling som en styrende 
strategi 

 • Lær av historien og bygg uterom som er 
attraktive habitater

 • Bruk bygninger og form terrenget for å 
skjerme for vind

1

3

5

2

4



STYRK STRAUME 
SENTRUM

FORTETT OG FORBIND

STYRENDE PRINSIPPER

STYRENDE PRINSIPPER

 • Konsentrer vekst med et tydelig 
tyngdepunkt 

 • Styrk Straume med et nytt sentrum 

 • Styrk forbindelsen fra Stovevatnet ned 
mot sentrum

 • Styrk sentrum gjennom gode offentlige 
rom, parker og grønne områder, med 
urbane og landlige kvaliteter 



SPESIALISER 
FUNKSJONSKLYNGER

MULTIFUNKSJONELL 
SENTRUMKLYNGE

STYRENDE PRINSIPPER

STYRENDE PRINSIPPER

 • Skap en sterkere forbindelse mellom 
helse - og den offentlige klyngen ned mot 
sentrum 

 • Bland tjenester, programmer og 
funksjoner

 • Skap nye sosiale synergier og møteplasser 

 • Bevar naturnære bosetninger - boligene  
kobles opp mot den grønne strukturen



INTRODUSER BLÅ/GRØNNE 

FORBINDELSER 

STYRK FORBINDELSEN TIL NATUREN 
IGJENNOM OVERVANDSHÅNDTERINGEN

PRINSIPPER

VANNSTRATEGIER

REKREATIVE FORBINDELSER

OVERVANN

STYRENDE PRINSIPPER

 • Bruk overvandshåndteringen som et 
aktivt design element: 
Stovevatnet våtmarksfilter

 • Skap uteområder med sterk identitet  - 
kanaler og dammer dannet med overvann 
fra nedbørsfelt

 • Grønn infrastruktur knyttes til 
eksisterende veier, mens bebyggelse 
avlaster rensedammen og gir attraktive 
uterom

 • Skap et sammenhengende blå-grønt 
system knyttet til infrastruktur og myk 
mobilitet

 • Oppbygging av et nytt landskap med tanke 
på drenering må undersøkes, samt behov 
for fordrøyning og vannkvalitet

STOVEVATNET 
VÅTMARKSFILTER



STYRK MYK 
MOBILITET

LAG FLERE OG TYDELIGERE 
RUTER

STYRENDE PRINSIPPER

 • Tilrettelegge for trygg og miljvøennlig 
mobilitet  - gange, sykkel, 
kollektivtransport

 • Forbind eksisterende og fremtidige 
møteplasser

 • Introduser nye urbane og landskapelige 
blå/grønne møteplasser

 • Flere grønne lommer i sentrum 

 • Skap møteplasser med godt mikroklima, 
gode vind og solforhold 

UPATE 



OPPKLARENDE 
SPØRSMÅL 

GRUNNLAG

SPØRSMÅL

 • Hvor låst er utformingen av 
bussterminalen? Er det mulig med små 
forskyvninger og/eller flere overganger? 

 • Er det mulig å intergrere/fjerne 
Sartorvegen nord for den gamle 
bussterminalen, slik at man heller kan 
kjøre rundt? 

 • Klarer man å oppnå et sentrums felt som  
ikke har for mange trafikale barrierer? 



Tre scenarier



TRE SCENARIER

BYMILJØ



SENTRAL PARK

DAL

TRE MØTEPLASSER

TRE SCENARIER

PRINSIPPER TESTES I TRE ULIKE SCENARIER

BYGG MED LANDSKAPET

 STYRK FORBINDELSEN TIL NATUREN

 (I SYMBIOSE MED NATUREN)

FORTETT OG FORBIND

 LAG FLERE OG TYDELIGERE RUTER

MULTIFUNKSJONELL SENTRUMKLYNGE

ET FYRTÅRNSPROSJEKT SOM 

LEDER VEIEN/UTVIKLINGEN 



SENTRAL PARK
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SENTRAL PARK



TRE SCENARIER

SENTRAL PARK
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TRE SCENARIER
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TRE SCENARIER

TRE MØTEPLASSER



NÆRING SKOLEGÅRD
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SPORT
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