KULTURHUSPLANEN RAMMES
Eierne av Åsane Storsenter har vært en svært viktig bidragsyter i kommunens arbeid med
reguleringsplanen for Åsane sentrum. Steen & Strøm og Nordea Liv har siden 2007 arbeidet med
omfattende og spennende utbyggingsplaner som har blitt møtt med stor interesse både hos
publikum og politikerne. Bystyret vedtok da også høsten 2012 reguleringsplanen for Åsane Sentrum
som i stor grad tok utgangspunkt i Steen & Strøm sine planer. Parkeringsplasser var planlagt under
bakken og det var lagt til rette for et sentrum med gågater, åpne plasser, grøntarealer og ikke minst
et flott torg hvor også det nye kulturhuset var tenkt plassert. Vi i det frivillige kulturliv, som i 2007 la
fram den første programutredningen for bydelens nye kulturelle møteplass, var spesielt fornøyd med
kulturhusets sentrale plassering. Dette var i tråd med lokaliseringen som var foreslått i
programutredningen.
I forbindelse med bystyrets behandling av Reguleringsplanen for Åsane sentrum gjorde politikerne
det også klart at de så på realisering av nytt kulturhus som viktig for å oppnå reguleringsplanens
hovedmål om å videreutvikle Åsane Senter til et attraktivt, urbant og miljøvennlig bydelsentrum.
Daværende byråd, Lisbeth Iversen, skrev følgende i reguleringsplanen: «Videre vil byråden trekke
fram betydningen av at kommunens bidrag til tidlig realisering a kulturhuset, vil styrke stedets
identitet og attraktivitet som bydelssenter i en tidlig fase. Av den grunn bør kulturformål ligge fast
i planen»
Det er skapt forventinger til utbyggingen i Åsane både hos politikerne og hos publikum. Gleden var
derfor stor da administrerende direktør i Nordea, Jørund Vandvik i november 2012 kunne fortelle
følgende til Åsane Tidende: «Alt det formelle er nå i orden og utbyggerne av det nye Åsane sentrum
er nå klar til å starte opp prosjektet. Jeg regner med byggestart i januar 2013.» Han sa også at
utbyggingen ville ta fem år, og at meningen er at alt skal være ferdigstilt til julehandelen åpner i
2017. I og med at planen var å starte utbyggingen i nord så vi for oss at kommunens egen målsetting
om realisering av kulturhus innen 2015 var innenfor rekkevidde.
Nå er vi kommet til desember 2013 og enda er ikke det første spadestikket tatt. Vi har tvert imot fått
høre at Steen & Strøm har satt hele prosjektet, som de har brukt år og ganske sikkert mange
millioner på å utvikle, på vent i påvente av å få avklart bybanetraseen. Det er første gang vi har hørt
at valg av bybanetrase får betydning for de øvrige utbyggingsplanene. Alle vi i det frivillige kulturliv
som har jobbet med kulturhussaken sammenhengende siden 2004 er sterkt bekymret for
situasjonen. Vi har siden 2007 satset alt på at tett dialog med Steen & Strøm og med Bergen
kommune i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen skulle gi det ønskede resultat når det
gjelder kulturhus. Seinest høsten 2012 så jo dette slik ut. For det frivillige kulturlivet i Åsane vil det
derfor være en meget stor nedtur om utbyggingsplanene for Åsane sentrum ikke skulle bli noe av. Vi
har derfor følgende spørsmål til byråd Filip Rygg:
Hva vil Bergen Kommune foreta seg for å sikre at utbyggingen av Åsane sentrum skjer i henhold til
de premisser som er lagt i den vedtatte reguleringsplanen ?
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