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Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Innledning
Innledning
Voss kommune startet i august 2017 arbeidet med ny sentrumsplan,
Områdereguleringsplan for Vossavangen. Det er samtidig igangsatt
arbeid med rullering av kommuneplanen, i sammenheng med kommunesammenslåing med Granvin herad. Revidering av kulturminneplanen for Voss
er også i gang (ny temaplan). Som grunnlag for planarbeidet, og spesielt
for sentrumsplanen, ønsket kommunen å gjennomføre en kulturhistorisk
stedsanalyse (DIVE) for Voss sentrum. Analysen skal legges til grunn
for videre arbeid med utvikling av sentrum, og skal danne grunnlag for
diskusjoner om fortetting og eventuell mulig transformasjon i delområder i
sentrum fremover.
DIVE-analysen er ønsket som et viktig verktøy for å avdekke, se og forstå
hvilke kulturhistoriske verdier som finnes innenfor området, og vil være
et viktig ledd i arbeidet med sentrumsplanen. Rapporten skal vise hvilke
verdier og handlingsrom som ligger i strukturer, bygg og miljø innenfor
området.
Voss kommune har vært oppdragsgiver for oppdraget. Ansvarlig for
utarbeidelse av DIVE-analysen har vært Asplan Viak AS ved sivilarkitekt
Astrid Storøy i samarbeid med sivilarkitekt Lene Nagelhus. Ansvarlig i Voss
kommune har vært Elisabeth Lillegraven, prosjektleder for Sentrumsplan
Voss.
Generelt om DIVE- metodikken
En DIVE-analyse er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert
arbeidsprosess. Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter
ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen. Gjennom fire
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målrettede trinn omdannes historisk informasjon, fra passiv til operasjonell
kunnskap. I løpet av prosessen belyses områdets kulturhistoriske: 1)
karakter, 2) betydning, 3) sårbarhet og 4) handlingsrom, gjennom en serie
beskrivende, fortolkende, vurderende og aktiverende arbeidsledd.
Riksantikvaren fremhever at DIVE-metodikken er tenkt som en veiviser,
og at de ulike ressurspersonenes fagbakgrunn og erfaring er kvaliteter
som beriker metodikken. I dette ligger kunnskap om og erfaring fra DIVEanalyser og kulturminnefaglig kompetanse, men også kunnskap og erfaring
fra for eksempel offentlig virksomhet og om overordnet stedsutvikling
og planleggingsprosesser. I tillegg kommer medvirkningsgruppens
sammensatte bakgrunn, lokalkunnskap og kompetanse som utgjør viktig
input til oppgaven.
FORBEREDE

BESKRIVE
T1

FORTOLKE
T2

VURDERE
T3

AKTIVERE
T4

OPPSUMMERE

Illustrasjonen viser de ulike trinnene i DIVE-metodikken.
Målsetting med DIVE analyse for Voss
Voss kommune ønsker å løfte frem viktige historiske utviklingstrekk,
kulturminner av betydning og kulturarv som vesentlige faktorer i
byutviklingen. DIVE-analysen skal gi et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet
med ny sentrumsplan og den videre utviklingen av Vangen.
Det er ønskelig at DIVE-analysen som fagutredning kan tas i bruk av andre
avdelinger internt i kommunen, blant annet som grunnlag for en påfølgende
mulighetsstudie i sentrumsområdet og ved revideringen av Kulturminneplan
for Voss.

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Innledning
Medvirkningsprosessen
Som del av metodikken er det gjennomført en åpen og
medvirkningsrettet prosess med medvirkning fra en ekstern
referansegruppe (medvirkningsgruppe). Det har vært gjennomført to
medvirkningsverksteder. Det første møtet omfattet trinn 1 og trinn 2, mens
møte nummer to omfattet trinn 3 og trinn 4. Mye god kunnskap har vært
løftet frem i diskusjonene.
Medvirkningsgruppen har bestått av følgende deltakere:
Berit Marie Galaaen - leder plan, Voss kommune (arbeidsgruppe)
Kjersti Næss Finne - plan, Voss kommune
Signe Stoll - plan, Voss kommune.
Elisabeth Lillegraven – plan, Voss kommune (arbeidsgruppe)
Silje Solstad - kulturminneplan, Voss kommune (arbeidsgruppe)
Reidar Meel - kommuneplan, Voss kommune
Kari Mostad - næring, Voss kommune
Kjell Stavenes - eiendom Voss kommune
Hans Erik Ringkjøb - ordfører Voss kommune (arbeidsgruppe)
Vidar Skeie - politiker Voss kommune
Nils Helge Kvamme - leder Kultur og fritid, Voss kommune
Endre Sten Nilsen - Hordaland fylkeskommune
Liz Eva Tøllefsen - Hordaland fylkeskommune
Knut Myklebust - sivilarkitekt, Bruket AS
Ole Didrik Lærum - Kulturarv (sentrum)
Olav Loven - Voss Huseigarlag
Olav Tvilde - Voss Huseigarlag (arbeidsgruppe)
Eirik Helleve - leder Voss Folkemuseum (arbeidsgruppe)
Valborg Kløve-Graue - Voss Kulturråd
Linda Bukve - Voss sentrum
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Knut Farestveit - Voss Sogelag
Mona Vethe - Voss sentrum (arbeidsgruppe)
Alette Hjelmeland - Kulturarven Fleischers
Jens Håkon Birkeland - representant Ungdomsrådet
Laila Rynning Veum - Stiftinga Bergsliminne
Peder Ringdal - Voss kulturråd
Lene Nagelhus - Asplan Viak
Astrid Storøy - Asplan Viak
Kjersti Vevatne - Asplan Viak
I tillegg var følgende invitert, men kunne ikke komme:
Mona Hellesnes - Destinasjon Voss
Lars Ulvund – Vossabygg
Gunnbjørg Austrheim - Fylkeskonservator
Gunnar Hembre Ringheim - forfatter “Førkrigshus på Vangen”
Thomas Trettenes – politiker, MKU

Fra medvirkningsverksted 1

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Ikke alle har deltatt på alle verkstedene, oppmøtet var størst på det første
verkstedet. Medvirkningsgruppen har fungert som diskusjonspartner for
konsulent og oppdragsgiver, og har kommet med konstruktive innspill
og lokalkunnskap til arbeidet i analysens fire faser. De ulike deltakerne i
gruppen representerer ulike interesser, og har hatt et ulikt syn på hva
som er en ønskelig framtid for området og hvilken innfallsvinkel utviklingen
skal ha. Asplan Viak har i forkant av møtene gjennomgått de samme
vurderingene som gruppene.
Alle verkstedene er referatført ut fra hva som faktisk er sagt i
gruppepresentasjonene. Alle deltakerne er gitt anledning til å komme med
tilbakemeldinger til referatene.
Konklusjoner og faglige vurderinger i DIVE-rapporten
Medvirkningsgruppene har vært samstemte i mange av konklusjonene, men
sprikende i enkelte andre. Sprikene har særskilt gått på verdisetting av
enkelte delområder og utviklingsmuligheter.

Fra gruppearbeidet i verksted 1

Der det har vært andre store sprik i vurderinger/ resultater mellom
gruppene og Asplan Viaks vurderinger, har Asplan Viak konkludert ut fra
en helhetsvurdering og kulturminnefaglige vurderinger. Våre konklusjoner
har vært med i vektingen av de endelige konklusjonene. Det er lagt vekt på
å få frem en faglig begrunnet konklusjon for mulig fremtidig handlingsrom
basert på oppdragets målsetting og DIVE-metodikkens føringer.
Sluttproduktet i form av denne kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE)
avspeiler hovedtrekk i medvirkningsgruppas syn, men konklusjonene er
Asplan Viaks innspill og faglige råd til Voss kommune.
Det er utarbeidet en rapport der alle kart er lagt inn som illustrasjoner.
Alle kart leveres i tillegg som egne filer, som gir mulighet for å forstørre
kartene i mer lesbart format.
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Metodikk
I analysens første trinn etableres et kunnskapsgrunnlag som skal danne
utgangspunktet for vurdering av kulturarvens kvaliteter og muligheter
i stedsutviklingen. Kunnskapsgrunnlaget skal vise hvordan naturgitte og
kulturelt betingede forutsetninger og forhold, hver for seg og samlet, har
formet analyseområdet. Målet med Trinn 1 er å belyse sammenhengene
mellom stedets historiske «fortellinger» og dagens omgivelser.
I analysen brukes en Tid-Rom matrise (tidsvindu) som redskap for
systematisering og formidling av historisk dokumentasjon. Matrisen gir
oversikt over stedets historiske utvikling, innhold, sammenhenger og
tidsdybde. Utviklingshistorien er inndelt kronologisk ut fra de viktigste
historiske hendelsene i Voss sin utviklingshistorie der en følger
utviklingssporene i tid, lag for lag. Kun de mest sentrale og viktigste
historiske hendelsene er beskrevet, og historien er ikke utfyllende. I denne
analysen er tidsaksen delt inn i tre tidsepoker der historien fortelles ut fra
tre geografiske nivåer («flyhøyder»):
• Voss og verden utenfor
• Vossavangen
• Strukturer og bebyggelse
Med tanke på formidling er den historiske beskrivelsen beskrevet i en
kortfattet tekst med underbyggende kart og illustrasjoner.

TRINN 1 BESKRIVELSE
KULTURHISTORISK
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Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Voss og verden utenfor

Olavskrossen 1932
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De brede dalførene rundt
Vangsvatnet har alltid gitt gode
forutsetninger for dyrking, og
tradisjonelt har landbruket vært
viktig for Voss. Ut fra stedsnavn
kan man følge gårdene tilbake
til jernalder, men det har bodd
mennesker her lenger tilbake i
tid enn dette. På Nyre, øst for
Vangen, er det påvist bosettingsog jordbruksspor fra siste del av
steinalder, eldre bronsealder og
jernalder.

og behovet for flere boplasser
og mer mat var årsaken til at
husmannssystemet utviklet seg fra
1600-tallet og utover. En husmann
fikk lov av gårdbrukeren til å slå
seg ned i utkanten av gårdens
kjerneområde, drive et lite stykke
jord for seg selv og betale for
seg med penger eller arbeid.
Husmannsvesenet kulminerte
rundt 1870. Etter 1900 ble de fleste
plassene solgt til brukerne eller
nedlagt.

Frem til Svartedauden kom i 1349
var det en jevn befolkningsvekst og
ekspansjon av gårdene landet rundt.
Med Svartedauden døde nærmere
2/3 deler av det norske folk av
pesten. Først på 1500-tallet begynte
det å gå oppover igjen. Det var de
største og mest sentrale gårdene
som tålte krisen best, og de folkene
som var igjen tok de beste gårdene.

Fra middelalderen gikk hovedvegen
til lands mellom Bergen og Oslo
over Bolstad – Voss – Gudvangen og
Lærdal. Postvegen mellom Bergen
og Christiania ble i 1647 lagt langs
den gamle Tjodvegen, fra Tysso
ved Bolstadfjorden til Stalheim.
Slik kunne Vossingene nå de viktige
markedene i Bergen og de nedre
østlandsbygdene (Kongsberg,
Drammensvassdraget og Vestfold).
Forbindelsen med Sogn via Stalheim
og Gudvangen, og til Hardanger via
Skjervet til Granvin eller over fjellet
til Folkedal, har vært i bruk siden

Frem til 1590 ga oppryddingen av
ødegårder en stor økning av bruk.
Det var et stort befolkningspress,
og de gamle gårdene ble delt opp
i flere bruk. Det økende folketallet

8

TRINN 1
forhistorisk tid. Begge disse veiene
er beskrevet i to vegabotbrev fra
1342 og 1343.
Tidlig ble bøndene pålagt å gi
skyss, og det kom skysskaffere
langs allfarvegen som skulle hjelpe
reisende med skyss. På Voss var
det skysskaffere i Gjestgivergården
på Vangen. I 1816 kom en ny
skysslov som åpnet for å etablere
faste skysstasjoner. På slutten av
1840-årne var det kjøreveg på hele

Vossevangen før 1900-tallet. 

strekningen fra Evanger til Vangen
og videre til Stalheim.
Tidlig på 1800-tallet, og særlig i
krigsårene 1807-1814 var tilgang
til korn og mat vanskelig, også på
Voss. Avlingene var dårlige, og
flere startet med potetdyrking.
Fehandelen ga kontakter både
nordover til Sunnmøre og østover
til Vestfold. Dette ga impulser, og
gjorde at Voss var tidlig ute med
nyvinninger og nyheter. Det var en

Kilde Fotovoss.com
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Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Voss og verden utenfor

av fehandlerne som førte poteten
til Voss. Fehandelen tok slutt da
jernbanen ble etablert.
Til tross for de dårlige årene
steg folketallet mye. Nye
husmannsplasser ble opprettet,
gårder ble delt, og nytt land ble
dyrket opp. De fleste gårdene ble
oppdelt i flere bruk etter 1700. Kun
få gårder var enbølte (udelte). På
de oppdelte gårdene kunne det være
opp til fem gårdsbruk i samme tun,
formet som rekketun eller klyngetun
ut fra terrenget. Både gårdstun og
husmannsplasser ble alltid oppført
over dalbunnen, i lia der det var
varmere, ovenfor elvetrekken og
skodda fra vatnet.
Voss var på 1800-tallet en folkerik
bygd. Utvandringen til Amerika
startet i 1836 da en familie på
fem utvandra. I 1844 reiste 200
vossinger fra bygda. Det medførte
at folketallsøkningen stagnerte, og
folketallet holdt seg stabilt fram til
1870.

fiske og jakt. Rundt 1890 startet en
rivende utvikling i hotellnæringen
i Vest-Norge. Det at Voss allerede
var et trafikknutepunkt, ga
grunnlaget for å utvikle bygda som
et turiststed.
Den økonomiske og tekniske
utviklingen fra 1830-årene gjorde
samfunnslivet mer variert både i by
og bygd. En side av utviklingen var
at pengeomsetningen var i takt med
stigende produksjon, kjøp og salg av
varer, og det ble bruk for banker.
I 1860 opphørte sagbruksprivilegiene, og det ble fritt frem
for alle de som ville utnytte skogens
ressurser.

Fleischer’s Hotel 1875-1900. Foto: Axel Lindahl. Kilde: Norsk Folkemuseum

I 1866 vedtok Stortinget en ny
lov om handel i bygdene, og
handelsfriheten ble utvidet. Et
unntak var salg av brennevin og vin,
som etter lov av 1842 ikke skulle
finne sted i en kjøpmannshandel.

I andre halvdel av 1800-tallet økte
interessen for naturopplevelser,

Asplan Viak mai 2018
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Vossevangen fra vest 
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Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Vossavangen

Vangen ligger der fire daler møtes,
og har vært viktig møtested langt
tilbake i tid. Dette var grunnen til at
det ble bestemt å reise kirke her.
Kirken ble reist av Vossingene selv
i årene 1271-1277, og tilegnet St.
Mikael. Stilen er hovedsakelig gotisk.
I årene fra 1723 til 1864 var kirken
i privat eie, før den ble kjøpt tilbake
av bygdefolket.
Prestegarden var en av de eldste
gårdene i bygda, blant annet ut
fra navnet Vang (Vangr). Gården
er nevnt i 1350 med 16 laup – noe
som antyder en stor og rik gård.
Det var vanlig at prestegårdene
ikke bare huset prestefamilien
med hushold, men også reisende
embetsmenn og studenter. Det var
heller ikke uvanlig at syke fikk pleie
ved prestegårdene. Dette gjorde at
Prestegarden på Vangen tidlig må
ha blitt et sentralt sted med mye
aktivitet.

Vossavangen tettbebyggelse 1887-88
Foto: Markus Selmer. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Fra tidlig på 1700-tallet holdt
det Vossiske kompani øvelser på
Vangen. Eksersisplassen lå på flaten
fra Tunshovden (Skulehaugen)
og vestover mot Kronstadgroa.

I årene mellom 1840 og 1880 ble
militærsamlingene flyttet til Vik i
Sogn. Utbyggingen på Vangen øst
for kirka gjorde det vanskelig å
holde fram med våpenøvelser her.
I 1770 ble kappelansgården flyttet
fra Ullestad til vest for kirken.
Bygget i to etasjer ble reist som
bolighus. Da jernbanen kom, måtte
tunet flyttes til bakkene ovenfor.
Den eldste delen av kirkegården
ligger rundt kirkebygget. Her ble
det i 1830 plantet almetrær. Da
kirkegården ble for liten ble det i
1833 etablert en hjelpekirkegård
på Tunshovden, i nyere tid kalt
Skulehaugen. I 1857 ble det satt
opp en mur rundt gravplassen
samtidig med at gravplassen
ble utvidet. Kirkegården rundt
Vangskyrkja ble ikke brukt mellom
1833 og 1878. Da gravplassen på
Tunshovden ble for liten, vedtok
Voss Herredstyre i 1883 å etablere
en ny hjelpekirkegård sørvest for
Tunshovden.
Selv om Vangen tidlig var et
sentrum, var her ikke handelssted.
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TRINN 1
I 1840 bodde det ca. 100 mennesker
på Vangen. Vossingene levde av
jordbruket, og var forpaktere,
husmannsfolk og tjenere ved
Prestegarden og Kappelansgarden.
Dette var en tid da det ble bygget
mange skolebygg på Voss, men
Vangen sogn hadde for få barn til at
det ga grunnlag for egen skole. Etter
hvert kom det til flere handelsmenn.
Det ble åpnet jernvarehandel i
1852 og manufaktur og kolonial i
1864. I 1871 var her både bakeri og
brødutsalg, og i alt ti handelsmenn
hadde hele bygda som oppland.
Vangen hadde gjestgiveri allerede
i middelalderen, og fikk fast
skysstasjon i 1862.
Fleischer’s Hotel ble etablert
1865, da internasjonal turisme
var begynt å gjøre seg gjeldende.
Fleischerfamilien, som eide hotellet,
var også eiere av Grovendal,
nabogården ved Vangsvatnet.
J.S. Fleischer ble utnevnt til
sorenskriver i Hardanger og
Voss i 1733. Han kjøpte Grovendal
(Evangervegen 23) i 1760 og
flytte til Voss noen år etter.

Senere overtok Fleischerfamilien
eiendommen der hotellet ble bygd.
På Voss var behovet for en bank
stort på grunn av den store
omsetningen av gårdsbruk og
som økte i takt med utvandringen
til Amerika, og Voss Sparebank
ble etablert i 1843. De første
årene holdt de til i den gamle
tingstua på Vangen, fra 1856 i
Formannskapsbygningen og i
årene 1860-1866 i et privathus.
I 1867 kjøpte banken det gamle
arrestlokalet, som ble utvidet i 1873.

Voss kirke 1898-1907

Foto: Tom Kent. Kilde: Norsk Folkemuseum

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Strukturer og bebyggelse

Vangskyrkja er en gotisk steinkirke
med et stort tårn i vest. Den øvre
delen av tårnet er skiftet ut med
et tømmertårn rundt år 1600.
Setninger i grunnen under kirka
har ført til at murene har blitt
forsterket med store skråpillarer
utvendig. Det er disse, sammen
med vesttårnet, som gir kirken
det særpregede utseendet. I
sammenheng med kirka står
«Lensmannssteinen», en firkantet,
noe uregelmessig steinblokk
med ukjent alder. Steinen er
vedtaksfredet.
Ved Olavskrossen satte Olav den
Hellige opp et kors i 1023 etter at
han hadde kristnet vossingene.
Korset er tilhogd av hellestein, og
har en høyde over bakken på 1,65 m.
Korset er automatisk fredet.

TRINN 1

husmannsplass med bolig og uthus,
begge datert første kvartal av
1800-tallet.
I øst ved Båbrua ligger en
sommervilla/landsted Bruheim,
datert til tredje kvartal av
1700-tallet, og en trevilla
fra 1700-tallet sammenbygd
(Tvildesvegen 12 og 14).
De gamle vegfarene gjennom
Vangen er i stor grad bevart i nyere
vegfar. Disse er Evangervegen,
Vangsgata, Strandavegen
og Rognsbakken. Også
Prestegårdsalleen er vegfar med
tidlig opprinnelse.

Vangen 1884 

Foto:Axel Lindahl. Kilde: Vossfoto.com

Eiendommen Grovendal har to
bolighus. Hovedbygningen er fra
tredje kvartal av 1700-tallet, mens
«Vetlebygningen» er oppført i 1855.
I vest, Evangervegen 29, ligger
Lillehjem eller Ullestadhuset
som opprinnelig har vært en
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Kilde: Vossaboki 1 (Lars Kindem)
Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

1880- 1940 Jernbane og Vangens utvidelse
Voss og verden utenfor

I 1875 ble det ved kongelig
resolusjon bestemt at det skulle
bygges jernbane mellom Bergen
og Voss, Vossebanen. Linja ble
fullført og åpnet i 1883. I 1894 ble
Bergensbanen vedtatt, og åpnet i
1909. Arbeidet med omleggingen
av Vossebanen tok til i 1904.
Anleggsarbeidet med Bergensbanen
preget den lokale omsetningen ved
at markedet for jordbruksprodukt,
og særlig tremateriell, vokste
kraftig og skapte inntekter. Voss
Veksel- og Landmannsbank A/S ble
etablert i 1899 mye på grunn av den
økende pengeomsetningen.

hit over en 30-års periode. Etter
at jernbanen åpnet økte tallet på
reisende til Voss, og der var behov
for flere overnattingsplasser.
Stalheim hotell ble bygd i 1885.
Folk i Vossebygdene leide ut
husvære og sørget for kost til en
stor del av anleggsarbeiderne.
Levesett, skikker, språk og
talemåter ble endret, og nye

TRINN 1
forbruksvarer kom i bruk.
Jernbanen, sammen med
det voksende telegraf- og
telefonvesenet, var svært viktige
elementer i samfunns-utviklingen i
årene rundt 1900.
Byggeskikken endret seg ut over
1880-tallet, man gikk bort fra
de gamle årestuene til lemstuer
med ovn og vindu. Fra 1880 til

1890-årene ble det vanlig å bygge
våningshus i to etasjer med en
grunnflate på 7x12 m, med to stuer,
kammers, kjøkken og gang nede og
soverom oppe.
Jernbanen ga muligheten til å
eksportere takskifer og trelast fra
Voss til det utenlandske markedet.
På kort tid ga dette arbeid til flere
hundre mann, og nye sagbruk ble

Jernbanen var årsaken til at
det militære bygde ut de store
eksersismoene Tvildemoen og
Bømoen i 1880- og 1890-årene.
Samtidig skjøt jordbruket fart, og
det ble årlig flere utskiftinger på
gårdene, og nye gårdsbruk kom til.

Vossavangen (ukjent tidfesting)
Foto: Markus Selmer. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Reiselivet økte mye etter at
Vossebanen ble tatt i bruk.
I 1880-årene flyttet den
britiske turisttrafikken i Norge
tyngdepunktet sitt til Vestlandet.
Britene dominerte turiststrømmen

Voss stasjon tidlig 1900-tall 
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Kilde: Fincher.no
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bygd. Det var også jernbanen, som
ga direkte melkelevering til Bergen,
som gjorde at meieridrifta kom i
gang på Bulken i 1884.
Mange av de nye husene som ble
oppført i siste del av 1800-tallet
ble oppført i sveitserstil. Det var
flere grunner til at sveitserstilen
spredte seg så raskt. Først og
fremst var det en ren trehusstil,
og industrialiseringen av sagbruk
og høvlerier gjorde at materialet
ble produsert og levert effektivt
og raskt fra trelastnæringen.
Dermed gikk arbeidet på
byggeplassen raskere. Norske
arkitekter med utdannelse i
utlandet brakte stilimpulsene til
Norge. At stilen etter kort tid ble
enerådende skyldtes utbyggingen
av jernbanenettet og de mange
stasjonsbygningene. På Vangen var
sveitserstilen dominerende i tiårene
rundt århundreskiftet.

Utsnitt av ekserserplasskart fra 1916
Kilde: Statens kartverk
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Fra 1910 bygde mange jernbanefolk
hus på Voss. På Voss stasjon
arbeidet stasjonsformann,
fullmektiger, telegrafister,
kontorister, assistenter,

sporskiftere, maskinarbeidere,
vognvisitører og stasjonsbetjenter.
Den nye bosetningen på Vangen
gjorde at det ble behov for flere
tjenestemenn og embetsmenn.
I 1890-årene kom både
epidemisykehus og privat medisinsk
sykehus i drift på Voss. Paul
Bergh satte i 1888 i gang et privat
gymnas, og syv år etter ble Voss
Folkehøgskule etablert.
I det nye samfunnet meldte det
seg et ønske om flere lag og
institusjoner, og lagslivet økte på et
vidt spekter av interesser i denne
tiden. Også her var jernbanen
en stor påvirkning gjennom at
instruktører for musikklaget og
foredragsholdere lettere kunne
komme seg til Vangen.
Rett etter første verdenskrig
hadde Norge en kort oppgangstid
som medførte at store deler av
befolkningen økte sitt forbruk, men
etter 1920 kom krisen for fullt og
Norge ble rammet av store prisfall.
Mange hadde investert for mye
og fikk problemer med å selge
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varene. Den næringen som merket
krisen særlig sterkt var landbruket,
og mange bruk ble solgt på
tvangsauksjon. Arbeidsløsheten steg
opp mot 24 % i åra etter 1920.
Det har vært en mangesidig
industrivirksomhet på Voss fra
1880-årene frem til 1950-tallet,
særlig etter kraftutbyggingen i
Rognsfossen fra 1894. Her var
ullvarefabrikk, mølle og fargeri.
Lokomotivstallen ved Voss stasjon

Vossavangen 1898-1907 

var en stor arbeidsplass da
lokomotivene ved Bergensbanen
ble vedlikeholdt her. I den første
etterkrigstiden var det i overkant
av 200 arbeidsplasser innenfor
tekstilindustrien fordelt på Voss
Ullvarefabrikk, Voss Haardukvæveri,
Voss Shoddyfabrikk og Stephansen
Trikotasjefabrikk.

Foto: Tom Kent. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Vossavangen

Mot slutten av 1800-tallet vokste
Vangen fra et småsamfunn til
et tettsted med en rekke nye
funksjoner sammenlignet med det
gamle jordbrukssamfunnet, og
folketallet vokste fra 178 personer
i 1865 til 990 personer i 1890 og
1278 personer i 1900. I 1865 var
her 15 husmenn, derav lå syv under
prestegarden.
Etter at Bergensbanen kom i drift
fra 1909 ble Voss en av de største
stasjonene langs linja. Vangen ble
til en småby og knutepunkt for
samferdsel. Jernbanen skapte også
mange nye arbeidsplasser her.
Fra og med 1880-årene og frem
til første verdenskrig var det
mange som bygde hus på Vangen,
på Prestegardens og Lekves
grunn østover. Blant annet ble det
bygd hus hele vegen fra kirken til
Langebrua og Skarvet i 1910-1914.
Husene var boliger for handelsmenn
og handverkere av ulik slag. Det var
lokomotivbytte på Voss stasjon, og
derfor ble lokomotivstallen en stor
arbeidsplass helt frem til 1964 da
Bergensbanen gikk over til elektrisk
drift.
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Jernbanen forårsaket at handverk
av mange typer kom i gang på
Vangen, og tettstedet Vangen vokste
på slutten av 1880-årene. Rundt
1900 var her 27 handelsmenn med
krambuer.
På Vangen slo Josef Lid og Lars
Kindem seg sammen og drev i
1884/85 et meieri som omfattet
85 leverandører før «Vossavangen
fællesmeieri» ble etablert i 1885.
Bygningen ble oppført i to etasjer i
1830.
Det nye arbeidslivet på Vangen
førte med seg nye boliger og
mye husbygging. I årene fra 1883
og ut mot århundreskiftet ble
bolighus, ofte med verksted eller
forretningslokale i første etasje
bygd fra kirka i vest til Langebrua
og Båbrua i øst, og nedenfor
Rognsfossen vokste det frem et
industrimiljø i 1890-årene. Noen
av tekstilindustribedriftene holdt
til på Vangen, eksempelvis Voss
Haardukvæveri og Voss Mylna.
Det var også jernbaneforbindelsen
som gjorde at skoler ble grunnlagt.
Voss offentlige Landsgymnas ble
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etablert i 1916 som det første
offentlige landsgymnaset i Norge.
Skolen fikk egen bygning i 1918-1919.
Voss Ungdomsforening, Voss
Ungdomslag, Voss Indremisjon
og metodistsamfunnet bygde alle
lagshus i tiden mellom 1888 og
1900.
Haugamoen ble lagt under Vossavangen bygningskommune ved
herredstyrevedak i 1920. Da var det
alt en god del hus her, både langs
Jernesvegen og Hardangervegen.
I 1920 og 1930-årene var her

noe mer husbygging, til tross for
vanskelige tider. Etter 1920 gikk
etterspørselen av husbygging og
annen byggevirksomhet mot null, og
tømmer ble lite etterspurt. Mengden
av tvangsauksjoner steg voldsomt.
På 1930-tallet ble store summer
brukt til utvidelse av kloakknettet
samt asfaltering av gater og veger.
Arkitekt Peter Andreas Blix tegnet
et nytt hotell for Fleischers som
sto ferdig i 1888. Tretten dager
senere brant hotellet ned, men
da det var forsikret kunne det

Vangsgata mot vest rundt 1930. Kilde: Johs Gjerdåker Ålmenn soge for Voss
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Strukturer og bebyggelse

reises på nytt i 1889. Bygningen
var i sveitserstil, og er det samme
som står i dag. Hotellet hadde den
gangen 65 rom, 95 senger og 2
bad. I 1939 gjennomgikk hotellet en
gjennomgående modernisering og
oppussing.
Stasjonsbygningen fra 1883 var
i tre og oppført i sveitserstil.
Denne ble senere flyttet til Dale
stasjon, og det ble planlagt ny
stasjon på Voss tegnet av Paul
Due. Bygningen sto ferdig i 1907,
og ble tatt i bruk da Bergensbanen
ble åpnet i 1909. Bygningen er
oppført i pusset mur, og fikk en
utforming som var typisk for tiden
og Art Noveau-stilen. Vestfløyen
ble revet under bygningsarbeid i
1940-årene. I 1905 ble det bygd ny
lokomotivstall i mur med dreieskive
samt Ekspressgodshuset i 1906
og Fraktgodsen noe senere.
Lokomotivstallen er bygd i
teglstein. Den skal ha blitt utvidet
en eller flere ganger. Både bygning
og dreieskive er fremdeles i
bruk. Ekspressgodshuset var
en trebygning i en etasje med
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valmtak i jugendstil med rom for
toalett og lager. Senere ble det
benyttet til mottak og utlevering av
reisegods og ekspressgods. Både
Ekspressgodshuset og Fraktgodsen
er i dag revet.
Med Vossebanen ble det bygd en
god del nye bolighus i sentrum i
perioden mellom 1880 og 1920.
Mange er i dag borte, men noen står
fortsatt blant annet i Lekvemoen.
I 1888 ble det oppført et
forsamlingshus for Indremisjonen
(Nain) etter inspirasjon av det
åttekantet forsamlingshus på
Sørlandet. Huset har plass for
over 700 mennesker. Elektrisk lys
og vannledning ble innlagt i 1908.
Voss ungdomslag startet i 1890
under navnet «De unges forbund».
Bygningen kalt «Ungdomshallen» er
fra 1897. Voss Avhaldskafé er fra
1884, oppført i sveitserstil. Bygget
sto rett vest for Fleischer’s Hotel og
Jernbanehotellet/Meinhards Hotell.
Det ble flyttet i 1890. Annekset ble
oppført i 1922.
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Fleischer’s Hotel, 1889.

Kilde: Fotovoss.com

Fleischer’s Hotel og stasjonsområdet. 1890-åra. 

Kilde: Fotovoss.com
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Godtemplarhallen i Lekvemoen
ble opprinnelig oppført på
Thunshoven i 1902, men flyttet i
1936. Frelsesarmeen ble oppført
i Lekvemoen i 1935. Sion ble
oppført i 1932 for Pinsemenigheten
(Strandavegen 15).
Voss Mylna (Strandavegen 23)
ble oppført i 1900 i to etasjer, og
ble senere utvidet til fire etasjer.
Opprinnelig var her meieri, mølle,
sagbruk og bolig. Alt ble drevet med
vannkraft fra felles demning.

bygdene. Garasjene hadde også rom
for produksjon av fiskemat. Etter
krigen ble det bygd på en etasje
til med boligrom. Fiskebilutsalget
opphørte sist i 1980-årene.
Vangskyrkja ble restaurert over
en periode fra 1920 til 1936.
Skipet ble restaurert fra 1946.
Restaureringsarbeidet var
ferdigstilt i 1953.
I 1932 flyttet Voss Sparebank inn
i ny forretningsgård i Vangsgata.
Nybygget ble oppført etter tegning

Voss sparebank og Kyrkjebø like før krigen
Kilde Johs Gjerdåker Ålmenn soge for Voss

Voss Haarduksvæveri AS
(Elvegata 4-6) Ble oppført
over flere byggetrinn med
varierende etasjetall og forskjellig
byggematerialer. De to første
delene ble oppført i 1899.
Virksomheten ble drevet fram
til 1917 da Voss Dampvaskeri &
Haarduksvæveri AS ble etablert.
Bygningen er i dag revet.

Voss kirke 1939.
Foto: H.C. Neupert. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Fiskerigarasjene fra 1938/39
ble oppført for Voss Fisk &
Fiskematforretning. Kvammen
og Monsen hadde fiskeutsalg på
Vangen, og fiskebilruter rundt i

Voss off Landsgymnas med Lekvemoen i front ca. 1930. 
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Kilde: Johannes Gjerdåker Ålmenn soge for Voss, bind 2
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Den 9. april 1940 ble Norge og
Danmark invadert av Tyskland.
I Norge var det mange som fikk
merke hva krig var. Norge ble
frigjort natten mellom 8. og 9. mai
1945 da tyske tropper overga seg.
I okkupasjonstiden bygde tyskerne
ut Voss til en større militærbase
og tok i bruk Skulestadmoen,
Prestegardsmoen, Gjernesmoen,
Liahagen og flere steder til
bygninger for depot, verksteder,
lager og annet. De bygde også nye
brakker på Bømoen og Tvildemoen,
og satte i stand flyplassen på
Bømoen til militær lufthavn med
hangar. Det Norske forsvaret hadde
bygd en mindre flyplass på Bømoen
i 1934-35.

Fleischerhuset etter bombingen 1940.
Kilde: Hardanger og Voss museum/
digitalmuseum.no
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Krigen la samtidig grunnlag for en
ny tid. Fra krigens slutt i 1945 og
frem til omkring 1970, opplevde
Norge en sterk vekst på nesten
alle områder av samfunnslivet. Den
store folkeøkningen etter andre
verdenskrig medførte et enormt
behov for nye boliger. Samtidig
fikk man betydelige sosiale og

TRINN 1
geografiske strukturendringer. Det
var en klar nedgang i antall årsverk
i landbruk og fiske. Samtidig var
det en spesielt sterk vekst i antall
funksjonærer i administrasjon og
tjenesteyting. Bosettingsmønsteret
ble endret ved at mange flyttet fra
landsbygda til byer og tettsteder.
I løpet av de fem første
etterkrigsåra vendte
samfunnet gradvis tilbake til en
normalsituasjon. I årene etter
krigen lå det en symbolsk handling
i det å fjerne sporene etter
okkupasjonsmakten, og bygge opp
byer og bygder som ble bombet av
tyskerne under krigen. Materialer
fra tyske bygg ble gjenbrukt og
benyttet til å bygge nye boliger.
Gjenreisingen av de krigsrammede
områdene er en viktig del av norsk
byplan- og arkitekturhistorie.
Brente Steders Regulering
(BSR) ble opprettet i 1940, og
hadde som formål å arbeide
fram reguleringsplaner for byer
og tettsteder i Norge som var
rammet av krigsherjinger under
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2. verdskrig. Sverre Pedersen
ledet arbeidet. Det var over 20
steder i landet som var omfattet av
arbeidet, og Voss var en av disse.
Boligsaken var en viktig kampsak
der alle skulle ha rett til egen
bolig. Modernistisk byplanlegging
var i vinden med røtter fra
mellomkrigstiden. Moderne idealer
for en god boform ble hentet fra
utlandet, og den tradisjonelle

norske byggeskikken hadde liten
innvirkning på hvordan bygningene
ble utformet. Veiene ble separert
med egne soner for fotgjengere og
biler, og bebyggelsen ble organisert
etter geometriske prinsipper, ofte
som landemerker i landskapet.
Boligområdene inneholdt gjerne
mange bygninger med lignende
uttrykk. Husbanken ble opprettet i
1946, og ble en viktig premissgiver i
boligutbyggingen.

Øyeblikksbilde etter bombingen Voss april 1940. 

Kilde: Fotovoss.com
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Fra stasjonen mot kirka, 1960-tallet
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Mekanisering, nye reisemåter
og mer struktur samt omlegging
av jordbruk og skogbruk
gjorde at mange av Voss sine
industrivirksomheter innen trelast,
tekstil og skifer fra slutten av
1800-tallet forsvant. Jernbanen ble
gradvis av mindre betydning for
Voss, og mange håndverksbedrifter
ble borte. Etablering av nye bolig-,
næring- og industriområder samt
vegutbygging har medført at mye
av den stedegne eldre bebyggelsen
forsvant. Også i gårdstunene kom
det til moderne erstatninger,
som endret de tradisjonelle
bygningsmiljøene.
Vossabygdas naturopplevelser
og den lette adkomsten gjorde
at Voss ble en av de første
alpine vintersportsstedene som
vokste fram i Europa, og er av
mange regnet for en pionerbygd
for moderne skisport. Det
var utviklingen av moderne
skiheiser, skitrekk og maskiner
for løypepreparering etter andre
verdskrig som gjorde en slik
utvikling mulig. Voss fikk tidlig

TRINN 1
industri knyttet til produksjon av
slikt utstyr, og skiheisen i Bavallen
åpnet allerede i 1947. I 1956 ble
et skipensjonat i Bavallen åpnet.
Hangursbanen åpnet i 1963 og
gikk opp til restauranten oppe i
lia. Siste åpningsdag var i august
2015. Fra Hangursrestauranten
(toppstasjonen for Hangursbanen,
som fortsatt står) gikk
Hangursheisen, en en-seters
stolheis opp til Hangurstoppen. Den
åpnet også i 1963, og ble nedlagt ca
2013. Gondolbanen ble bygd i 1963
av Hordaland Mekaniske Verkstad. I
1973 åpnet Voss Ski- og Fjellheisar
en stolheis for å øke kapasiteten i
Bavallen (Voss resort).

Postkort fra tidlig 1960-tallet. 

Ukjent kilde

Voss Cementfabrikk på Palmafossen
ble etablert i 1956, og var den gang
en nyskaping i industrien på Voss.
Fabrikken leverte ferdigbetong til
distriktene samt ferdige produkter
som rør og stein.
Voss kommune ble opprettet i 1964
ved sammenslåing av de tidligere
kommunene Voss, Vossestrand og
Evanger.

20

Hangursbanen
1963-2015. 
Øvre
bragernesDanglo
etter bybrannen

Kilde: Wikipedia
Drammens
museum
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1940-1970 Krig og gjenreising
Vossavangen

Den 23. til 25. april 1940 ble Vangen
på Voss bombet av tyskerne.
De militære leirene tett ved ble
ikke truffet, men et område med
butikker, kontor og bolighus ble
ødelagt. Den østre delen av Vangen
ble bombet først, deretter den
vestre delen. I alt 82 hus ble helt
ødelagt av brann- og bombesplinter,
og 73 bygninger fikk store skader.
Blant de som ble ødelagt var Voss
Prestegard, Tingstova og den gamle
Kapellansgarden. Med stor innsats
ble flere hus berget, blant annet
kirken, Voss sparebank og Kyrkjebø,
de to sistnevnte er begge murbygg.
I juni 1940 utlyste Brente
Steders Regulering (B.S.R)
en arkitektkonkurranse
om reguleringsplan for det
brannherjede strøket på Vangen.
Det kom inn 19 utkast. Arne Berg og
Leiv Tvilde vant, begge var fra Voss.
Berg var arkitektstudent i 1940. For
Voss var det Leiv Tvilde sammen
med kommuneingeniør Kvamme
som sto for oppfølgingen av planen.
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TRINN 1
Ved utgangen av 1940 var arbeidet
med regulering av Vossavangen
godt i gang. Den nye Vangen skulle
gjenoppstå som en murby, og
tiden for den gamle trehusbyen
var over. Reguleringsplanen ble
foreløpig stadfestet 7.1.1943, og
endelig stadfestet 2.7. 1946. Det ble
lite gjennomført de to første årene
etter krigen slutt.

Husene som ble bygd opp
skulle være gode, rasjonelle og
moderne. Etterkrigstidens enorme
byggevirksomhet ga knapphet på
byggematerialer. At Voss var en
av tettstedene som kom inn blant
BSR ga prioritert i køen for å få
sement. Dette gjorde det mulig
å gjenreise sentrum. Inntil dette
ble gjennomført ble det bygd i alt

Reguleringsplan Vossavangen fra 1946Åpningen

av Bybrua 1936
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45 midlertidige brakker, de fleste
forretningsbrakker. I 1960 var
Vangen gjenreist, bare noen få
tomter lå uutnyttet.
Innen 1960 er all industri som ble
etablert på slutten av 1800-tallet,
sagbruksvirksomheten samt
arbeidet i Lokomotivstallen nedlagt.

Drammen kommune

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

1940-1970 Krig og gjenreising
Strukturer og bebyggelse

Under krigen bygde tyskerne,
ved hjelp av russerfanger,
flere infrastrukturanlegg i
sentrum, deriblant bilvegen fra
Prestegardsflatene gjennom moen
til Vosso.
BSR-planens hovedføring om at
Hardangervegen og Strandavegen
skulle bli to adskilte trafikkårer
gjennom Vangen med en
sammenføying vest for kirka ble
gjennomført. Hovedinngangen
til kirka ble skjermet med et
grøntanlegg mellom Vangsgata
og Uttrågata. Vossekirken
utgjorde et arkitektonisk motiv i
reguleringen. De fleste av de nye
forretningsbyggene på Vangen
ble tegnet av Leiv Tvilde. Voss
Bokhandel ble tegnet av Arne Berg.
Statens vegvesen tok på seg å koste
oppbyggingen av riksvegen gjennom
Vangen.

TRINN 1
husene langs gatene hadde butikk
i første etasje, bolig i andre og
tredje etasje, samt lager og uterom
i kjeller og bakbygninger. De fleste
husene hadde en dybde på 12 meter.
Halve dybden var disponert til
salgslokale, resten var nyttet til
varemottak, lager og verksted. Slik
hadde gulvflaten også vært utnyttet
før 1940.
På 1950-talet ble det lagt om til
elektrisk drift på Bergensbanen,
og jernbanestasjonen på Voss ble
utvidet. Ved denne utbygginga ble
den ene fløyen av bygningen revet,
og erstattet med et lengre tilbygg.

Voss 1940. 

Kilde: Britt Seter

Fleischer’s Hotel og Voss jernbanestasjon før 1959. 

Kilde: Fincher.no

Fleischer’s Hotel fikk i 1959 et nytt
tilbygg på østsiden i tidstypisk
funksjonalistisk stil. Tilbygget var en
sterk kontrast til den opprinnelige
bygningen.

Etter gjenoppbyggingen var sentrum
preget av romslige gater, brede
fortau og åpne plasser. De fleste

www.halden.com
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1970-i dag Oppgangstider og etablering av regionsenter
Voss og verden utenfor

I 1970-årene ble Norge en
sterk oljenasjon, og med det et
velferdssamfunn i vekst. Bilen ble
allemannseie og vegnettet bygget ut
med nye vegføringer, høyere fart og
mer trafikk. I 1970-årene kom flere
kriser. En side ved denne utviklingen
var prisstigningen med påfølgende
boligkrakk på slutten av 1980-tallet.
Den foretrukne boligform for
nordmenn var fortsatt eneboligen,
og mange fikk nå mulighet til
å realisere dette. Stadig flere
industribedrifter måtte legge ned
eller flytte. Tapet av arbeidsplasser
ble kompensert med nye
arbeidsplasser innen service og
handelsvirksomhet. Utbygging av
veier og et bedre kollektivtilbud
forsterket mindre kommuner som
attraktiv bokommune for mennesker
med arbeid i større byer, og
fortsatt høy boligetterspørsel førte
til utbygging av nye boligfelt og
en stadig fortetting av etablerte
boområder.
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Mot tusenårsskiftet gjennomgikk
arbeidslivet store og grunnleggende
endringer. Langtidstendensene
med nedgang i antall sysselsatte
i jordbruket fortsatte. I tillegg
hadde jordbrukslandskapet endret
fullstendig karakter.
Kommunal planlegging på 1980- og
1990-tallet førte til en vesentlig
standardheving for trafikantene.
Nye veiføringer, høyere fart og mer
trafikk krevde færre avkjøringer
og førte til omlegging av mindre
veier. Rolleendringen fra landevei
til transportkorridor har gitt
begynnende framvekst av større
frittliggende bebyggelse for handel/
service langs veien, spesielt ved de
viktigste kryssene.
Voss er i dag et stort og populært
hytte- og rekreasjonsområde.
Dette har gitt en betydelig
økning i helgetrafikken. I 2013
ble E16 omlagt utenom Vangen.
Vangstunnelen er 2469 meter lang,
og er knyttet til den gamle E16traséen med rundkjøringer i begge
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ender. Vegtunnelen er en del av
utbyggingsprosjektet Vossapakken.
Voss kommune har i dag en
sterk vekst innenfor turisme og
reiseliv. Dette ikke minst knyttet
til de etablerte skianleggene
og hyttebyggingen både i Voss
Fjellandsby Myrkdalen og ved
Bavallen. Mye er etablert, og mer er
planlagt. Voss Resort er i dag en av
Hordalands største skianlegg, tett
fulgt av Myrkdalen Fjellandsby.

TRINN 1
Voss er i vestlandsk målestokk en
sterk skog- og landbrukskommune,
og med næringsvirksomheter
knyttet opp til dette som kjøtt og
spekematproduksjon. Voss sjukehus
«dekker» nærkommunene, og er en
viktig arbeidsplass i bygda. Samtidig
har også Voss kommune mistet
arbeidsplasser de siste 10 årene.
Blant annet la Forsvaret, som var en
stor og viktig arbeidsgiver i bygda,
ned sine avdelinger på Bømoen i
2008. Flyplassen er fortsatt i bruk.

Fleischer hotell og jernbanestasjonen sett fra Uttrågata

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum
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1970-i dag Oppgangstider og etablering av regionsenter
Vossavangen

Voss stasjon er et viktig
kollektivknutepunkt som samler
rutebuss og jernbane og tilbyr
overgang mellom de to, både for
fastboende, pendlere og turister.
Busstilbudet fra knutepunktet
omfatter lokale bussruter
til grendene i kommunen,
«sentrumsbuss», og ruter til
Hardanger og Sogn. Flere av rutene
fungerer som skoleruter. Stasjonen
er også et viktig omstigingspunkt
for bussekspressen øst-vest.
En del eldre bygninger
fra før krigen, men også
gjenreisningsbebyggelse, er revet
til fordel for nyere forretnings- og
boligbygg oppført i større volum,
fotavtrykk og annen takform enn
den opprinnelige bebyggelsen. Nye
boligblokker har kommet til, både
i østre og vestre del av Vangen. I
vestre del har det også kommet et
nytt kulturhus, ulike hotellutvidelser
samt en ny boligblokk. Her er også
oppført et motell eid av Fleischer.
Evangervegen er lagt om ved kirka.
Det pågår flere mulighetsstudier og
reguleringsplaner for fortetting av
Vangen.
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Området rundt Voss stasjon
er i dag under utvikling. Eldre
jernbanebygninger er revet,
adkomstveien fra Evangervegen
opp til stasjonsområdet er fjernet.
Ved siden av nytt knutepunktanlegg
er den nye nedre stasjonen for
Hangursbanen under oppføring.
På «Fengselstomta» er det lagt til
rette for næringsvirksomhet som
hotell, forretning, bevertning, kontor
som ikke er bilbasert. Viktige byrom,
plasser, ganglinjer og siktakser er
regulert inn.

Ny gondolbane under bygging
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1970-i dag Oppgangstider og etablering av regionsenter
Strukturer og bebyggelse

I 1977 fikk Fleischer’s Hotel et
nytt tilbygg i betong på sørsiden
(i fronten). Dette er i kjellerhøyde
med hage på toppen. I 1970- og
1980-årnene er det foretatt
standardheving og oppussing
innvendig. I tillegg er vinduene
skiftet til nye i samme stil.

åpnet i 2011. Nytt forretningsbygg
er oppført øst for Sverresplassen 6
rundt 2005/2006. Haugamoen ble
utbygd og transformert i løpet av
1990-årene.
Ny E16 og Vangstunnelen sto
ferdigstilt i 2013.

Voss ungdomsskole ble oppført
på 1960-tallet, og er renovert i de
senere år. Park Hotell Vossavangen
ble sist utvidet mellom 2004
og 2007. Kontorbygget til Avisa
Hordaland ble oppført i første del av
1980-tallet.
I Skulegata er det oppført
et boligbygg i åtte etasjer,
kalt Sosialbygget, som sto
ferdig rundt 1974/1975. I
enden av kvartalet Vangsgata,
Hestavangen og Uttrågata er
gjenreisningsbebyggelse revet til
fordel for et nytt forretnings- og
boligkompleks som ble ferdigstilt i
2018. To nye boligblokker er oppført
langs Vossos vestre bredd de
seneste årene. Voss Kulturhus ble
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Vangsgata ved O.K. Loven

Uttrågata ved Sosialbygget
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Vangskyrkja 1939. Foto: Herman Chr. Neupert. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Metodikk
Historien vil alltid være gjenstand for nye fortolkninger, både på det individuelle og samfunnsmessige plan.
Hensikten med trinn 2 er å fortolke og drøfte analyseområdets historiske situasjon, meningsinnhold og betydning
som underlag for verdidiskusjonen i trinn 3.
Det er ikke nødvendigvis bare høydepunktene i den historiske utviklingsprosessen som har etterlatt seg de mest
betydningsfulle sporene i et landskap, og det er heller ikke alltid at de sporene som finnes er historisk viktige.
Med utgangspunkt i hvilke historiske elementer som i dagens situasjon representerer de viktigste historiske
fortellingene i trinn 1, vil trinn 2 undersøke hvilken tilstand de er i som formidlere av historisk meningsinnhold
og samfunnsmessig betydning. I analysen brukes historisk lesbarhet, integritet (helhet) og autentisitet (grad av
ekthet) som mål på tilstand og formidlingsegenskaper.
Det gjøres oppmerksom på at bygninger og elementer som ikke prioriteres ikke nødvendigvis anbefales revet eller
nedbygget.

TRINN 2
Asplan Viak mai 2018
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FORTOLKNING
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Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Viktige utviklingstrekk
Vangen har vært et viktig møtested
langt tilbake i tid, og var årsaken
til at det ble bygd kirke her. Kirken
ble reist av Vossingene i årene
1271-1277. På den eldste delen av
kirkegården rundt kirkebygget
ble det i 1830 plantet almetrær.
Da denne kirkegården ble for
liten ble det i 1834 etablert og
innviet en hjelpekirkegård på
Tunshovden (Skulehaugen). I 1857
ble gravplassen ble utvidet til dobbel
størrelse, samtidig som det ble satt
opp en mur rundt gravplassen.
Før 1900 var jorda den viktigste
næringsvegen, og Prestegarden var
en av de eldste og største gårdene.
Vangen er hovedsakelig bygget på
Prestegarden og Lekves grunn.
Vossingene levde av jordbruket,
og var forpaktere, husmannsfolk
og tjenere ved Prestegarden og
Kappelangarden.
Allerede fra middelalderen gikk
hovedvegen til lands mellom
Bergen og Oslo gjennom
Vossavangen. Vangen var tidlig et
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sentrum, men ikke handelssted
- til tross for at ulik nærings- og
handelsvirksomheter vokste fram på
1800-tallet. Det at Voss allerede var
et trafikknutepunkt, ga grunnlaget
for å utvikle bygda som et viktige
turiststed på 1800-tallet. Fleischer’s
Hotel ble åpnet i 1865. Grovendal var
bolig for Fleischerfamilien fra 1760.

Lesbarhet
Det aller meste av den eldste
bebyggelsen sentralt på Vangen
forsvant med bombingen under
2. verdenskrig, men kirken og
middelalderkirkegården er fortsatt
dominerende i dagens bystruktur.
Almetrærne og muren rundt
kirkegården er tydelige spor, det
samme er hjelpekirkegården på
Tunshovden.
Husmannsplassen vest for
Grovendal representerer
jordbrukshistorien i området., siden
Prestegården og Kapellangården
er borte. Steinkorset fra
middelalderen, Olavskrossen
er inkludert i en åpen plass i
bystrukturen.
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Den eldste hjelpekirkegården

Grovendal

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Før 1880 Jordbruk og knutepunktdannelse
Det eldste vegfarene gjennom
Vangen er i stor grad videreført i
nye vegføringer som Evangervegen,
Vangsgata, Strandavegen og
Rognsbakken. De framstår
med en noe svekket lesbarhet
da de er innlemmet i nyere
veganlegg. Prestegardsalleen
fungerer i dag som gangveg over
Prestegardslandet, og er dermed
et godt lesbart element fra da
Prestegarden lå her.
En sommervilla fra 1700-tallet
ved Båbrua sammenbygd med en
trevilla fra 1700-tallet forteller om
den betydningen Voss tidlig hadde
som landsted/ rekreasjonssted.
Fra den tidligste Fleischer-perioden
står Grovendal-eiendommen med to
bolighus fortsatt i sin opprinnelige
kulturhistoriske sammenheng.
Ullestadhuset, fra første kvartal av
1800-tallet, er i dag bygd sammen
med et nyere bolighus, men har
bevart en tilnærmet opprinnelig
form og fasadeuttrykk. I dag er det
vanskelig å se at Ullestadhuset har
vært en husmannsplass.

Tilstand
Både den gotiske middelalderkirken
med opprinnelig kirkegård, murer
og vegetasjon, Lensmannsteinen og
Olavskrossen er godt bevart, men
omgivelsene rundt kirkegården
er vesentlig endret – også
terrengmessig.
De gjenværende boligeiendommene
fra denne perioden er i relativt
god stand. På Grovendal er begge
bolighusene bevart. Hovedbygningen
fra 1700-tallet og «Vetlebygningen»
framstår som et tilnærmet autentisk
bygningsmiljø til tross for påvirkning
av både veg og jernbane.

Sommervillaer ved Båbrua

De gamle vegfarene gjennom
Vangen er primært bevart som
strukturer med stort sett samme
linjeføring som de første vegfarene,
men dagens veganlegg er lite
autentisk da de er oppgradert med
moderne kurvatur og bredder.
Prestegardsalleen er godt bevart.

Olavskrossen med plassen
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Ullestadhuset
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1880- 1940 Jernbane og Vangens utvidelse
Viktige utviklingstrekk

Mylna
Mylna

Lærumhuset
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Med åpningen av Vossebanen i
1883 og Bergensbanen i 1909
vokste Vangen fra å være et
småsamfunn til å bli en småby
med en rekke nye funksjoner og
samfunnsmessige endringer.
Jernbanen var direkte årsak til at
jordbruket og reiselivsnæringen
skjøt fart. Byggeskikken endret seg,
mange nye bolighus i sveitserstil
ble oppført, lagslivet økte, skoler og
sykehus ble etablert og bygget og
handels- og industrivirksomheter
ble etablert. Anleggsarbeiderne
som kom bidro til at levesett,
skikker, språk og talemåter ble
endret, og nye forbruksvarer
kom i bruk. Jernbanen, sammen
med det voksende telegraf- og
telefonvesenet, utgjorde svært
viktige elementer i samfunnsutviklingen i årene rundt 1900.
Vossavangen var, etter Bergen, den
største stasjonen på Vossebanen,
og et viktig knutepunkt for
samferdsel.
En ny hjelpekirkegård ble etablert
sørvest for Tunshovden året 1883

da den første ble for liten. Den er
senere utvidet flere ganger, og er
i dag den største kirkegården på
Vangen.

TRINN 2
utgjør viktige grunnsteiner i dagens
sentrumsstruktur.

På Lekvemoen og langs Tvildesvegen
mot Båbrua ligger det igjen mindre
områder med trehusbebyggelse
Lesbarhet
i sveitserstil som utgjør viktige
Gullfjordungsvegen, Bergsliplassen,
historiefortellende bygningsmiljø
Stallgata, Uttrågata og
fra denne perioden. Det meste
Hardangervegen med Langabrua er
av de tidligste nærings- og
alle eldre vegfar etablert i denne
industrivirksomhetene er i dag
perioden. Vegene er i bruk, noe
borte, kun noe få bygninger står
utvidet og oppgradert, men traseene
igjen langs elve-kanten i tillegg til
er fortsatt lesbare i dagens
fiskerigarasjene på Lekvemoen.
strukturer.
Det er lite bymessig bebyggelse
igjen fra denne perioden, kun
bygårdene langs Vangsgata like nord
for kirka samt noen få gjenværende
bygninger som ligger spredt
innenfor sentrumskvartalene.
Bygårdene er alle godt lesbare i
bystrukturen. Også Lærumhuset,
gamlemeieriet, det gamle posthuset
og verkstedbygningene i bakkant
er lesbare som en del av et
sammenhengende kulturmiljø. De
enkeltvise bygningene, sammen
med de opprinnelige vegfarene og
byrommet Hestavangen, er ikke
like lesbare hver for seg, men
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Hjelpekirkegården nærmest
ungdomsskolen er fortsatt i
bruk, og bidrar til stedsidentitet
og forankring. Mange ulike
lagsbygninger vitner om et aktivt
organisasjons- og samfunnsliv.
Stasjonsmiljøet er noe endret
de seneste år gjennom riving
av bygninger, men fortsatt er
jernbanelinjen med gjenværende
bygninger og installasjoner
tydelig lesbare som del av det
knutepunktsmiljøet som har påvirket

Gamle Vangen med kirka

Kyrkjebøkvartalet - Gamle Vangen

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Vossavangens utvikling som sted. De
eldste delene av dagens Fleischers
hotell er en framtredende bygning
som forteller om turisme og reiseliv
fra denne perioden.
Tilstand

Fleischer’s Hotel

Gamle Vangen mot øst. 3D-modell.
Kilde: Voss Folkemuseum
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Linjeføringen til gatestrukturen
samt kirkegård og plasser fra
denne perioden er inkludert i
etterkrigstidens bystruktur, og
traseene er i stor grad bevart.
Gatestandarden er oppgradert
til dagens standard, og
gateelementene har dermed liten
grad av autentisitet med hensyn til
utforming og standard.
Bygårdene langs Vangsgata med
bygningsmiljøet i bakkant er i bruk
og bygningene er i god stand. Det
er foretatt noe utskifting av panel,
vinduer mm. Voss Sparebank
sin forretningsgård fra 1932 i
Vangsgata er bevart, og bygningen
har høy bevaringsgrad i eksteriøret
med bl.a. intakte dører, selv om
det er kommet til et nyere tilbygg i
bakkant.
Av boligbebyggelsen er en del hus
revet, men en god del står fortsatt.

Både bolighusene og mange av
lagshusene er i bruk, og er stort
sett i god stand. Den gjenværende
bebyggelsen har i stor grad beholdt
sitt arkitektoniske uttrykk, men
enkelte hus har fått endret utseende
med tilbygg, nye vinduer og ny
kledning. Særlig i Lekvemoen er
noen bygg blitt sterkt forringet av
tilbygg og fasadeendringer.
Fleischer’s Hotel fra 1889 framstår
som godt bevart, der også de
senere endringer som ble gjort
i 1939 (utvidelse av veranda og
kjøkken og ny kjeller) kan leses i
bygget.

Lekvemoen

Stasjonsbygningen i mur fra 1907
er ombygd til hotell med en ny
forbindelsesbru til den nye delen
av hotellet. Lokomotivstallen med
dreieskive er fremdeles i bruk.
Bygningene er i god stand.
Voss Mylna (mølle) ved elva
fremstår som relativt intakt i
eksteriør, og bygningen er i brukbar
stand.
Voss offentlige Landsgymnas fra
1916 (tatt i bruk i 1919) er fortsatt i
bruk som skolelokaler.
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Nain
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1940-1970 Krig og gjenreising
Viktige utviklingstrekk
I april 1940 ble Vossavangen
bombet, og et stort område med
butikker, kontor og bolighus ble
ødelagt. I juni 1940 utlyste Brente
Steders Regulering (BSR) en
arkitektkonkurranse om reguleringsplan for det brannherjede
strøket. Reguleringsplanen fra
1943 la grunnlaget for murbyen
Vangen. Den nye bebyggelsen ble
regulert etter et overordnet grep i
en bymessig kvartalsstruktur, med
kvartaler tilpasset lokale gateløp,
plasser og gjenværende bygninger
(kirken, sparebanken, bygårder og
trehus). Disse elementene ble gitt
plass og brukt som interessepunkter/ tyngdepunkter i strukturen. I
løpet av 1960 var Vossavangen stort
sett gjenreist.

Detalj fra gjenreisningsbebyggelsen
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Jernbanen fikk etter hvert gradvis
mindre betydning, og mange
industri- og håndverksbedrifter
ble borte. Mye av den lokale
industrien som ble etablert
på slutten av 1800-tallet som
sagbruksvirksomheten og arbeidet

TRINN 2
i Lokomotivstallen ble nedlagt.
Turisme og reiseliv ble stadig
viktigere.
Lesbarhet
Gjenreisningsbebyggelsen på
Vossavangen utgjør et større
sammenhengende område, som
samlet fremstår som godt lesbart
med periodens arkitektoniske
kvaliteter og stor grad av
autentisitet. De aller fleste av
de planlagte kvartalene er i dag
utbygd. BSR-bebyggelsen er
hovedsakelig oppført som murhus
i tre etasjer med saltak kledt med
skiferstein. Bygningene henvender
seg mot gater og plasser med
store glassflater i 1. etasje, mens
de har mer lukket karakter i 2.
og 3. etasje. En del vinduer er
skiftet ut og nye arker/takoppløft
og fasadeelementer har kommet
til, men endringene har ikke vært
større enn at lesbarheten i stor
grad er opprettholdt. I årenes løp
har det kommet til noen innslag av
nyere bebyggelse som er forsøkt
tilpasset etterkrigsstrukturen.
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Gjenreisningsbebyggelsen i Vangsgata

Gjenreisningsbebyggelsen i Vangsgata

Detalj fra gjenreisningsbebyggelsen
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1940-1970 Krig og gjenreising
Hestavangen fremstår som en
sentral og åpen plass i hjertet
av sentrum, der dagens bruk er
styrt av bilene. I Vangsgata danner
fortsatt middelalderkirken med
almetrærne et viktig fondmotiv
sett fra både øst og vest - til
tross for terrengarronderinger og
vegomlegginger. Det sentrale torget
fra denne perioden, øst for kirken
er oppgradert og i bruk som torg.
En tyskerbrakke fra tyskernes
militærbase er bevart i Vangens
vestre del. Betongtilbygget til
Fleischer’s Hotel fra 1959 er intakt
og i bruk.

arkitektoniske uttrykket i området
framstår - med noen unntak - som
lite endret. Flere steder er original
taktekking, piper, fasademateriale
og elementer som balkonger og
rekkverk fortsatt intakt. Noen
steder er karakteristiske teakdører
bevart. Fargepaletten på Vangen er
karakteristisk for BSR-bebyggelsen
i Norge og for perioden.
Tyskerbrakken langs Evangervegen
er i svært dårlig forfatning.
Hestavangen

Tilstand
Helheten og tyngdepunktene i BSRstrukturen er ivaretatt og bevart
fram til i dag. Plassene i BSR-planen
er i stor grad dominert av bilene,
og har en overflatebehandling i
tråd med det. Bygging på ledige
tomter frem til 1970 har påvirket
strukturen i liten grad. BSRbebyggelsen framstår generelt
som godt vedlikeholdt, og det
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«Foredrag om reguleringsplanen for det brende strok på
Vossevangen. Halde for Hordalands kommuneingeniørar den
3.6.1955.»
Foredraget er skrevet av arkitekt Leif Tvilde. Utdrag fra foredraget
er gjengitt ordrett etter tillatelse fra Olav Tvilde.
Utgangspunkt: Utgangspunktet for planen var kyrkja, jernbana med
Voss stasjon og innfartsvegane.
Det trafikkmessige: Eg vågar vel seia at Arne Berg og eg vann
denne konkurranse på at me gjennomførte to parallellgater med likt
fordelt trafikk. Ved å føra Hardangervegen flytande inn Uttrågata,
Strandavegen inn i Vossagata med romlege tverrgater og plassar
og samanføring vest for kyrkja, og dermed ga ei utjamning av
tomteverdiane. Dette er hovedpoenget med planen.
Dimensjonering av gatene: At Vangen er blitt så romsleg, skuldar
me Kvamme takk for. Bygningslova heldt på 12 m. gatebredde som
minimum, og 15 m. for gater med sterk gjennomgangstrafikk. Kvamme
heldt heile tid sta på 20 m. som minimum.
Holbergsplassen: Denne var ein gamal almenning, og hadde
tradisjonar som festplass. Vart på planen utvida noko med fritt utsyn
frå kyrkja mot vatnet.
Kring kyrkja er elles halde eit ope og fritt grøntareal som me
vossingar krampheld på. Merkeleg nok er det vårt eige kyrkjedep.
som vil byggja inne kyrkja med murblokker.

Hestavangen har alle tider vore Vangen sin sentrumsplass. Søre
luten var planlagd som torgplass, er for tida drosjeplass. Eg var
lenge i tvil om trafikkøya på nordre lut av Hestavangen. For innvikla
trafikk for hestar til og frå Voss Handelslag.
Inne på Lekvemoen er planlagd bilplass, og eg kan tenkja meg
hestebindarplass her og, om no hesten skulle finna på å titta fram
att.
Offentlege bygg: Kyrkja er planen sitt midtpunkt, og me er byrge
av denne kyrkja. Tårnet er sermerkt. Proff. Johan Meyer meinte at
her har me det einaste tretårnet frå mellomalderen.
Stasjonen har sin plass, bygningen utvida etter krigen. Ei
rundkøyring for fraktgods burde det verte ei løysing på.
Tinghuset: har valsa fram og attende. Vart nedsett ei nemnd etter
krigen, og dei gjorde godt arbeid. Den planlagde tinghustomt var
nok for lita, vart flytt på to gonger og har no funne sin plass, trur
eg. Byggjer no på tinghus og kino, byggjesum 2 til 2 ½ million.
Skulehuset: er det mest urolege element i reguleringsplanen.
Gymnaset har sin plass: med stort tomteareal.
Prestegardsmoen: Det er ein av dei siste av Voss sine sermerkte
furumoar. Dei andre moane vert øydelagde av militære eller
husbyggjing.

Kilde: Olav Tvilde
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1970-i dag Oppgangstider og etablering av regionsenter
Viktige utviklingstrekk
I 1970-årene var Voss et
velferdssamfunn i vekst. Bilen ble
allemannseie, og vegnettet ble bygget
ut med nye vegføringer, høyere fart
og mer trafikk. I 2013 ble E16 omlagt
utenom Vossavangen. Voss stasjon er
fortsatt et viktig kollektivknutepunkt
som samler rutebuss og jernbane.
Voss kommune har en sterk vekst
innenfor turisme og reiseliv.
Etter 1970 er flere gjenværende
tomter på Vossavangen bygd ut.
Bebyggelsen har fått en mer blandet
karakter, men forholder seg fortsatt
i stor grad til BSR-planen ved at
kvartalsstrukturen er videreført.
Deler av gjenreisningsbebyggelsen
og den eldre industribebyggelsen er
revet til fordel for nye forretningsog boligbygg. Nye leilighetsbygg har
kommet til både i sentrum og på
Haugamoen.

Nytt forretningsbygg ved Hestavangen
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Det pågår flere reguleringsplanprosesser som omfatter
boligutvikling flere steder på
Vangen. I området rundt Voss
stasjon er det planlagt ikke bilbasert

næringsvirksomhet som hotell,
forretning, bevertning og kontor.
Lesbarhet
Gjennom riving av bygninger, ny
adkomst og bygging av ny stasjon for
Hangursbanen har stasjonsmiljøet
endret seg noe.
Den nyeste bebyggelsen i sentrum
skiller seg ut i arkitektoniske
uttrykk gjennom volum, takform og
høyde. Noen av byggene fremstår
tydelig som et brudd med den
historiske strukturens enhetlige
volum, fotavtrykk og takform. Andre
deler av strukturen er en sømløs
videreutvikling av BSR-planen og er
(foruten arkitekturen) først lesbar
som ny når man sammenligner den
opprinnelige planen med dagens kart.
De nye og mer kompakte tilføyelsene
har frem til nå vært i mindretall,
med det til følge at lesbarheten i
etterkrigsstrukturen er relativt lite
påvirket.
Voss Kulturhus er et av de nyeste
innslaget i Vangens arkitektur, og
framstår som et offentlig bygg i
parkmiljø.
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Tilstand
Av byggene i sentrum fra denne
perioden framstår de fleste som
godt vedlikeholdte, om enn med
noe endret arkitektonisk uttrykk.
Noen steder er det utflytende
asfalterte flater som utgjør hull i
en ellers sammenhengende helhet.
Ny infill på ledige tomter og riving
av gjenreisningsbygninger til fordel

TRINN 2
for oppføring av ny bebyggelse har
bidratt til å påvirke strukturen noe.
Fleischer’s Hotels tilbygg i
betong fra 1977 representer et
markant brudd med den gamle
hotellbygningen, og dette er et
tydelig uttrykk for periodens
arkitektursyn. Tilbygget er rustet
opp og i god stand.

Nybygg ved Sverres plass

Nye leilighetsbygg langs elva

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Oppsummering

TRINN 2
Den eldste perioden er
representert i den gamle
middelalderkirken med kirkegården,
Lensmannsteinen, Olavskrossen,
den første hjelpekirkegården
samt eiendommene Grovendal,
Ullestadhuset og Bruheim ved
Båbrua. De eldste vegfarene er også
gjenkjennbare i dagens vegstruktur,
for eksempel Prestegardsalleen og
Vangsgata.

Prestegardsalleen
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Sporene etter Vossavangens
velstandsvekst i kjølvannet av
etableringen av Bergensbanen,
med boligbygging, etablering av
handel, skoler, lag, næring og
industri samt turisme og reiseliv
på slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet, er
tydelige gjennom eksempelvis
Fleischer’s Hotel, Voss stasjon
med lokomotivstallen, Voss
landsgymnas, sveitserhusene på
Lekvemoen, Mylna og de mange
ulike lagsbygningene. Hestavangen
er også et tydelig byrom fra denne
tiden.

Av BSR-bebyggelsen fremstår
kvartalsstrukturen i tilknytning
til Vangsgata og Uttrågata
som de tydeligste sporene.
Reguleringsplanen tok utgangspunkt
i stedets viktigste identitetsbærere
fra tidligere perioder som kirka,
vegfarene og gjenværende
bygninger. BSR-bebyggelsen la
til rette for en robust, moderne
murbebyggelse med butikker,
boliger, skoler og offentlige
bygninger.
BSR-strukturen, og føringene fra
reguleringsplanen fra 1946 om
kvartalsbebyggelse, er videreført
helt fram til i dag. Nye tiltak med
ny struktur og store volum har
fram til nå vært i mindretall, og
store deler av sentrumsområdet
oppleves som relativt intakt
med et karakteristisk preg som
gjenreisingsby (BSR). Noen av de
aller nyeste byggene er oppført
med større, mer kompakte volum og
fotavtrykk i kvartalsstrukturen. Hvis
denne utviklingen fortsetter, kan det
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bidra til å svekke lesbarheten og
ødelegge det helhetlige preget som
Vossavangen har i dag.
Det er også i løpet av de seneste
årene kommet til frittstående
bygninger i grønne omgivelser eksempelvis kulturhuset og de nye
leilighetsbyggene mot elva.
Kirka med kirkegårdene, Fleischer’s
Hotel, Voss Landsgymnas,
jernbanens bygninger og
elementer samt BSR-bebyggelsen
er de tydeligste og mest
framtredende kulturhistoriske
sporene på Vossavangen i dag.
Disse elementene er også minst
påvirket, selv om omgivelsene
er videreutviklet og endret.
Samtidig finnes det andre mindre
fremtredende, og mer endret,
bygninger og bygningsmiljø som
bidrar til å dokumentere Vangens
historie.
De senere årene er BSRplanen og den kulturhistoriske
Vossavangen blitt vesentlig

utfordret gjennom ønsker og
behov for større og mer kompakte
bygningsvolumer, og gjennom ønske
om ny gondolbane/ utvikling av
jernbaneområdet, «fengselstomta»
og nye utbyggingsarealer langs
Vangsvatnet.
Oppsummeringen av Trinn 2 er vist
i tre ulike kart der kulturhistoriske
verdier er koblet sammen:
1. Oppsummering historisk
lesbarhet (T2-1).
2. Oppsummering viktige
utviklingstrekk viser de
bygninger, elementer, veger,
parker og sammenhengende
bygningsstrukturer som har satt
størst preg på Vangen (kart T2-2).
3. Områdeavgrensning er
en videreføring av viktige
utviklingstrekk og viser en inndeling i delområder basert på
de ulike strukturene (kart T2-3).
Områdeinndelingen danner
utgangspunkt for verdi- og
sårbarhetsvurderingen i Trinn 3.
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Vangen sett fra Mølsterberget ca. 1932
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Foto: Marcus Selmer. Kilde: Norsk Folkemuseum
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Metodikk
I analysens tredje trinn er oppgaven å vurdere kulturarvens kvalitative
egenskaper, muligheter og begrensninger med verdispørsmålet som
hovedelement. Muligheter og begrensninger kan måles ved å vurdere
utviklingspotensial og endringskapasitet.
Med utviklingspotensial menes ikke bare kulturarvens økonomiske og
bruksmessige potensial, men også potensialet for utvikling av kunnskapsog opplevelsesverdier. Når utviklingspotensialet er beskrevet kan de
realistiske utviklingsmulighetene i relasjon til situasjonens begrensninger
vurderes i trinn 4. I det inngår vurdering av kulturarvens sårbarhet og
tålegrenser (kilde: Riksantikvaren).

TRINN 3 VURDERING
Asplan Viak mai 2018
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Begrunnelse for vern

TRINN 3

Begrunnelse for vern
Kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer er:

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet
i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.»
Dette betyr ikke at alle kulturminner og kulturmiljøer kan eller skal bevares.
Samfunnet må prioritere hva som er verdifullt og skal vernes.
Ved vurdering av kulturminners verneverdi er det tre hovedparameter
som tillegges betydning, kulturminnene skal være en kilde til kunnskap,
gi grunnlag for opplevelse og være en bruksressurs for framtiden (kilde:
Riksantikvaren).
Prioriterte mål for vern på Vossavangen

Detalj fra gjenreisningsbebyggelsen
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NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med
kulturmiljø som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der
sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet, heriblant Vossavangen.
De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende
utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger
dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må
vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det
innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men
det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner i henhold til plan- og
bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye
arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes
eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres
etter kulturminneloven.
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For Vossavangen er delområdet avgrenset av sentrumsområdet knyttet til
Holbergsplass og gjenreisningsbyen. Grunnlaget for nasjonal interesse er
at tettstedstrukturen og byplanen for Voss er bevaringsverdig, sammen
med byrommene. Gjenreisningsplanen med bebyggelsen og by- og
bygningsstrukturer i sentrum, viser forholdet mellom førkrigsbebyggelse
og gjenreisingsarkitektur og er av nasjonal interesse.
I regional plan for Hordaland for perioden 2015 - 2025 står bl.a. følgende
om kulturminner:

«Bevaring gjennom dokumentasjon kan sjåast som ei form for vern.
Der kulturminne går tapt, vil dokumentasjon ta i vare vesentlege delar
av kunnskapsverdiane. Det føreset at kulturminne vert undersøkt
og dokumentert før dei forsvinn og at arbeidet tilfredsstiller
faglege krav. Vern av dei fleste kulturminne er i hovudsak eit
lokalt ansvar. Kulturminneregistrering og tilstandsvurdering av
kulturminne kan i større grad gjerast i lokalsamfunna. Arbeidet
med kulturminnedokumentasjon må såleis gjerast tilgjengeleg for
alle, i former som høver føremålet. Slikt arbeid kan styrke lokal
eigarskap og lette arbeidet med å bruke kulturminne, kulturmiljø og
landskap som innsatsfaktorar i stadutviklinga. Dette gjev grunnlag
for at kulturminna i større grad vert tekne omsyn til i lokale politiske
prosessar.»
I handlingsplanen er ett av målene (mål 2):

«Kulturpolitikken skal legge til rette for tilgangen til både regionale
og lokale kultur- og idrettsanlegg, kulturminne, kyrkje, kulturlandskap
og aktivitetsområde for friluftsliv. Tiltak skal bidra til å styrke
kulturminnevernet som grunnlag for verdiskaping.»

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Vurdering av verneverdi og sårbarhet

TRINN 3

Kommuneplanen for Voss for perioden 2015-2026 inneholder flere
konkrete retningslinjer som berører kulturminner, først og fremst gjennom
retningslinjer for kulturminner, men også gjennom estetiske retningslinjer
for bygge- og anleggstiltak (jf. vedlegg i kommuneplanen). Det er ikke
avsatt hensynssoner for bevaring av kulturminner innenfor Vossavangen
i kommuneplanen, men det er avmerket et stort område rundt kirka der
gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.
I ulike gjeldende reguleringsplaner innenfor sentrumsområdet er
det avsatt områder for bevaring, som er sikret gjennom hensynssone/
bevaringsområde og reguleringsbestemmelser, blant annet kirka og
området Gamla Vangen nord for kirka. Det samme er enkeltvise bygninger
og områder fra før andre verdenskrig, deriblant Lekvemoen, den åpne
plassen rundt Olavskrossen og det gjenværende trehusmiljøet rundt
Hestavangen. I tillegg er den gamle gymnasbygningen sikret. Øvrig del av
NB-området med gjenreisningsbyen, Fleischer’s Hotel og Grovendal er ikke
sikret i juridiske planer.

I den gjeldende kulturminneplanen er ingen bygg innenfor sentrumssonen
omtalt. DIVE-analysen vil gi innspill til den nye kulturminneplanen.
Vurdering av verneverdi og sårbarhet
Ut fra konklusjonene i trinn 2 er analyseområdet delt inn i delområder
basert på eksisterende bygningsstrukturer. Medvirkningsgruppa har gitt
noen innspill til inndelingen i delområder, som er vurdert og hensyntatt ut
fra en helhetsvurdering.
Kulturminner og kulturmiljø er vurdert ut fra nasjonal, regional og lokal
verdi. Med unntak av de viktigste enkeltobjektene, er verdivurderingene
gjennomført på områdenivå. Enkeltobjekt av nasjonal verdi bidrar til
å trekke opp verdien. Oppdragets ramme tilsier at det ikke er mulig å
gjennomføre vurderinger av alle bygninger og enkeltobjekt på Vangen. Det
anses imidlertid som viktig at verdifulle, autentiske enkelthus identifiseres,
og at det gis strengere føringer/bestemmelser for disse, uavhengig av
verdien på delområdet de ligger i.

Kommunedelplan for kulturminne i Voss 2004-2007 er under
revidering. Denne gang som en temaplan. Revideringsarbeidet er nylig
igangsatt. I gjeldende plan er følgende mål formulert:
«Kulturminne og kulturlandskap skal registrerast, sikrast og forvaltast på
ein forsvarleg og framtidsretta måte».

Sammenhengende, helhetllig
kulturmiljø langs Vosso
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Den nye kulturminneplanen skal følge opp denne målsettingen ved å være
en retningsgivende, tematisk plan. Målet for arbeidet er å gå gjennom kjente
kulturminner og kulturmiljø i kommunen for å skaffe en oversikt og gjøre
ei prioritering av disse. Kommunedelplanen vil være et viktig redskap for
kommunen i forvalting av kulturminneressurser, og fungerer som grunnlag
for både utarbeiding av arealplaner og byggesaksbehandling.
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Voss kulturhus fra 2011
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Tålegrense bygningsstrukturer

TRINN 3

Basert på innspill fra medvirkningsverksted 2 er det utarbeidet en verdiog sårbarhetsbeskrivelse (Tabell 3-1 Verdivurderinger). Tabellen står i
sammenheng med både et verdikart T3-1 og sårbarhetskart T3-2 som viser
nyanser av vern innenfor de ulike delområdene.

Der det har vært sprik har Asplan Viak vurdert og konkludert ut fra en
helhetlig og kulturminnefaglig vurdering. Vi har lagt vekt på å tydeliggjøre
det vi mener er de viktigste kulturhistoriske verdiene som vi anbefaler
bør ivaretas i ny utvikling. I enkelte tilfeller er verdien økt i forhold til
medvirkningsgruppas innspill. Dette for å få frem det vi mener er relevante
Medvirkningsgruppa har i store trekk vært samstemt i mange av
og riktige (nyanserte) verneverdier i dagens tettstedstruktur – basert på
konklusjonene om prioriteringer og vern på Vossavangen i gruppearbeidene om de ulike strukturene henger sammen, og om de utgjør en del av et felles
som er gjennomført i prosessen, og mange av gruppenes prioritering
bygningsmiljø i et avgrenset bylandskap.
utfyller hverandre. Det har komme mange gode innspill som vi har tatt
Det finnes bygninger/vegfar med høyere verdi enn delområdets
med. De sprik som har vært, har omfattet verdivurderingene i seg selv
samt gruppenes ønske om en mer nyansert verdivurdering i enkelte større, klassifisering innenfor flere av delområdene. De tre hovedinnfartsårene,
Evangervegen fra vest, Strandavegen (Sognevegen) fra nordøst og
sammenhengende delområder.
Hardangervegen fra øst over Langebrua, kan for eksempel ha større
verdi enn resten av delområdet. De er ikke fremhevet i verdikartet, men
det påpekes at de utgjør verdifulle strukturelle elementer i bystrukturen.
Enkeltvise bygninger med kulturhistorisk verdi er heller ikke synliggjort i
verdikartet. Både prioriterte bygninger og veger er vist i kart T2-1 Viktige
utviklingstrekk.
Tålegrense bygningsstrukturer
Potensialet for utvikling av Vossavangen må sees opp mot verneverdi,
sårbarhet og endringskapasitet. Disse forholdene begrunner maksimal
tålegrense for endringer innenfor hvert av delområdene.
I vurderingene av delområdene er struktur og alle elementer som tilhører
denne som veger, stier, plasser, byrom, grønnstruktur, elementer med
mer inkludert. Konklusjonene er sammenstilt i tabell 3-1 Verdivurderinger
delområder. Tålegrensen vil bli videreført i trinn 4.
Lærumshuset
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Verdi- og sårbarhetstabell

Mylna
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En kan tenke seg fire ulike kategorier av tålegrense/ endringsmuligheter
for videre bruk) innenfor de ulike delområdene (se kart T2-3
Områdeavgrensing):

ikke svekkes. Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser
dokumenteres. På definerte enkeltbygninger bør autentiske elementer,
materiale og bygningsdeler bevares (ikke fjernes).

A: Bygg og miljøer med høy kvalitet og autentisitet, fredet etter
kulturminneloven eller verdier som kommer nært opp mot fredningsklasse.
Endringer og tekniske oppgraderinger på eksisterende bebyggelse bør kun
skje i samråd med kulturminnemyndigheten. Ved regulering etter plan- og
bygningsloven (pbl) kan det benyttes hensynssone C og D med strenge
bestemmelser for ivaretagelse av og tilpasning til verdiene. Vern kan
omfatte bygningers eksteriør og interiør, utomhus/park/ grøntområder,
grønnstrukturelementer, veger/stier, murer, gjerder, siktlinjer etc. Nye
tiltak bør kun medføre små inngrep i kulturminnene, og ikke være i konflikt
med juridisk vern. Muligheter for ytterligere utvikling uten konflikt med
områdets verdier er svært begrenset. På enkeltbygninger som er definert
bevaringsverdige av kommune/ fylkeskommune, bør autentisk materiale og
bygningsdeler bevares (ikke fjernes).

C: Bygninger strukturer og områder oppleves som noe endret, med en
sammensatt bygningsmasse av verneverdige bygg og nyere bygg, og med
få vesentlige avvikende inngrep. Kompromissløsninger der både vern
og utvikling ivaretas et godt stykke på veg kan vurderes. Ombygging/
endringer/riving som er i direkte konflikt med verneverdige bygninger
bør ikke tillates for å unngå ytterligere forringelse av områder. Både
bygnings- og eiendomsstrukturer bør opprettholdes. Ny bebyggelse bør
tilpasses spesielt i forhold til høyder, volum, skala og plassering på tomt.
Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser bør dokumenteres.
På verneverdige enkeltbygninger bør autentisk materiale og bygningsdeler
bevares (ikke fjernes).

B: Bygninger, strukturer og områder oppleves som tilnærmet autentisk
med små/ få endinger. Områdets karakter bør hensyntas og verdier sikres
i videre planlegging. Ved regulering etter pbl kan det knyttes strenge
bestemmelser til en hensynssone C. Vern omfatter enkeltbygningers
eksteriør og områdenes bebyggelsesstruktur. Muligheter for ytterligere
utvikling uten konflikt med områdets verdier er svært begrenset. Det
bør ikke tillates fortetting i form av nye tomter eller bygningsvolumer av
større størrelse/flere enheter enn områdets eksisterende bebyggelse
har. Eventuell infill-bebyggelse/nye erstatninger bør reguleres strengt, og
tilpasses områdets hovedkarakter mht. tomtestruktur, fotavtrykk, volum
og retning, plassering av bygning på tomt, henvendelse mot gate, volum
og retning, høyder og størrelser på en slik måte at delområdets særpreg
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D: Områder der verdiene er fraværende eller borte. Mulige utviklings-/
transformasjonsområder der det kan være aktuelt å rive eller flytte
bygninger. Ved nærhet til kulturhistorisk viktige områder bør ny bebyggelse
tilpasses slik at den ikke dominerer over og forringer tilliggende områders
verdier. Nær- og fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser bør
dokumenteres.
Verdi- og sårbarhetstabell
Tabellen på neste side viser en sammenstilling og samlet vurdering av
verdi, sårbarhet og utviklingspotensial, endringskapasitet og tålegrense for
hvert delområde, der tålegrensen viser potensialet for utvikling. Fargen i
kolonne 1 viser til strukturinndelingen. Kun en kortversjon av beskrivelsen
av tålegrensen er lagt inn i tabellen, fullversjonen er beskrevet ovenfor.

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Verdi- og sårbarhetstabell

TRINN 3

Fargekodene i tabellen nedenfor er tilpasset fargene som er brukt i kart T4-1 Strukturkart i trinn 4.

Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

1A

Evangervegen vest og
Grovendal

Område med eldre boligbebyggelse. Bygningene er
representative for sin tid. Grovendal og Ullestadhuset
(Evangervegen 29) har stor alders-verdi, og utgjør store
enkeltverdier. Grovendal har tett tilknytning til Fleischer’s
Hotel. Området har stor tidsdybde, og lokal/ regional verdi
ut fra alder og stor grad av autentisitet. Området har stor
lokal kunnskaps- og bruksverdi. Opplevelsesverdien er noe
redusert av at kulturmiljøet er klemt mellom jernbanen og
Evangervegen. Oppgradering av veger, tunnelåpning,
parkeringsareal og støyskjerm forsterker dette.
Samlet middels til stor verdi.

Området er sårbart for endringer som kan
forringe miljøet, som større tilbygg/ fortetting og
fasadeendringer. Her er lite utviklingspotensial
dersom kulturhistoriske verdier skal ivaretas.
Videre bruk som frittliggende småhusbebyggelse
med hage bør opprettholdes. Eiendomsstrukturen
bør bevares. Området er sårbart ift. nye store
tiltak i naboområder. Ny bebyggelse i tilgrensende
områder bør tilpasses dette området i skala og
struktur. Grønn buffersone opprettholdes.

Liten

A/B: Enkeltbygninger har verdier som
kommer opp mot fredningsklasse eller
med stor bevaringsverdi. Områdets
karakter bør hensyntas og verdier sikres
i videre plan-legging.

1B

Lekvemoen

Område med eldre og til dels godt bevart trehusbebyggelse
i hager som ligger rundt et nyere, stort næringsbygg.
Halvparten av bygningene har fortsatt et relativt autentisk
preg, med aldersverdi. Disse har stor kunnskapsverdi som
enkeltbygg.
Noen av bolighusene er ombygd og påbygd på en slik måte
at de er ugjenkjennelig. De har, sammen med
næringsbygget, bidratt til å redusere områdets
opplevelsesverdi spesielt. Den nordre og søndre delen med
fiskegarasjene har størst samlet verdi. Området oppleves
som et helhetlig småhusområde, til tross for det store
næringsbygget, som forrykker skalaen i området vesentlig.
Samlet middels verdi.

Området er allerede sterkt påvirket av et stort
næringsbygg, og er sårbart for alle endringer som
kan forringe det kulturhistoriske miljøet
ytterligere. Store og nye strukturer/
bygningsvolum vil kunne påvirke området negativt
og endre dagens særpreg av villa-struktur.
Bygningene er sårbare for endret bruk/ funksjon
og reduksjon av hagearealer. Tilbakeføring av
fasader kan være et virkemiddel for at området
skal framstå mer enhetlig. Mindre, moderne
nybygg i tilpasset skala og mindre påbygginger
kan tåles. Eiendomsstrukturen med hus i hager
bør opprettholdes.

Liten

B: Områdets karakter bør hensyntas og
verdier sikres i videre planlegging. Nye
tiltak bør planlegges i tråd med den
opprinnelige strukturen og områdets
opprinnelige preg.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

1C

Tvildesvegen

Et lite miljø med spredt eldre trehusbebyggelse i form av
tidlige sommervillaer langs et eldre vegfar, i sammenheng
med Mylna – den eneste gjenværende av den eldste
industribebyggelsen langs elva. Elverommet med holmen i
elva utgjør en viktig del av kulturmiljøet med stor
bruksverdi. Villaene er delvis endret, men i god teknisk
stand. Mylna har et autentisk preg der verdien knytter seg
til den tidlige industrihistorien på Voss, samt bruk av elva
som kraftkilde. Nyere boligbebyggelse, parkeringsarealer
samt utvidelse og oppgradering av Tvildesvegen på-virker
områdets opplevelsesverdi i negativ retning. Et område
med stor tidsdybde der enkelthus har aldersverdi og stor
kunnskapsverdi i seg selv.
Samlet middels til stor verdi.

Området er sårbart for endringer som kan
forringe miljøet, både innenfor området og i
tilgrensende områder. Nye strukturer/
bygningsvolum i og inn mot området vil kunne
påvirke området negativt og endre dagens
særpreg. Eiendomsstrukturen bør bevares.
Særdeles viktig er Mylna, både som
bevaringsobjekt og som landemerke, bygningen
bør sikres åpenhet og plass mot sør, den er
sårbar for innbygging. Karakter av frittliggende
småhusbebyggelse bør opprettholdes.

Liten

A/B: Verdier som kommer opp mot
fredningsklasse eller med stor
bevaringsverdi. Områdets karakter bør
hensyntas og verdier sikres i videre planlegging.
Ny bebyggelse bør tilpasses eksisterende
bygninger i skala og struktur gjennom at
den grønne omkringliggende buffersonen
mot elverommet opprettholdes.

2

Vangskyrkja og
Prestegardslandet

Middelalderkirke og middelalderkirkegård av nasjonal verdi.
Tidligere lå prestegården sør for kirka, i dag er dette åpne,
parkmessige arealer mot Vangsvatnet. Prestegardsalleen
er et av de eldste vegfarene på Voss, med trasé (gangveg)
og store trær bevart. Holbergsplass er en eldre allmenning
som er videreutviklet i BSR-planen. Området innehar stor
tidsdybde, og har nasjonal, regional og lokal verdi ut fra
alder og stor grad av autentisitet. Stor kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdi. Området har særlig høy verdi.
Samlet stor verdi.

Området er svært sårbart for alle nye tiltak og
tåler få/ ingen endringer før særpreget går tapt.
Det bør ikke tillates fortetting i form av nye større
bygningsvolumer i kirkens nærområder, eller ned
mot vannet. Siktlinjene er viktige. Området er også
sårbart for nye store tiltak i omkringliggende
naboområder mot vest, nord og øst. Autentiske
materialer bør bevares.
Videre bruk som i dag bør opprettholdes.

Ingen/ liten

A: Områdets karakter bør hensyntas og
verdier sikres i videre planlegging.
Særdeles viktig er middelalderkirke og kirkegård, Prestegardsalleen,
Holbergsplass mot vannet og kontakten
mellom kirka og vannet. Det er også
viktig å ivareta siktlinjene fra øst og vest
mot kirka.

Asplan Viak mai 2018

51

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Verdi- og sårbarhetstabell

TRINN 3

Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

3A

Gjenreisningsbyen
Vangsgata
(hoveddelen)

Området er helhetlig utbygget etter BSR-planens ideologi,
og er et godt eksempel på kontinuitet i plangrep og rammer
for sentrumsbebyggelse. BSR-planen inkorporerte eldre
bebyggelse, veger og plasser, noe som er en ytterligere
forsterking av kvaliteten på plangrepet, og som gjør
området unikt. Området har en tydelig overordnet struktur
og samtidig ivaretakelse av elementer med stor tidsdybde.
Sentrums-strukturen har stor grad av autentisitet i
helhetlig bystruktur, form og materialbruk. De opprinnelige plassdannelsene og gateløpene i BSR-planen er
bevart, og sentrumsområdet har utviklet seg som et
levende byområde der områdekarakteren er bevart.
Sentrumsbebyggelsen i Vangsgata er i god stand, og har
stor bruksverdi. Området har oppsluttende virkning for
Vossakyrkja. Mange bygninger har stor grad av autentisitet
i form, uttrykk og materialer. Området har nasjonal verdi.
Samlet stor verdi.

Området har en robust karakter, men er likevel
svært sårbart for mange små og store endringer
over tid. Området er sårbart for eksempelvis
fasadeendringer, tilførsel av elementer som
baldakiner, takopplett og balkonger. Endring av
autentisk fasadeuttrykk og fjerning av autentiske
materialer kan være en trussel for verdiene i
området.
Ytterligere fortetting eller endring av enkeltbygg
kan bidra til å redusere lesbarhet og må gjøres
med forsiktighet og respekt for BSR-bebyggelsen
hvis verdiene i området skal ivaretas.
Videre bruk som sentrumsbebyggelse.

Liten

A/B: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres i videre plan-legging.
Nye tiltak bør planlegges i tråd den
opprinnelige strukturen og områdets
opprinnelige preg.
Viktige karaktertrekk ved BSRbebyggelsen bør ivaretas i eksisterende
bebyggelse.

3B

Gjenreisningsbyen
vest og Park hotell
Vossavangen

Viktige karaktertrekk og verdier er beskrevet under 3A.
Området har en verdi knyttet til bebyggelsens portalvirkning for Voss sentrum, og bebyggelsen har en
oppsluttende virkning for Vossakyrkja i sentralaksen. BSRbebyggelsen nordvest for krysset til Vangsgata framstår
med særlig høy grad av autentisitet og er angitt med
hensynsone bevaring i gjeldende reguleringsplan. Vestre
del av Vossavangen Park hotel har også en
historiefortellende verdi.
Samlet middels til stor verdi.

Som 3A. Naboskapet til middelalderkirke, trehusbebyggelse ved torget og eksponering mot
Vangsvatnet er viktige hensyn ved videre utvikling
av området.

Liten/ middels
Nordre del: liten.
Søndre del med
Park hotell:
middels.

B: Områdets karakter bør hensyntas og
verdier sikres i videre planlegging. Nye
tiltak bør planlegges i tråd den
opprinnelige strukturen og områdets
opprinnelige preg.
Viktige karaktertrekk ved BSRbebyggelsen ivaretas i eksisterende
bebyggelse og innfilbebyggelse.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

3C

Etterkrigsbebyggelse BSR
Uttrågata øst og vest
(utgjør to del-områder
som er beskrevet som
ett)

Viktige karaktertrekk og verdier er beskrevet under 3A.
Kvartalsstruktur og gateløp er godt bevart også i disse to
områdene, og områdene har en særlig verdi som del av en
større bysammenheng. Bebyggelsen i disse områdene
framstår gjennomgående noe mer fragmentert og med
lavere bevaringsgrad enn i Vangsgata. Enkeltbygg i
Uttrågata har likevel stor bevaringsgrad og høyere verdi
enn verdi på delområdet, og enkeltbyggene må hensyntas i
utvikling.
Lesbarheten er redusert øst for Sverres plass gjennom
fortetting med bebyggelse som framstår som større
enheter og i mindre grad har henvendelse mot gate.
I vestlige deler er det flere hull i gateløpet som bidrar til
redusert lesbarhet. Den åpne plassen med Olavskrossen er
en del av BSR-planen. Området har stor tidsdybde og
aldersverdi, og stor historiefortellende verdi. Olavskrossen
har stor nasjonal verdi i seg selv, mens bygningene inn mot
plassen har lavere verdi. To av boligene er noe ombygget,
mens Vonheim og den tredje boligen er tidstypiske og
relativt autentiske.
Samlet begge områder middels til stor verdi.

De to områdene har en robust karakter, men er
likevel sårbare for mange små og store endringer
over tid.
Ytterligere riving/ fortetting og transformering
kan bidra til å redusere lesbarhet ytterligere, og
må gjøres med forsiktighet og respekt for BSRbebyggelsen dersom verdiene i området skal
ivaretas og stå i en god sammenheng med område
3A. Dersom eksisterende bebyggelse rives, bør
nye bygninger oppføres som innfilbebyggelse som
tilpasser seg og underordner seg opprinnelige og
godt bevarte bygg.
Plassen rundt Olavskrossen bør bevares. Området
er sårbart for endringer, og hensynet til
Olavskrossen og plassdannelsen bør vektlegges.
Opprettholde sentrumsformål. Den åpne plassen
bør bevares. Olavskrossen bør bevares der den
står.

Liten til middels

B/C: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres i videre planlegging.
Nye tiltak bør planlegges i tråd med den
opprinnelige strukturen og områdets
opprinnelige preg. Viktige karaktertrekk
ved BSR-bebyggelsen ivaretas i
eksisterende bebyggelse og
innfilbebyggelse.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

4A

Vangsgata, Stallgata
og Skulegata

Miljøet omfatter gater/veger og tre- og murbygninger
som unngikk okkupasjonsmaktens bomber. Miljøet ligger i
naboskap med kirka. Bygningsmiljøet dokumenterer
Vangen som ble utbygd etter at jernbanen ble etablert.
Eiendommene framstår som autentiske og godt bevart.
Dette gjelder spesielt Lærumhuset med hageanlegg og
uthus, Kyrkjebø og Voss sparebank. Området har stor
kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi.
Samlet stor verdi.

Området er sårbart for endringer i form av nye,
større bygningsvolumer/ tilbygg og ytterligere
fjerning av autentisk materiale.
Området bør opprettholdes som i dag. Videre bruk
av bygningene, gjerne i sammenheng med
torgarealet og gateløp.

Liten

A/B: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres ytterligere i videre
planlegging.
Særdeles viktig er bevaring av
bygningenes autentisitet, form og
eksponerte rolle i bylandskapet.
Hensynet til middelalderkirke og kirkegård er et annet viktig hensyn.

4B

Hestavangen

Hestavangen er en åpen plass fra før 2. verdenskrig. BSRplanen videreførte av den åpne plassen ved at denne ble
innlemmet i den nye planen. I tilknytning til plassen ligger
eldre trehusbebyggelse, staller og Nain. Bebyggelsen er
lesbar og har stor opplevelsesverdi. Bebyggelsen har
aldersverdi og en historiefortellende verdi om Voss før
bombingen, derav stor kunnskapsverdi. Bebyggelsen har
gjennomgående høy bevaringsgrad, selv om noen
bygningsdeler er skiftet ut. Stor bruksverdi.
Samlet stor verdi.

Området er sårbart for endringer, spesielt for nye
større bygningsvolumer. Området er også sårbart
for endring/ fjerning av autentisk materiale på
den kulturhistorisk interessante bygningsmassen.
Det er rom for at taxi-paviljongen på plassen kan
flyttes eller endres/rives/ fornyes i tilsvarende
størrelse som dagens paviljong. Store, bygningsvolumer vil virke ødeleggende på miljøet.
Hestavangen bør opprettholdes som plass, men
kan oppgraderes og utnyttes bedre.

Liten

A/B: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres i videre planlegging.
Særdeles viktig er tomtestruktur og
aldersverdi.
Nye tiltak bør hensynta den opprinnelige
strukturen og områdets opprinnelige
preg.
.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

5A

Fleischer’s Hotel og
stasjons-området

Stasjonsbygningen er en karakteristisk bygning med
tidstypisk uttrykk og arkitektoniske kvaliteter.
Fleischer’s Hotel er i dag et landemerke på Voss. Bygningen
har gjennomgått flere tilbygginger, som forteller om en
kontinuerlig bruk og utvikling som hotell over en lang
tidsperiode. Bygningen, med alle byggetrinnene, har stor
grad av autentisitet, og stor kunnskaps-, opplevelses- og
bruksverdi. Bygningen har en viktig historiefortellende
verdi og identitetsverdi, da den viser Voss som
reiselivsbygd, noe som har gitt et viktig grunnlag for
utviklingen av Vangen.
To av de opprinnelige stasjonsbygningene er revet. Deler av
stasjonsbygningen er bygget om til hotell og har derfor fått
endret bruk. Samlet har dette bidratt til å redusere
verneverdien innenfor stasjonsområdet.
Samlet middels til stor verdi.

Både hotell- og stasjonsbygningen er sårbare for
endringer i form av tilbygg og ombygginger som
medfører fjerning av autentisk materiale eller som
innebærer endring av form, struktur og
materialbruk.
Det åpne arealet ut mot Vangsvatnet - foran
Fleischer’s Hotel - utgjør en viktig del av
opplevelsesverdien for hotellet som kulturminne.
Bygningene har en robust karakter og vurderes å
ha et stor brukspotensial innenfor sine rammer,
men videre endringer bør gjøres med forsiktighet.
Området er sårbart for tilføring av nye volum.
Videreutvikling bør gjøres med forsiktighet hvis
opplevelsesverdier og historiefortellende verdier
ikke skal forringes ytterligere.

Liten

B: Områdets karakter bør hensyntas og
verdier sikres i videre planlegging. Nye
tiltak bør tilpasses den opprinnelige
strukturen og områdets opprinnelige
preg.

5B

Lokomotivstallen

Karakteristisk bygning knyttet til jernbane. Autentisk og
representativ for stasjonsutbyggingen rundt århundreskiftet. Er ut fra sin størrelse sjeldent
forekommende. Bygningen har stor grad av autentisitet og
forteller om den viktige jernbaneutbyggingen på Voss, som
ga grunnlag for utviklingen av Vangen. Bygningen har også
stor bruksverdi til ulike formål, innenfor sine
karakteristiske rammer.
Lokomotivstallen er, sammen med stasjonsbygningen, den
siste gjenværende jernbanebygningen fra tidlig 1900-tall på
Voss.
Samlet stor verdi.

Lokomotivstallen har en robust karakter og
vurderes å ha et stor brukspotensial, innenfor
sine rammer. Bygningen er sårbar for endringer i
form av tilbygg og ombygginger som medfører
fjerning av autentisk materiale eller som
innebærer endring av form, struktur og
materialbruk. Riving av bygningsmassen eller
tilføring av store bygningsvolum innenfor området
vil være ødeleggende.
Kan tilpasses noe til nye funksjoner, men
autentisitet i materialer og utforming må da
ivaretas.

Liten

A/B: Verdier som kommer opp mot
fredningsklasse eller med stor
bevaringsverdi. Områdets karakter bør
hensyntas og verdier sikres i videre planlegging.
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6A

Hjelpekirkegårdene

To offentlige gravplasser som ligger tett inntil sentrum og i
tilknytning til Hestavangen og offentlig friområde/
idrettsområde. Forteller om befolkningsvekst på Voss, og
dermed behov for mer areal til gravplasser over flere
perioder.
Gravplass på høyden fra 1833 er avgrenset med
natursteinmur fra 1860, og har høy bevaringsgrad i seg
selv med stor kunnskaps- og opplevelsesverdi.
Området som helhet har stor bruksverdi som gravplass og
som parkmessig område for turer og rekreasjon.
Samlet middels til stor verdi.

Området er sårbart for press mht behov for nye
utbyggingsområder.
Fortsatt bruk som i dag, alternativt som park.

Liten

A/B: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres i videre planlegging.

6B

Skulehaugen

Område med offentlig skolebygning som ligger eksponert til
på en høyde over sentrum. Bygningen er et lande-merke i
Voss, og forteller om offentlig institusjonsbygging/ skole
tatt i bruk i 1919. Voss Landsgymnas hadde en regional og
nasjonal betydning som landsgymnas. Bygget framstår med
høy bevaringsgrad i seg selv og stor kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdi.
Nytt tilbygg mot sørøst har et annet formspråk, skala og
materialbruk som står i sterk kontrast og påvirker
opplevelsesverdien.
Samlet stor verdi.

Bygningen har en robust karakter med stort
brukspotensial innenfor sine rammer. Er svært
sårbar for ytterligere endringer i form av tilbygg i
flere retninger, samt moderniseringer og ombygginger som medfører fjerning av autentisk
materiale, eller som innebærer endring av form,
struktur og materialbruk. Tilføring av ytterligere
nye bygningsvolum innenfor området vil være
ødeleggende.

Liten

A/B: Områdets karakter bør hensyntas
og verdier sikres i videre planlegging.
Nye tiltak bør hensynta den opprinnelige
strukturen og områdets opprinnelige
preg. Særdeles viktig er bevaring av
bygningens autentisitet i alle ledd, samt
form.
Også viktig å ivareta bygningens
eksponerte rolle i bylandskapet, samt
hensynet til kirkegård.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

7

Strandavegen

Er et sammensatt område mellom jernbane/ veg og elva i
randsonen til BSR-området i Voss sentrum. En del
bygninger inngikk i BSR-planen. Her er både eldre trehus
og gjenreisingsbygg. Bygningene nord for vegen danner en
tydelig lineær struktur som forholder seg til den gamle
veg-strukturen i området. Bygningene er til dels sterkt
ombygget og framstår som lite autentiske. Sør for vegen er
det en bensinstasjon og nyere boligbebyggelse som i
kulturhistorisk sammenheng forrykker skalaen i området
og påvirker området i negativ retning. Noen få bygg har
verdi i seg selv. Delområdet har middels kunnskaps- og
bruksverdi, og liten opplevelsesverdi.
Samlet liten til middels verdi.

Området er fragmentert og endringene som har
skjedd i området har allerede gått ut over
områdets tålegrense. Området har ut fra dette et
potensial som et utviklingsområde.
Hensynet til utvalgte spor innenfor området
(trehus og typisk BSR-bebyggelse) og hensynet til
naboområder bør tillegges vekt ved utvikling av
området, for å ivareta gjenværende
kulturhistoriske spor.

Stor

C/D: Kompromissløsninger der både vern
og utvikling ivaretas et godt stykke på vei
vurderes.
Utvikling med hensyn bør kunne
aksepteres.

8

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen fra 1970-tallet har en viss historiefortellende verdi som et offentlig skolebygg av sin tid.
Byggene ligger i en tunstruktur. 1970-talls preget er endret
gjennom en oppussing de seneste år. Bygningene vurderes
å ha liten kulturhistorisk verdi i seg selv med liten historiefortellende verdi og opplevelsesverdi. Bygningsmassen har
bruksverdi.
Samlet liten verdi.

Området kan videreføres som det er, eller
transformeres på ulike måter. Visuell virkning sett
fra Vangsvatnet, Prestegardsalleen og
Prestegardslandet, plassdannelsen med
Olavskrossen og kirkegården er viktige hensyn ved
eventuell utvikling av området. Ved utvikling bør
det sikres at det blir et helhetlig og god virkning
for arealene i hele strekningen langs Vangsvatnet i
sentrum. Omkringliggende områder vil være
sårbare for tiltak her som kan virke dominerende
på naboområdene.

Middels til stor

C/D: Kompromissløsninger der både vern
og utvikling ivaretas et godt stykke på vei
vurderes.
Utvikling med hensyn mot naboområdene
bør kunne aksepteres.

Asplan Viak mai 2018

57

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Verdi- og sårbarhetstabell

TRINN 3

Omr nr
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Verdier

Sårbarhet og utviklingspotensial

Endringskapasitet

Tålegrense

9

Kulturhuset

Kulturhuset fra 2011 har en historiefortellende verdi som et
offentlig publikumsbygg av sin tid. Bygget ligger i
parkmessige omgivelser, det har arkitektoniske kvaliteter
og oppleves som et signalbygg for området i sammenheng
med Prestegardslandet vest. Øvrig eksisterende
bebyggelse er bensinstasjon som ikke har en særskilt
kulturhistorisk verdi for Voss. Områdets åpne, grønne
karakter er en viktig verdi, som står i sammenheng med
øvrige områder langs vatnet.
Samlet liten til middels verdi.

Visuell virkning sett fra Vangsvatnet er viktig
hensyn ved eventuell utvikling av området, samt at
det blir en helhetlig og god virkning for arealene
langs hele strekningen langs Vangsvatnet.
Kulturbygget har et uttrykk og en form som gjør at
det kan være forholdsvis robust for endringer/
tilbygg, og det vurderes at det har potensial for
utbygging ved behov. Eventuelle tilbygg bør da
slutte opp om byggets opprinnelige uttrykk og
formspråk.
Portalvirkning for sentrum, hensynet til BSR
område 3B og stasjonsmiljøet/ Fleischer’s Hotel i
5A er viktige hensyn ved utvikling av området. Det
åpne arealet mellom Fleischer’s Hotel og
Vangsvatnet bør ivaretas.

Middels til stor

C/D: Kompromissløsninger der både vern
og utvikling ivaretas et godt stykke på vei
vurderes.
Utvikling med hensyn bør kunne
aksepteres.

10

Evangervegen
Vangsvatnet
(prestegardslandet
vest)

Omfatter Avisbygg/ næringsarealer og motell med
varierende karakter. Bebyggelsen forholder seg først og
fremst til seg selv, og har gjennomgående liten
kulturhistorisk verdi. En tidligere tyskerbrakke med stor
grad av autentisitet, men i svært dårlig tilstand, ligger helt
ut mot vegen. Det vurderes at det finnes en rekke andre
eksempler på bygg av denne typen som er bedre bevart i
en bedre historiefortellende sammenheng andre steder i
kommunen, og bygningen tillegges liten verdi.
Området mangler en helhetlig struktur, og bærer preg av
dette. Med unntak av tyskerbrakken har bebyggelsen ingen
egen verneverdi.
Samlet liten verdi.

Et viktig hensyn er områdets visuelle virkning sett
fra Vangsvatnet. Områdets portalvirkning for Voss
sentrum fra vest bør også ivaretas ved utvikling,
da utforming av dette området har betydning for
hele Voss sentrum.
Nye tiltak bør ivareta en helhetlig struktur og grep
for området. Naboområder kan tåle at
byggehøyder og utnyttingsgrad kan økes noe.
Hensyn til bevaringsverdig område nord for
vegen, herunder siktakser mellom viktige bygg på
nordsiden av vegen og ned mot vannet, er noe
som bør ivaretas ved utvikling av en ny struktur.

Stor

D: Område der verdien er fraværende
eller borte. Mulig transformasjonsområde.
Utvikling med hensyn mot naboområdene
bør kunne aksepteres.
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Endringskapasitet
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11

Haugamoen nord

Omfatter næringsarealer og boligbebyggelse i varierende
struktur, form og innhold.
Området mangler en helhetlig struktur, og bærer preg av
dette. Her er derfor liten kunnskaps- og opplevelsesverdi,
med unntak av meieriet som har en kunnskapsverdi i seg
selv. Den øvrige bebyggelsen har ingen egen verneverdi.
Samlet liten verdi.

Området er robust for nye tiltak. Hensyn mot
elverommet og verneverdige bygningsmiljø på den
andre siden av elva vil være viktige forhold som
bør avklares.
Offentlig formål eller boligformål kan vurderes,
bl.a. for å sikre sentrumsnære boliger i
gangavstand.

Stor

D: Område der verdien er fraværende
eller borte.
Utvikling med hensyn bør kunne
aksepteres.

12A

Fengselstomta

Eldre bebyggelse er i dag revet, og brukes til
parkeringsareal. Østre del av området ble opprinnelig
regulert til bussparkering, og brukes også til det i dag.
Området har i dag ingen kulturhistoriske verdier.
Samlet liten verdi.

Området tåler ny bebyggelse, men
omkringliggende kulturmiljø er sårbare for store
og dominerende volum og høyder. Gjelder spesielt
delområdene 3B, 4A og 5A.
Ved nærhet til kulturhistorisk viktige områder må
ny bebyggelse tilpasses slik at den ikke dominerer
over og forringer tilliggende områders verdier.
Virkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser
bør dokumenteres.
Ulike formål kan vurderes.

Middels til stor

C/D: Område der verdien er fraværende
eller borte. Mulig transformasjonsområde.

12B

Jernbaneområdet

Eldre bebyggelse er i dag revet, og benyttes til
parkeringsareal. Området har i dag ingen kulturhistoriske
verdier.
Samlet liten verdi.

Området er robust for nye tiltak.
Ved nærhet til kulturhistorisk viktige områder må
ny bebyggelse tilpasses slik at den ikke dominerer
over eller forringer tilliggende områders verdier.
Virkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser
bør dokumenteres.
Ulike formål kan vurderes.

Stor

D: Område der verdien er fraværende
eller borte. Mulig transformasjonsområde.
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Metodikk
Det fjerde trinnet inneholder syntesen, oppsummeringen og konsentratet
av analyseprosessen, og utgjør anbefalinger og innspill til videre
planarbeid. I Trinn 4 defineres det historiske handlingsrommet med sikte på
aktivering av analyseområdets kulturhistoriske ressurser i planleggingen.
Handlingsrommet angir mulighetene for vern kontra utvikling av området,
både totalt og i forhold til de enkelte kulturhistoriske elementene.
Analysen skal resultere i råd og anbefalinger tilpasset nivået for planen
den er tilknyttet. Rådene og forslagene som legges frem må derfor henge
sammen med planarbeidets utfordringer og svare på spørsmålene som var
utgangspunktet for analysen (kilde: Riksantikvaren).

TRINN 4 AKTIVERING
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TRINN 4

Analyseområdet i dag

Utfordringer knyttet til vern på Vossavangen

Vossavangen ligger i en gryte nordøst for Vangsvatnet, omkranset av
bratte lier og fjellsider. I nord er sentrumsområdet avgrenset av jernbanen
som har hindret en god overgang fra sentrum til boligområdene nord for
sporet. Mot sør og vest ligger Vangsvatnet, og mot øst ligger elva Vosso.
Elva utgjør en viktig ressurs i sentrum, men er samtidig en barriere mot
tilstøtende områder rundt med få koblingspunkt. På sørsida av sentrum
finnes to store gravplasser, der den største utgjør en barriere i gatenettet
mot sentralidrettsanlegget.

Voss kommune er i endring, med store prosesser knyttet til
kommunesammenslåing, utbygging i og utenfor sentrum, bygging av
kollektivknutepunkt samt flere store utbyggingsprosjekter i sentrum. Voss
har status som regionsenter i Hordaland, samt jernbane med knutepunkt
for et større geografisk område. Det ligger nasjonale føringer om
klimabasert utvikling med «5 minutters byen» som ideal, der folk skal leve,
jobbe og ha primær service og offentlig transport (tog/bane) innenfor et

Sentrum består av delområder fra ulike tidsepoker med ulik karakter
og kvaliteter. De ulike delområdene er preget av førkrigstrearkitektur,
jernbanearkitektur gjennom byggingen av Vossabanen og Bergensbanen,
og gjenreisingsarkitektur etter planen som var del av “De brente steders
regulering” (BSR) etter bombingen i 1940.
Vossavangen er i dag fortsatt preget av BSR-strukturens rammer og
føringer. Førkrigsarkitekturen som gjenreisningsplanen bygde på er
fortsatt lesbar. Strukturen er svært lite endret, og nyere tiltak har frem
til ganske nylig vært relativt begrenset slik at BSR-bebyggelsens preg
fortsatt er intakt og lesbar. Det er først i de seneste år at det har kommet
til flere nye, større bygninger som i større grad bryter med det helhetlige
preget, særlig i den østlige delen av sentrumsbebyggelsen langs Uttrågata.
Dette er bygninger med langt større fotavtrykk og flate tak, men som ikke
bryter med høyden. Sosialbygget med åtte etasjer er det høyeste bygget
på Vangen. Til en viss grad konkurrerer det med kirken, men en skjerm av
grønn vegetasjon fungerer som en buffer. Da her ikke er så mange nye,
større bygninger, dominerer de ikke helhetspreget.

gangbart område. Disse retningslinjene setter sterkt press om fortetting
på Vangen. Voss står ovenfor mulig folkevekst i kommunen med framtidig
utbygging av K5 med ny veg og bane mot Bergen. Halvering av reisetiden
til Bergen medfører at sentrumsplanen må ta høyde for en mulig sterk
folkevekst og legge til rette for ny utbygging. Det gjør at det har vært
behov for å se på og vurdere de kulturhistoriske verdiene i Voss sentrum
i forkant av en slik utvikling. Det er særskilt området Lekvemoen samt
gjenreisingsarkitekturen/-planen som i dag blir og vil bli utsatt for
utbyggingspress. Det er i tillegg pågående planarbeid og vedtatte planer i

Utflytende og ufullstendig bakrom sett fra Fengselstomta/stasjonsområdet
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andre deler av Vangen som påvirker de kulturhistoriske verdiene gjennom
press om økt utnytting og større høyder.
Vangsgata har mange gode romlige kvaliteter, en opplevelse av
sammenheng og kontinuitet i gateløpet og aktivitet i gata. Det er større
utfordringer i Uttrågata, som framstår mer usammenhengende og mindre
attraktiv for fotgjengere. Det vil være viktig å tilstrebe at Uttrågata kan få
de samme gode kvalitetene som Vangsgata.

Urban atmosfære
Byens materialer og form er stemningsskapende og
avgjørende for hvordan byen brukes. Byens atmosfære
handler om noe mer enn fysiske omgivelser, det handler
også om hele sanseaspektet vårt som er kroppslig relatert.
Byutvikling bør ta opp i seg menneskekunnskap i større grad
der lukt, lys og siktlinjer er viktige faktorer for identitet og
trivsel. Byer er som biografiske rom. For å oppnå gode og
levende bymiljø bør en unngå for stor grad av avkopiering og
standardisering av ny bygningsmasse, da byene blir mer og
mer like. Autentisitet er viktig for byidentitet, og det enkle bør
være godt nok. Trivsel øker med økt grad av detaljvarehandel.
Bygninger må ønske velkommen, og åpne seg opp for og trekke
til seg aktivitet, spesielt i første etasje. 
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Overordnede føringer i gjeldende planer
Planer med premisser for analyseområdet
Kommuneplan for Voss kommune (2015-2026) – arealdelen.
I gjeldende plan er arealene i sentrum avsatt til ulike formål. Planen har et
tydelig fokus på boligbygging og fortetting i sentrumsområdet. Bakgrunnen
er en stor forventet folketallsutvikling i Bergen, og langsiktige planer om
opprusting av ny bane og veg mellom Bergen og Voss. En ny og raskere
Bergensbane kan bli et funksjonelt og klimavennlig transportmiddel som
innebær at flere kan bo på Voss og arbeide i Bergen. Kommuneplanen har
derfor spesiell fokus på å øke tilgangen på sentrumsnære boligareal. Det
er definert en sentrumskjerne, og innenfor denne sonen blir det vurdert å
være et potensial for å bosette ca 7000 nye innbyggere.
Retningslinjer for senterstruktur og senterutvikling (utplukk)
• Det er et mål å tilrettelegge for flere boliger i sentrum gjennom
fortetting og ved å bygge høyere i de delene av sentrum der dette ikke
kommer i vesentlig konflikt med de kulturhistoriske verneverdiene.
•

Sentrum bør få en urban utvikling samtidig som en skal ta vare på de
mest verdifulle grønne områdene.

•

Det er et mål å redusere biltrafikken i sentrum, og å få til en bedre
tilrettelegging for gående og syklende.

•

Det skal legges til rette for en aktiv parkeringspolitikk med tilstrekkelig
med p-plasser i sentrum og p-tilbud i utkantene av sentrum.

•

Jernbanestasjonen er kollektivknutepunkt.

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Det er knyttet noen konkrete retningslinjer til både estetikk og bevaring av
kulturminner:
Estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak
1. Tiltak og omgivelser.
Alle plansaker skal inneholde en utredning med vurdering av estetiske
sider. Ved byggesaker skal vurdering av estetikk ved tiltaket være en del
av søknaden. Estetiske vurderinger av tiltak skal gjøres i forhold til seg
selv, nærmeste omgivelser og fjernvirkningen.
2. Landskapselement.
Det skal legges avgjørende vekt på å verne åsprofiler, landskapssilhuetter,
kulturlandskap og andre landskapselement. Når byggverk vil få en
fjernvirkning, eller blir plassert som landemerke skal det utarbeides en
særskilt estetisk analyse. Viktige siktlinjer bør opprettholdes.
3. Ved kulturminne.
Ved bygge- eller anleggstiltak nær kulturminner skal det legges særlig vekt
på vurdering av helhet. Ved kulturhistoriske bygningsmiljø skal det nye
tiltaket ha utforming som er tilpasset den kulturhistoriske helheten.

Retningslinjer for kulturminner
1. Dersom et kulturminne kan være verneverdig bør kommunen vurdere
midlertidig bygge- og deleforbud, dersom verneverdiene blir vurdert
som truet. Temaplan for kulturminner i Voss og kulturminneregisteret
«Askeladden» skal være en del av beslutningsgrunnlaget i slike saker.
2. Søknad om rivingstillatelse bør ikke behandles uten at det foreligger
faglig dokumentasjon på at kulturminneverdien er vurdert.
3. Ved rivingstillatelse for verneverdige bygninger bør det stilles krav om
antikvarisk dokumentasjon.
4. Ved søknad om istandsetting av verneverdige bygg eller anlegg bør det
stilles krav om antikvarisk registrering.
5. Ved istandsetting av verneverdige bygg bør byggearbeidet utføres i
samsvar med god antikvarisk tradisjon.
6. Tiltakshaver bør bære kostnadene med utredning av verneverdi og
antikvarisk dokumentasjon/ registrering.
Ny kommuneplan for Voss Herad 2020-2031 – Planprogram
Voss kommune og Granvin herad har vedtatt å slå seg sammen fra 1.1.2020
som del av den nasjonale kommunereformen. Voss herad er navnet til
den nye kommunen. Ny felles kommuneplan for Voss og Granvin er under
utarbeiding og skal være klar til kommunesammenslåingen. Dette gjør
at ny sentrumsplan for Vossavangen og ny kommuneplan for Voss og
Granvin må samkjøre overordnede visjoner, mål og føringer. Planstrategi
for ny kommuneplan er vedtatt og legger vekt på utvikling, fortetting og
boligbygging i sentrum, og viser til arbeidet med å få på plass enn ny
sentrumsplan.

Ilgodsbygningen er i dag revet
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Det er utarbeidet et planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt
16.03.2018 (Fellesnemda sak 7/18). Arbeidet med arealdelen skal startes
opp primo juni 2018, med forventet vedtak av ny kommuneplan i Voss
Heradsstyre i februar 2020.
Ny Sentrumsplan Voss (igangsatt områderegulering)
Voss Kommune startet i 2017 arbeidet med ny sentrumsplan for
Vossavangen. Planavgrensningen for den nye sentrumsplanen er vist i
kartet under. Parallelt med sentrumsplanen jobber kommunen med ny
reguleringsplan for sentralidrettsanlegget som ligger sør for sentrum.
Sentrumsplanen blir derfor avgrenset i sør mot denne planen. De gjeldende
reguleringsplanene «Aktivitetsområde, Festivalplass» og «Strandareal mot
Vangsvatnet» ligger i det samme område og avgrenser mot sør. I området
ligger også «Fleischer»-planen som er under arbeid. Mot nord følger
området for ny sentrumsplan i hovedsak toglinjen mot Oslo. Områdeplanen

Kulturminner er et av temaene som skal utredes i forhold til vern kontra
utvikling. Vossavangen består av delområder fra ulike tidsepoker med ulik
karakter og kvaliteter. Det vil være viktig å se på verdiene i enkelt bygg/miljø,
verdi i områdene for seg, men også relasjonene mellom disse og helheten
på Vossavangen. DIVE-analysen for sentrum på Voss skal legges til grunn

Skisse til “Liv på Vangen” fra planprogrammet til ny sentrumsplan.
Kilde: Bruket Arkitektur

Planavgrensning for ny sentrumsplan
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skal erstatte gjeldende reguleringsplan for sentrum «Vossavangen»,
datert 28.8.2003, med Planid 98001. DIVE-analysen er i utgangspunktet
avgrenset til å omfatte det samme området som grensen i ny sentrumsplan
(se kart), men er justert og tilpasset ved Haugamoen, Skulehaugen og mot
Vangsvatnet.
Planprogrammet for ny Sentrumsplan Voss (Planid 18/00075) er per 1.
mai 2018 lagt ut til offentlig ettersyn. Målet for planarbeidet er å legge til rette
for et levende og attraktivt regionssenter, med fokus på det grønne skiftet
og en bærekraftig utvikling. Planleggingen skal bidra til at Vossavangen som
regionalt og lokalt sentrum skal utvikles til en attraktiv plass å bo, besøke og
drive næring, handel, oppsøke tjenester og møtes. Planen skal styrke identitet
og særpreg. Planen skal være ferdig høsten 2019, og skal følges opp med en
handlingsplan.

65

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

TRINN 4
for videre arbeid med utvikling av sentrum, og blir et viktig verktøy for å
avdekke, se og forstå hvilke kulturhistoriske verdier som finnes innenfor
område - samt hvilke begrensinger og muligheter spennet mellom vern og
transformasjon gir. Analysen blir et viktig ledd i arbeidet med sentrumsplanen,
og skal danne grunnlag for diskusjoner om fortetting og mulig transformasjon
i sentrum framover.
Viktige stikkord i dette arbeidet vil være:
•

•
•
•
•
•

Analysen må tydelig vise et handlingsrom og definere et
utviklingspotensial som ligger i sentrum, der en tar høyde for å bevare
kulturminneverdiene.
Hvilken utbygging kan tåles i sentrum?
Hvilke endringer og utbygging kan skje uten at verneverdien på bygg og
miljø i sentrum blir redusert?
Hvordan kan vi styrke den historiske verdien?
Kan nye prosjekt og planer bidra til å forsterke kulturhistoriske verdier
og gi Voss identitet og særpreg?
Hvordan kan kulturminner og kulturmiljø bli ressurser og bidra til
bykvaliteter og byliv, næringsutvikling og vitalisering av sentrum?

Kommunedelplan for kulturminne i Voss (2004-2007)
Planens målsetting er beskrevet som følger: «Kulturminneplan for Voss
kommune skal vera eit bidrag til å gjere innbyggjarar og private og
offentlege planleggarar klår over kva ressursar som finst i kommunen.
Planen viser status og foreslår ein prioritering av kulturminna for på best
mogleg vis å sikre og forvalte denne ikkje fornybare ressursen.» Dagens
plan omfatter ikke sentrumsområdet.

Gjeldende reguleringsplaner
Den nye sentrumsplanen omfatter et større område der delområder
omfattes av gjeldende planer, både eldre reguleringsplaner og nyere
detaljreguleringsplaner. Gjeldende planer vil bli vurdert i forbindelse med ny
områdeplan. Noen vil bli erstattet av ny plan, noen vil bli innlemmet i ny plan
og noen detaljreguleringsplaner vil trolig fortsatt gjelde, og utfylle den nye
områdeplanen.

Gjeldende planer som ligger innenfor planavgrensningen for ny
sentrumsplan er opplistet nedenfor. Blant disse har vi plukket ut tre
reguleringsplaner som samlet beskriver dagens utfordringer for
kulturminner og planfaglige rammer for ønsket utvikling og vekst på
Vangen. Planene utgjør grunnlaget som DIVE-analysens handlingsrom
vektes opp mot.
Alle disse tre planene viser tydelig at verneinteressene på Vangen utfordres
på flere måter, både med hensyn til høyde, takformer, størrelse/ skala på
tiltak og endring i strukturer og offentlige rom.

I følge planen skal fortetting og utvikling med nye elementer vektlegges
positivt. Planen fremhever eksisterende bebyggelses rammer som
utfordrende, mens virkning for kulturminner vektlegges i mindre grad. Nye
elementer i stort omfang og kravet til tetthet og økonomi i prosjekter kan
medføre en høyere utnyttelse enn hva kulturmiljøet kan tåle.

Det er satt i gang et arbeid med å revidere kulturminneplanen «Kulturplan for
Voss kommune» 2015-2026 (temaplan).
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• Reguleringsplan for Vossevangen, planid 98001
Planen har som mål å tilrettelegge for et levende senter med gode
miljøkvaliteter, med ivaretakelse av kulturhistoriske verdier og visuell
opprusting. Sentrum skal utvikles til et trivelig sted både for fastboende og
tilreisende.
Vangskyrkja og Olavskrossen er vist som områder med vern med føringer
etter kulturminneloven. Bygninger og bygningsmiljø fra før krigen er i
stor grad foreslått regulert til vern. BSR-bebyggelsen er ikke omfattet
av vern i planen. Planen framhever friluftsområdet Prestegardsmoen
som svært verdifullt, og kontakten med Vangsvatnet er viktig. Innenfor
reguleringsplanen kan Prestegardslandet, strandsonen og Holbergsplassen
settes i stand og tilrettelegges etter egne detaljplaner.
Byggehøyder, takformer, inntrukne øverste etasjer, krav til utforming
av skilt og reklame, baldakiner og markiser er viktige elementer som
setter sitt preg på sentrumsbebyggelsen. Hovedretningslinjer er tatt inn i
bestemmelsene.

tilpasses formålet som en nødvendig tilrettelegging for næringsutvikling.
Tilrettelegging for næringsvirksomhet er prioritert, og planen viser et
stort utbyggingspotensiale. Det er bygging på ledige tomter, effektiv
arealutnytting på tvers av eiendomsgrenser og fortetting eller lukking av
hele kvartal. Riving av bygninger for ny tilrettelegging er aktuelle løsninger
for god arealutnytting enkelte steder. Planen legger til rette for fornying av
bygninger, ombygging og bruksendring. Det er et viktig prinsipp at trinnvise
eller midlertidige løsninger ikke hindrer en større samlet løsning når den
måtte være aktuell. Enkelte steder er byggelinja flyttet innover i kvartalene
for å gi anledning til arealutvikling, for alle etasjer. Der det er ledige
tomter skal det satses på bruk av noe bredere bygg som passer bedre med
byggesystem i dag. Alle byggehøyder må fastlegges ved bruk av kotehøyder,
oppbygde tak og inntrukne toppetasjer må avklares i byggesak. Det må
settes krav til gode arkitektoniske løsninger.

Planen fremhever at ny arkitektur bør være nyskapende og tilpasset i
et samspill med nåværende bygninger. Moderne elementer skal speile
samtiden og harmonere med omgivelsene. Prosjektet “Farge for arkitektur”
til Norsk form skal peke på virkemidler for å sette i stand fasadene. Det
gjelder både vedlikehold av veggflater, dører og glasskarmer, fargesetting
og utforming av markiser, baldakiner og skilting.
Planen påpeker utfordringen med at eiendomsstrukturen i kvartalene oftest
ikke gir grunnlag for å utnytte tomtene hver for seg, samarbeid kreves. For
å kunne gjennomføre planforslaget må eiendomsforhold i enkelte tilfelle
Reguleringsplan for Vossevangen, plankart
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• Områdeplan for kollektivknutepunkt, 2011002
Den historiske bebyggelsen og landskapet, lineært i øst-vest retningen
har dannet utgangspunkt for organiseringen av ny bygningsmasse. Det
historiske omfatter ikke bare den gamle stasjonsbygningen og Fleischer,
men også det funksjonelle og «vestlandske» byggeskikksprinsippet som
handler om å bygge langs etter høydekotene. De store bygningsvolumene
skal utformes med takvinkel som bidrar til å binde historisk og ny
bebyggelse på Vestre Vangen sammen. Hovedmøneretning for felt AB1 og
AB2 skal være øst-vest, men inntil 30 % av fasadelengden i det enkelte
feltet kan utformes med møneretning nord-sør. Bygningsvolumene skal
søkes underdelt med oppdeling i mindre deler og forskyving av fasadeliv
og bygningsvolum, som vil gi en bedre skalatilpassing til eksisterende
bygningsmiljø. Ny gondolbanestasjon vil få avvikende møneretning for å
variere hovedstrukturen, og gjøre bygget til et moderne landemerke for
reiselivsdestinasjonen Voss.
Arealet i AB1 (nærmest Fleischer) skal kunne benyttes til hotell,
bevertning, forretningslokale og kontor. Parkering skal primært løses i
parkeringskjeller i underetasje. Ut mot gateplan og fasade skal hotell med
konferanselokale, samt mindre forretninger prioriteres. Fasader mot
bussholdeplassen skal ha høy materialkvalitet og grad av gjennomsyn eller
transparens. Det er ikke ønskelig med bilbasert forretningsvirksomhet.
I plankartet er det vist en underdeling i tre hovedvolum som blir bundet
sammen av to lavere mellombygg. Maksimal mønehøyde for hovedvolumene
er k+81,0. Planen legger til rette for inntil åtte etasjer medregnet etasjene
med skråtak.
Arealet i AB2 skal kunne benyttes til bolig, forretning, kontor, bevertning og
parkeringsanlegg som ikke generer større trafikk eller parkeringsbehov.
I fasade mot gate skal publikumsrettet funksjoner prioriteres, med
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Områdeplan for kollektivknutepunt, utsnitt av plankart

Visualisering av fremtidig kollektivknutepunkt

Lengdesnitt gjennom fremtidig kollektivknutepunkt
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fasadeutforming som gir god kontakt og overgang til eksisterende
bygningsmiljø på Vestre Vangen. I plankartet er vist en nedtrapping av
byggehøyder mot Gullfjordungsvegen og Lærumhuset. Maksimal mønehøyde
lengst vest er k+76. Det er lagt inn en byggegrense mot jernbanen på 10 m.
I felt AB3 er den gamle stasjonsbygningen regulert til blandet formål,
jernbanestasjon med mulighet til å ta bygningen i bruk til bolig, forretning
eller kontor så framt krav i felles bestemmelser til de ulike
formålene kan oppfylles. En hensynssone på selve bygget sikrer bygningens
eksteriør, samt interiøret i jernbanekafeen.

Tverrsnitt gjennom den nye
“Fengselstomta” (over) og fremtidig
hotell ved gondolbanen (under)

Felt B/F/K1, Vangsgata 4 – 10 er regulert som i dag til kombinert formål
forretning/kontor/bolig. Det er lagt hensynssone for kulturminner på
bygningene som sikrer eksteriøret.
Visualisering av fremtidig kollektivknutepunkt - tidlig utkast

• Detaljreguleringsplan for Uttrågata 42, planid 2015007
Planen åpner for å bygge høyere enn det tidligere har vært tillatt å gjøre
på Vangen, og har som mål å legge rammene for at dette skal gjøres med
gode arkitektoniske og bymessige kvaliteter. Det er lagt til rette for en
viss fleksibilitet i hva byggene skal brukes til med fokus på forretning/
kontor i de nederste etasjene, og mulighet for både fast boligbebyggelse og
hotellvirksomhet i etasjene oppover. En slik fleksibilitet vil kunne støtte et
sentrum som er i endring der behovene vil kunne endre seg over tid. Planen
vil bidra til en fortetting i sentrum, aktivering av et område med potensial
og bidrag til oppgradering av offentlige byrom.
Det åpnes for nybygg på den ubebygde delen av planområdet mot nord og
økt byggehøyde ved nye etasjer på eksisterende bygg i Elvegata. Planen
legger også til rette for framtidig parkeringskjeller under bakken. På
bakkeplan skal parkering ha dekke over og ikke ligge åpen i dagen. Oppå
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dette nye dekket tilrettelegges det for et nytt byrom, et offentlig gulv,
som skal utformes for opphold med benker og grønne innslag. Det tenkes
også tilstøtende butikker, servering og annen næring, spesielt ved en
folketallsøkning på Voss i årene fremover. Mot Elvegata og Lekvemogata
bør det etableres ramper/brede trapper opp på nytt uteplan.
På de eksisterende byggene i Elvegata blir det åpnet for påbygging
av ytterligere 1-2 etasjer. Den nye bygningsmassen vil ha søkelys på
møtet mellom nytt og gammelt, deler trekkes noe inn fra fasadelivet.
Kvartalsstrukturen deles opp med åpne mellomrom for å unngå et
massivt preg mot gateløpene, og for å gi gjennomslipp av lys til bakgård.
Lysforholdene er viktig i slike fortettingsprosjekt, og vil være styrende for
utforming av ny bygningsmasse i høyden. Fortetting er nødvendig for at
Voss skal kunne håndtere framtidig vekst og krav om fortetting sentralt.

Øvrige reguleringsplaner
• Detaljreguleringsplan for gondol Voss, planid 2011005
• Detaljreguleringsplan for Skulehaugen, planid 09010
• Områdeplan for strandareal langs Vangsvatnet, planid 2010010
• Detaljreguleringsplan for aktivitetsområde og festivalplass, planid
2014004
• Detaljreguleringsplan for Park Hotel Vossevangen, planid 2013007
• Detaljreguleringsplan for Elvegata, planid 2012015 (påklaget)
• Områdereguleringsplan for Tvildemoen, planid 09014
• Utbyggingsplan for HMV-Haugamoen, endring, planid 07010
• Reguleringsplan for Haugamoen, endring-bustadfortetting, planid
00004
• Detaljreguleringsplan for Nyrefeltet, planid 09024

I tillegg er det startet opp planarbeid for følgende områder:
Dagens bebyggelse i kvartalet er på opptil 4 etasjer over bakken. Den
nye byggehøyden i bakgården nord på tomta er satt til maksimum 6 og 7
• Detaljreguleringsplan for Sentralidrettsanlegget, planid 2017002
etasjer. Fortetting i høyden på eksisterende bygningsstrukturer kan gjøres i • Områdereguleringsplan for Vangen Vest-Fleischer’s Hotel, planid
opptil 6 etasjer i Elvegata/S03.
2011016

Visualisering av nybygg i bakgård sett fra nord-vest
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Målet for DIVE-analysen
Voss kommune ønsker å løfte frem viktige historiske utviklingstrekk,
kulturminner av betydning og kulturarv som vesentlige faktorer i
byutviklingen.
DIVE-analysen skal gi et godt kunnskapsgrunnlaget for arbeid med ny
sentrumsplan og den videre
utviklingen av Vangen. Sentrale spørsmål er hvilken utbygging som kan
tåles i sentrum.
1.

Hvilken endring og utbygging kan skje uten at verneverdien på bygg og
miljø i sentrum blir redusert?
2. Hvordan kan den historiske verdien styrkes?
3. Kan nye prosjekt og planer bidra til å forsterke kulturhistoriske
verdier og gi Voss identitet og særpreg?
4. Hvordan kan kulturminner og kulturmiljø bli ressurser og bidra til
bykvalitet og byliv, næringsutvikling og vitalisere sentrum?
Rapporten må tydelig vise et handlingsrom og definere et
utviklingspotensial som ligger i sentrum, der en tar høyde for å bevare
kulturverdiene.
•
•

Rapporten
Kunnskapsplattformen ligger i rapportens Trinn 1 til 3 som
medvirkningsgruppa har diskutert og gitt innspill til. Kart og beskrivende
tekst illustrerer viktige utviklingstrekk som bør videreføres. Her ligger
også rammene for vern inndelt og behandlet på delområdenivå. Viktige
historiske bygninger, veger og strukturer er markert på kart T2-2 Viktige
utviklingstrekk.
Ikke alle delområder på Vangen innehar like store kvaliteter. Det er viktig
at hvert delområde behandles individuelt, med nyanserte føringer som
kan ivareta de ulike delområdenes verdier, utfordringer og muligheter i en
reguleringsplan. Dette vil bidra til å gi større forutsigbarhet for alle parter.
Konklusjonene i Trinn 4 foreslår rammer og muligheter for hvert delområde.
Delområder som har likt handlingsrom er slått sammen og behandlet under
ett.

Det presiseres at DIVE-rapporten ikke utgjør et juridisk styringsverktøy
etter plan og bygningsloven, men er utarbeidet som et grunnlag for videre
juridiske prosesser og andre prosesser i området. Det vil være opp til
Voss kommune i hvilken grad, og på hvilken måte, de ønsker å overføre
kunnskapen fra DIVE-rapporten til juridisk bindende planer etter plan og
bygningsloven.

Hva er begrensingene og mulighetene for videre utvikling på Voss.
Avdekke og gi forståelse av de verdiene som er på Vangen.

Det er ønskelig at DIVE-analysen som fagutredning kan tas i bruk av andre
avdelinger internt
i kommunen, blant annet som grunnlag for en påfølgende mulighetsstudie i
sentrumsområdet og ved revidering av Kulturminneplan for Voss.
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Handlingsrom
Strukturkart
Trinn 2 viste et behov for ikke bare å ivareta de viktigste enkeltbygningene,
men også strukturer og viktige grønne verdier. Basert på Kart T2-2 Viktige
utviklingstrekk, har vi utarbeidet et kart T4-1 Strukturkart som viser de
ulike strukturene i dagens situasjon. En del av delområdene innehar like/
beslektede strukturer. Disse er beskrevet og behandlet i analysens Trinn 3.
Avgrensingen av de ulike strukturene følger områdeavgrensingene. Det
presiseres at grensen mellom enkelte områder ikke er endelig, og at disse
kan justeres ved senere konkretisering.
Forslag til handlingsrom
Vurderinger av handlingsrommet må ses ut fra ønsker og behov knyttet til
pågående og fremtidige planer for utvikling av analyseområdet vektet mot
prioriterte verneverdier. Ut fra metodikken skal Trinn 4 definere og drøfte
handlingsrom og strategi for videre forvaltning i lys av en bærekraftig
sentrumsutvikling. Handlingsrommet for hvert enkelt delområde er
beskrevet i tabell T4-1 Handlingsrom og i kart T4-2 Handlingsrom.

Tabell 4-1 Handlingsrom viser DIVE-analysens forslag til handlingsrom
for de ulike delområdene basert på kunnskapsplattformen i de tre første
trinnene. Verdi sier noe om verdiene i hvert enkelt delområde, mens
tålegrensen gir rammebetingelser for utvikling. Angivelsen av kategori gir
føringer for grad av strenghet i forhold til vern. Eksempelvis har delområde
7 Strandavegen liten til middels verdi og stor endringskapasitet, noe som
tilsier at området kan tåle ganske store endringer før den kulturhistoriske
verdien forringes. Tålegrense C/D tilsier at det kan aksepteres
kompromissløsninger der både vern og utvikling ivaretas et godt stykke
på vei, men nærhet til kulturhistorisk viktige områder gjør at bebyggelsen
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bør tilpasses slik at den ikke dominerer over eller forringer tilliggende
områders verdier. Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser
bør dokumenteres.

Det er utarbeidet en oppsummering av handlingsrommet etter tabellen som
beskriver enkle prinsipp /strategier som vi anser vil være viktig i videre
plan- og byggesaksprosser.
Forslag til handlingsrom for delområder der eksisterende strukturer
skal bevares
I fysisk forstand fremstår noen av delområdene som homogene
utbygginger, mens det innen hele analyseområdet er stor variasjon i
bygningstyper, størrelser og strukturer.
Vi foreslår at de delområdene som gjennom de tre første trinnene
er definert som verdifulle og har ingen, liten eller liten til middels
endringskapasitet vil få best vern gjennom å bevare dagens struktur og
bebyggelse. Handlingsrommet vil variere noe ut fra grad av verneverdi og
tålegrense.
De største restriksjonene i forhold til endringer vil være i delområdene
1A Evangervegen vest og Grovendal, 1B Lekvemoen, 1C Tvildesvegen,
2 Vangskyrkja og Prestegardslandet, 3A Gjenreisningsbyen Vangsgata
(hoveddelen), 3B Gjenreisningsbyen vest, 4A Vangsgata – Stallgata –
Skulegata, 4B Hestavangen, 5A Fleischer’s Hotel og stasjonsområdet, 5B
Lokomotivstallen, 6A Hjelpekirkegårdene og 6B Skulehaugen.
Handlingsrommet for hvert enkelt delområde der dagens struktur (jf. T4-1
Strukturkart) skal bevares er beskrevet i tabellen som følger og i kart T4-2
Handlingsrom.

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum
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TRINN 4
De fem eksisterende strukturene er definert og beskrevet som følger:

Delområde 3C Gjenreisningsbyen Uttrågata øst og vest foreslås
opprettholdt som BSR-struktur. Ved fremtidig utvikling/ transformasjon
kan delområdet få en oppgradert status på linje med Vangsgata. Delområde
3C bør ha tydelige rammer for utvikling, men det gis likevel noe større
rom for nye tiltak her enn i de øvrige områdene der dagens struktur skal
bevares. Eksisterende struktur langs Uttrågata skal bevares, og nye tiltak
skal ha en oppsluttende virkning for de gjenværende kulturminnene. Det bør
stilles krav om at alle nye tiltak bygger positivt opp under BSR-strukturen
og tar hensyn til denne.
Gjenreisningsbyen Uttågata øst og vest. Fortetting med vernehensyn.
Områder for bymessig utvikling, der ny struktur må tilpasses
omkringliggense struktur og verneverdig bebyggelse.

I alle disse delområdene gjelder primært bevaring og hensyn.
Forslag til handlingsrom for delområder der nye strukturer kan
innføres (utviklingsområder)
I de delområder som har stor endringskapasitet og lite igjen av verneverdi
vil handlingsrommet være større. Dette gjelder i alt 6 av delområdene
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(se tabellen). I disse delområdene kan strukturen enten beholdes helt
eller delvis, fortettes, påbygges eller transformeres delvis eller til helt ny
struktur.
Muligheter og begrensninger for utvikling vil variere mellom delområdene,
ut fra verdi i delområdet eller hensynet til omkringliggende verdifulle
strukturer og elementer. Delområder der nye strukturer kan innføres vil i
fremtiden kunne ha ulike funksjoner og formål. Ut fra arealbruksstrategien
vil tetthet og utnyttingsgrad øke vesentlig i disse områdene. Det er derfor
svært viktig at alle nye tiltak hensyntar omkringliggende bebyggelse og
strukturer.
Områder der nye strukturer kan tillates kategoriseres slik og vist i kart
T4-2 Handlingsrom:
Delområdene 7, 8 og 12A Strandavegen, Ungdomsskolen, Kulturhuset
og Fengselstomta er områder som kan utvikles eller transformeres. Må
vise hensyn til omkringliggende kulturmiljø.
Delområdene 10, 11 og 12B Evangervegen – Vangsvatnet, Haugamoen
nord og Jernbaneområdet er områder som kan transformeres med
liten grad av hensyn.

De nye strukturene og områdenumrene er lagt inn i tabellen nedenfor som
utgangspunkt for forslag til handlingsrom for utvikling (U1 og U2).
I tillegg kommer viktige hensyn som bør ivaretas på et overordnet nivå:
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1C
7
12B

5B
12A

4A
3A

5A

1A
10
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3B

3C

9
3C
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1B

2
6B
6A
8
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50

100
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Eksisterende strukturer
I

Monumentale bygg og parkmessig preg

II

Eldre småskalastruktur

III

Eldre sentrumsstruktur

IV

Stasjonsmiljøet

V

Etterkrigsbebyggelse

VI

Blandet struktur

Asplan Viak mai 2018

DIVE

Planavgrensing
Områdeavgrensning

T4-1 Strukturkart

NB-avgrensning

Kulturhistorisk stedsanalyse
Voss 2018

N
N

Målestokk= 1:3500 i A2

74

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Handlingsrom

TRINN 4

II
U1
U2
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V
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V
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I
I
I
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Monumentale bygg og parkmessig preg
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Eldre småskalastruktur
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Eldre sentrumsstruktur
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Stasjonsmiljøet

V

Etterkrigsbebyggelse

VII
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Utviklingsområder
U1

7, 8 og 12A: Områder som kan utvikles
eller transformeres med hensyn

U2

10, 11 og 12B: Områder som kan transformeres
med liten grad av hensyn

Planavgrensing
Områdeavgrensning
NB-avgrensning
Viktige siktlinjer
Viktige portaler

Gjenreisningsbyen Uttrågata øst og vest
Fortetting med vernehensyn

75

DIVE
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Eksisterende bygg (1 etg.) som kan vurderes revet

Allerede planlagte/utførte endringer

Potensial for fortetting, infill i BSR-struktur

Planavgrensing

Potensial for fortetting, 1 etg. i bakgårder BSR
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T4 Potensial for fortetting
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Potensial for fortetting, småskala struktur Lekvemoen
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Handlingsrom - Tabell

TRINN 4

NB! Delområder som har likt handlingsrom er slått sammen i tabellen under. Verdi, endringskapasitet og tålegrense er definert, beskrevet og vurdert i Trinn 3 (se både tabell og tekst).
Strukturen er definert under Trinn 4 i form av farge og tall. Tall i parentes utgjør eksisterende struktur.
Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

Tålegrense

1A

Evangervegen vest og
Grovendal

Middels til stor

Liten

A/B

Struktur

Handlingsrom

II

Hele området med småskala struktur bør bevares. Eventuelle nye bygg skal oppføres innenfor samme
skala for å ta hensyn til de eksisterende. Nye tiltak bør bidra til å knytte området bedre sammen og
bygge opp under kulturminnene i området. Det bør ikke tillates hverken større tilbygg eller ytterligere
fortetting i form av nye tomter eller større bygningsvolumer med flere enheter.
Grovendal og Ullestadhuset bevares og sikres vern gjennom juridiske planer, hensynssone med bestemmelser.

1B

Lekvemoen

Middels

Liten

B

II

Videre bruk og karakter av eldre, frittliggende småskala eneboligbebyggelse i grønne hager opprettholdes.
Det åpne arealet ut mot Uttrågata kan bebygges med en tilbaketrukket bygård i maks 3 etasjer ut mot gaten,
og med gavl mot elva (se BSR-planen). Småskala bygg i hage bør opprettholdes sør for dette, og
kompletteres langs elva. Bebyggelse i området bør følge den gamle eiendomsstrukturen for å bevare
områdekarakteren (hus i hage).
Dersom dagens næringsvirksomhet kan relokaliseres, kan det store næringsbygget rives, og erstattes med
ny bebyggelse i en småskala struktur som harmonerer med dagens boligbebyggelse og som bidrar til å knytte
denne bedre sammen. Større leilighetsbygg frarådes. Fiskegarasjen, Frelsesarmeens bygg og
Godtemplarhallen bør bevares som del av den helhetlige strukturen.
Hele delområdet Lekvemoen bør fortsatt sikres vern gjennom juridiske planer, hensynssone med
bestemmelser. Enkeltbygg med særlig høy verdi kan markeres.

1C

Tvildesvegen

Middels til stor

Liten

A/B

II

Elvebredden og elverommet bør bevares og tilrettelegges for allmenn bruk. Området kan gjerne
oppgraderes, men ny, større bebyggelse frarådes. Mylna bør bevares. Arealer sør for Mylna bør
opprettholdes som friområde for å sikre lesbarhet og sammenheng i kulturmiljøet. Bygningens kontakt
med og sammenheng i elverommet er viktig.
Enkeltbygg og åpne arealer sør for Mylna bør sikres langsiktig vern gjennom juridiske planer,
hensynssone med bestemmelser.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

Tålegrense

2

Vangskyrkja og
Prestegardslandet

Stor

Ingen/ liten

A

I

Viktige siktlinjer mellom kirka/prestegardslandet og Vangsvatnet og mellom kirka og Tinghuset bør
bevares som åpne arealer uten bebyggelse. Dette kan kreve reguleringsendring i arealer mot vannet i
gjeldende plan. Holbergsplassen kan med fordel oppgraderes på bakkeplan, gjerne tilbakeføres som
festplass.
Her er ikke rom for nybygging. Midlertidige installasjoner bør kunne aksepteres.
Kirke, kirkegård og siktakser/ åpenhet mot vannet bør sikres vern gjennom juridiske planer.

3A

Gjenreisningsbyen
(hoveddelen, Vangsgata)

Stor

Liten

A/B

V

Viktige karaktertrekk ved BSR-strukturen med sammenhengende bybebyggelse med karakteristiske
byggehøyder, takform og materialbruk samt arkitektonisk karakter bør bevares og vektlegges ved alle
nye tiltak, tilbygg/ ombygging. Gjelder spesielt på hjørnetomter, da disse er særlig viktige for å ivareta
BSR-karakteren. Viktige siktlinjer, gateløp/-tverrsnitt og plassdannelser bør opprettholdes i strukturen.
Byggelinje mot gate ivaretas.
Ved brann, eller dersom eksisterende bebyggelse må rives, bør ny bebyggelse utføres som
innfilbebyggelse som tilpasser seg og underordner seg opprinnelige og godt bevarte bygg.
Det bør i utgangspunktet ikke tillates å bygge sammen flere eiendommer. Opprinnelig eiendomsstruktur
bør være tydelig lesbar i fasader slik at vertikaliteten og variasjon langs gateløpet opprettholdes.
Eksisterende opprinnelige fasader med saltak, balkonger og verdifulle detaljer bør bevares.
Byggehøyder på eksisterende og evt ny bebyggelse bør ikke tillates høyere enn dagens høyder på
tilliggende bygg. Materialbruken og fargeskalaen fastsatt i BSR-planen bør opprettholdes.
Utbygg og takopplett bør ikke tillates mot gate. Takopplett kan tillates mot bakgård inntil 30 % av taket.,
og opplett skal da være delt opp i flere mindre volum (ikke ett sammenhengende). Takvindu bør være
enkeltstående og ligge i plan med taktekking. Bredden bør ikke være større enn vinduene i veggfasaden.
Det bør ikke tillates takterrasser i saltak mot gate. Baldakiner er et reversibelt tiltak, og det kan tillates
å etablere nye baldakiner uten søyler med bredde opp til 1,3 m, gjerne av klart glass. Tekniske rom over
tak bør være tilbaketrukket fra fasade, helst bygget inn. Opprinnelige skilt bør bevares. Nye skilt bør
være enkle, og ikke dominere bygningens uttrykk. Eksisterende opprinnelige balkonger bør bevares. Det
kan etableres nye balkonger mot bakgård og på gavlvegger, men ikke veranda. Det bør ikke tillates å
etablere nye eller utvide eksisterende balkonger mot gate.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

TRINN 4

Tålegrense

Struktur

Handlingsrom
Potensial for infill i Vangsgata er begrenset til ett hjørnebygg i Vangsgata 47 mot Sverres plass, der det
i dag er et lavt bygg, som kan vurderes bygget opp i flere etasjer i tråd med BSR karakteren. Tomta er
viktig, så det må gjøres med fokus på å slutte opp om BSR-strøkets karakter. Det kan også være mulig å
bygge ut første etasje bakover mot Bonangergata i kvartalet Skulegata 2-4/ Vangsgata30-32.

3A forts.

Det vil ellers være viktig å prioritere utvikling av ledige tomter i andre delområder før riving av
BSR-bebyggelse i Vangsgata kan forsvares.
Ved økt arealbehov kan det vurderes å se to nabogårder i en bruksmessig sammenheng i 1. etasje,
eventuelt kan det vurderes å utvide 1. etg i bakgård opptil en halvparten av total bredde. Eventuelle
nybygg bør innordne seg eksisterende struktur i høyde, volum og fotavtrykk.
Det bør etableres vegetasjon eller grønne soner i bakgårdene for å øke kvaliteten. Bakgårdene bør ikke
bygges igjen med ny, høy og tett bebyggelse, men det kan tillates utvidelser i 1. etasje dersom alle eiere i
en rekke/ kvartal er enige. Uteoppholdsarealer bør etableres på taket av evt gjenbygde bakgårder.
Hensynssone H570 med bestemmelser som sikrer disse forholdene anbefales. Restriktiv holdning til nye
tiltak som medfører endring av autentisk preg anbefales, og streng håndtering.
3B

3C

Gjenreisningsbyen vest

Gjenreisningsbyen
Uttrågata øst og vest

Asplan Viak mai 2018

Middels til stor

Middels til stor

Liten til middels
(Nordre del:
liten, søndre
del m Park
hotell: middels)

B

Liten til middels

B/C

Arealer nord for Evangervegen bør behandles som delområde 3A Gjenreisningsbyen (hoveddelen,
Vangsgata) med streng håndtering, og sikres med hensynssone i juridisk plan med bestemmelser.

V

Utviklingspotensialet er begrenset og knyttet til arealer sør for Evangervegen (Park Hotell, østre del).
Eventuell utvikling av hotellet må ta særlige hensyn til BSR-bebyggelsen, kirka og arealene ned mot
vannet med hensyn på SR-byens rammer for bebyggelse, siktlinjer og portalvirkning inn mot kirka og
sentrum.
VII

Alle enkelttiltak bør vurderes i sammenheng delområde 3A, og virkning i forhold til BSR-planen som
helhet. Det anbefales derfor en forholdsvis streng håndtering også i område 3C.
Form og uttrykk som er karakteristisk for BSR-bebyggelsen bør tillegges vekt, spesielt på hjørnetomter,
da disse er særlig viktige for å ivareta BSR-karakteren. Viktige siktlinjer, gateløp/-tverrsnitt og
plassdannelser bør opprettholdes i strukturen. Byggelinje mot gate bør ivaretas i tråd med BSR-planen.
Ny bebyggelse bør være elementer som slutter opp om BSR-strukturen, og ikke være elementer som

VII
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Endringskapasitet

TRINN 4

Tålegrense

Struktur

Handlingsrom

3C forts.
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bryter med denne (komposisjonsprinsipp, materialbruk, høyder). Nybygg bør derfor innordne seg
eksisterende struktur, og opprinnelig eiendomsstruktur bør være lesbar i fasader.
BSR-bebyggelse bør som prinsipp ikke rives uten en helhetlig vurdering av verneverdi som del av BSRbebyggelsen. Eksisterende opprinnelige fasader med balkonger og detaljer bør bevares. Det kan
etableres nye balkonger mot bakgård og på gavlvegger, men ikke veranda. Det bør ikke tillates å
etablere nye eller utvide eksisterende balkonger mot gate.
Her er noe større potensial for innfilbebyggelse på ledige tomter enn i Vangsgata, jfr kart T4-3. Enkelte
enetasjes bygg kan vurderes bygget opp i full høyde for å øke utnyttelsen i gata og styrke opplevelsen av
gaterom. Byggehøyder på ny bebyggelse/ innfilbebyggelse bør ikke tillates høyere enn dagens høyder
for BSR-bebyggelsen (maks 4 etg) på tilliggende bygg, og bør tilpasses til disse. Det kan åpnes for
fortetting inne i kvartaler ved at 1. etasje utvides og med uterom på tak, men først etter at virkning for
helhetlig områdekarakter, varelevering mv er dokumentert. Andre gode løsninger som framkommer
gjennom mulighetsstudier kan vurderes dersom kulturminneverdier ivaretas. Herunder hensynet til
opplevelse for delområde 3A Vangsgata. Fortetting med bebyggelse som er høyere enn dagens
byggehøyde for BSR-bebyggelse (3-4 etasjer) frarådes. Kvartalet bak Uttrågata 29-35 bør kompletteres
mot øst og sør.
Ved økt arealbehov kan det vurderes å se nabogårder i en bruksmessig sammenheng, eventuelt kan det
vurderes å utvide 1. etg i bakgård opptil halvparten av total bredde (jf. tradisjon på Vangen).
Materialbruken og fargeskalaen fastsatt i BSR-planen bør også her opprettholdes og videreføres.
Utbygg og takopplett bør helst ikke tillates mot gate. Takopplett kan tillates mot bakgård inntil 30 % av
taket, og da delt opp i flere mindre. Nye baldakiner tillates etablert i bredde opp til 1,3 m, gjerne av klart
glass. Tekniske rom over tak bør være tilbaketrukket fra fasade. Det bør etableres grønne soner i
bakgårdene for å øke kvaliteten.
Området rundt Olavskrossen anbefales ivaretatt som åpent plassrom i tråd med BSR-planen, og dette
bør sikres videre i juridiske planer. Bebyggelsen rundt plassen har potensial for utvikling, gjennom et
helhetlig grep. Rammer for evt ny bebyggelse bør dokumenteres i en mulighetsstudie.
Sikring gjennom juridiske planer, enten med hensynssone eller med markering av enkeltbygg med verdi.
Bestemmelser som sikrer hensyn til Vangsgata.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

Tålegrense

4A

Vangsgata- Stallgata –
Skulegata

Stor

Liten

A/B

III

4B

Hestavangen

Stor

Liten

A/B

III

5A

Fleischer hotell og
stasjonsområdet

Middels til stor

Liten

B

IV

Asplan Viak mai 2018

Struktur

Handlingsrom
Relativt godt bevart og homogene trehusområder ved Gamle Vangen og Hestavangen. Omfatter
bygninger fra før bombingen i 1940. Eksisterende struktur og bebyggelse i bør bevares. Det bør sikres
at preget ikke endres slik at helheten går tapt. Ingen fortetting, riving eller nybygg bør tillates. Streng
håndtering anbefales.
Infill-bebyggelse/nye erstatninger kan tillates kun om det oppstår hull i strukturen. Nye elementer skal
da være tilpasset tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, takform, plassering av bygning på tomt,
henvendelse mot gateløpet samt høyder og størrelser på en slik måte at særpreget ikke svekkes.
Større påbygg og ombygginger bør unngås, men ved til-/påbygging er det viktig at bygningens
opprinnelige form blir tydelig og fattbar. Bygninger, gateløp og plassrom bør bevares. Ny bebyggelse
som tilføres inn mot plassene bør tilpasses eksisterende trebygninger i skala/størrelse. Funksjon for
bygning på plassen må bidra til å underbygge plassens funksjon og form.
Oppgradering av Hestavangen som et helhetlig byrom med prioritet for gående anbefales. Parkering bør
fjernes. Søndre del kan prioriteres for drosjer. Eksisterende drosjepaviljong kan erstattes av et nytt
bygg i samme skala plassert inn i en situasjon som gir mer arealeffektivitet. Alle nye tiltak her bør ha en
oppsluttende virkning i forhold til plassrommet og den eldre (trehus)bebyggelsen.
Det anbefales fortsatt sikring av enkeltbygg samt plassrom i juridiske planer med bestemmelser.
Det vurderes at områdets tålegrense er nådd, på grunn av en rekke tilbygg/ ombygginger. Det bør
utvises stor forsiktighet ved evt ytterligere bebyggelse i området.
Dersom det likevel åpnes for nye tiltak, er det viktig at ny bebyggelse oppføres som separate bygg som
gir luft rundt det eldste hotellbygget og som underordner seg dette, slik at signaleffekten for hotellet
ved ankomst til Voss fra vest ikke svekkes. Særlig viktig vil det være å unngå at hotellets fasade mot
vest innebygges, dersom arealer mot sør likevel skal fortettes.
Åpenhet mot vannet er svært viktig for opplevelse av hotellet i omgivelsene.
Fjernvirkning av eventuelle nye tiltak mot kulturhistoriske omgivelser bør alltid dokumenteres. Skala på
gondolbane, som er under bygging, bør ikke være toneangivende for evt andre nye bygg i området.
Bør sikres fortsatt vern i juridiske planer.
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Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

Tålegrense

5B

Lokomotivstallen

Stor

Liten

A/B

IV

Eventuell tilpasning til ny bruk bør ta utgangspunkt i bygningens særpreg og rammer. Eventuell ny
bebyggelse/ materialer som tilføres bør tilpasses eksisterende bygning i skala og underordne seg
lokstallens sterke struktur og form. Streng håndtering anbefales for å bevare autentisk materiale og
særpreg. Riving bør ikke tillates. Bør sikres vern i juridiske planer.

6A

Hjelpekirkegårdene

Middels til stor

Liten

A/B

I

Kirkegårdene anbefales ikke nedbygget, men opprettholdt som kirkegårder eller offentlige parkarealer.
Den eldste med omkringliggende steinmur bør omfattes av vern. Siktakse gjennom den nyeste
kirkegården bør ivaretas. Nye tiltak bør hensynta den opprinnelige strukturen og områdets opprinnelige
preg.
Kan sikres gjennom regulering til kirkegård eller parkarealer avhengig av framtidig behov og bruk.

6B

Skulehaugen

Stor

Liten

A/B

I

Det vurderes at områdets tålegrense er nådd, på grunn av en rekke tilbygg/ ombygginger. Ytterligere
tilbygg/ ombygging frarådes. Omkringliggende område opprettholdes som en grønn park rundt den
gamle gymnasbygningen. Autentiske elementer og materialer bør bevares.
Hele området bør sikres vern i juridiske planer, med restriktiv holdning til nye tiltak på bygget og i
nærområdet.

7

Strandavegen

Liten til middels

Stor

C/D

U1
(VI)

Dette er et område med blandet bebyggelse (opprinnelig struktur VI). Området har potensial som et
utviklingsområde.
Hensynet til utvalgte enkeltbygg innenfor området (trehus) og hensynet til naboområder bør tillegges
vekt ved utvikling av området, for å ivareta gjenværende kulturhistoriske spor. Viktige enkeltbygg er
Sion.
Nærhet til omkringliggende kulturhistorisk viktige områder gjør at ny bebyggelse bør tilpasses slik at
den ikke dominerer over og forringer naboområders verdier. Skala på nye volum og visuell virkning mot
elva, samt portalvirkning for Voss sentrum er viktige hensyn. 2-4 etasjer kan tillates på ny bebyggelse.
Ved nye tiltak i området bør det kreves dokumentasjon av virkninger for et større område/ omgivelser.
Enkeltbygg og tydelige føringer for byggehøyde/ utnytting bør sikres i juridiske planer.
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8

Ungdomsskolen

Liten

Middels til stor

C/D

U1
(VI)

Området har et potensial som et transformasjonsområde.
Nærhet til kulturhistorisk viktige områder på alle sider gjør at ny bebyggelse bør tilpasses slik at den ikke
dominerer over og forringer tilliggende områders verdier. Høyder og åpenhet mot vannet, plassen med
Olavskrossen og hjelpekirkegården er viktige hensyn.
Ny bebyggelse bør framstå med et helhetlig grep. Rammer for eventuell ny bebyggelse (utnyttelse og
byggehøyder) bør dokumenteres i en mulighetsstudie, 2-4 etg bør vurderes (2 i randsonen og 4 på midten).
Ved nye tiltak i området bør det kreves dokumentasjon av visuelle virkninger for et større område/
omgivelser.
Tydelige føringer for byggehøyde/ utnytting, som sikrer hensyn til kulturminneverdier i tilgrensende områder
bør sikres i juridiske planer.

9

Kulturhuset

Liten til middels

Middels til stor

C/D

I

Den grønne karakteren og at området er offentlig tilgjengelig utgjør en viktig verdi i området, og dette
anbefales videreført.
Området har et visst potensial for videre utvikling gjennom at eksisterende bensinstasjon kan rives og
utvikles i sammen-heng med kulturhuset. Utover dette har området lite utviklingspotensial. Eventuell
oppfylling av strandsonen bør være begrenset slik at Fleischer’s Hotel fortsatt kan oppleves i sammen-heng
med Vangsvatnet. Hotellets beliggenhet ved vannet har alltid vært en kulturhistorisk kvalitet.
Nærhet til kulturhistorisk viktige områder gjør at ny bebyggelse bør tilpasses slik at den ikke dominerer over
og forringer tilliggende områders verdier. Vestlig del av området har en viktig funksjon som åpent areal
foran Fleischer’s Hotel og det frarådes sterkt at dette arealet gjenbygges.
Åpenhet i dette området kan sikres i juridiske planer, gjennom f.eks. byggegrense eller hensynssone.

10

EvangervegenVangsvatnet
(Prestegardslandet vest)

Liten

Stor

D
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Struktur

Handlingsrom

U2
(VI)

Området har potensial for transformasjon, med en helhetlig bebyggelsesstruktur som er åpen mot vannet.
Nye tiltak bør inngå som en del av et helhetlig grep langs vatnet. Det er viktig at det blir en god virkning for
arealene på hele strekningen langs Vangsvatnet mot sentrum. Det anbefales en åpen struktur som kan
opprettholde siktlinjer mellom den verneverdige bebyggelsen i nord og Vangsvatnet. Området bør ha en
utforming som er inviterende inn mot Vangen. Nærhet til kulturhistorisk viktige områder gjør at ny
bebyggelse må tilpasses slik at den ikke dominerer over eller forringer tilliggende områders verdier
(Grovendal, Ullestad-huset, Vangsvatnet). Virkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser bør
dokumenteres.

83

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

Handlingsrom - Tabell
Omr nr

Delområde navn

Verdier

Endringskapasitet

TRINN 4

Tålegrense

Struktur

Handlingsrom

10 forts.

Strandsone anbefales opprettholdt som et friområde. Offentlig formål eller boligformål opp mot vegen kan
vurderes, bl.a. for å sikre sentrumsnære boliger i gangavstand. Byggehøyder som ivaretar hensyn til
naboområder og fjernvirkning, åpenhet i strukturen og siktlinjer mot verneverdig bebyggelse kan sikres i
juridisk plan gjennom bestemmelser og byggegrenser.

11

Haugamoen nord

Liten

Stor

D

U2
(VI)

Området kan utvikles/ fortettes/transformeres. Her er få kulturhistoriske verdier igjen. Nye tiltak bør ha en
helhetlig struktur og form mot elverommet, slik at det tar hensyn til elverommet og kulturmiljøet Mylna.
Områdets portalvirkning for Voss sentrum fra øst må også ivaretas, og virkning for BSR-bebyggelsen vest
for elva.
Nye tiltak bør ivareta en helhetlig struktur og et samlet grep for området. Byggehøyder og utnyttingsgrad kan
økes. Blandet formål bør opprettholdes, for å sikre sentrumsnære boliger i gangavstand. Siktlinjer mot Vosso
vil være viktig hensyn.
Virkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser og elva bør dokumenteres. Det anbefales en nærmere
registrering av meieribygget for å kartlegge eventuelle gjenværende kulturminneverdier og potensial for ny
bruk. Registreringen vil avgjøre om bygget skal bevares i ny struktur/ sikres I juridisk plan.

12A

Fengselstomta

Liten verdi.

Middels til stor

C/D

U1

Mulig fortettingsområde, der nye tiltak må ta hensyn til omkringliggende områder (Stasjonsområdet og
Lokomotiv-stallen, kirka, Gamle Vangen, Sparebankbygget og BSR-strukturen). Ny bebyggelse bør ha en
oppsluttende virkning for BSR-bebyggelsen vest for kirken og miljøet rundt middelalderkirken som helhet, og
tilpasses til dette miljøet i skala og omfang. Virkning av tiltak mot kulturhistoriske omgivelser bør
dokumenteres.
Det anbefales at høyder på ny bebyggelse holdes så lave at de ikke dominerer den eksisterende bebyggelsen
ved innfartsportalen fra vest, eller i naboskapet med gamle Vangen. Eventuell del av bebyggelse som kommer
ut mot Evangervegen må utformes med særlig omtanke for virkning for den eksisterende
sentrumsbebyggelsen og tilpasse og underordne seg egenarten på Vangen. Det vil være svært viktig at ny
bebyggelse ikke dominerer historiske viktige signalbygg som kirka, Sparebankbygget og Fleischer’s Hotel.

(IV)

12B

Jernbaneområdet
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Liten verdi.

Stor

D

U2
(IV)

Mulig fortettingsområde med hensyn til omkringliggende områder. Både av hensyn til kulturhistoriske verdier
i studieområdet, fjernvirkning og hensynet til boligbebyggelsen i åsen bak, bør byggehøyde holdes relativt lav.
Rammer for evt ny bebyggelse (utnyttelse og byggehøyder) bør dokumenteres i en mulighetsstudie.
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Oppsummering
Dette er en oppsummering av handlingsrommet som beskriver enkle
prinsipp /strategier som vi anser vil være viktig å ta med i videre plan- og
byggesaksprosser.
Ved saksbehandling av prioriterte bygg bør verneverdige bygg
behandles etter antikvariske retningslinjer. Dette innebærer i korte trekk
at man forsøker å bevare originale bygningsdeler, materialer og detaljer
så langt det er mulig. Ved vedlikehold benyttes tilsvarende materialer og
teknikker, og ved nødvendig utskifting bør det så langt som mulig benyttes
eksakte kopier. Nye tilføyelser (bygningsdeler/ tilbygg) bør underordne seg
eksisterende struktur, plasseres og utformes så det ikke tar fokus fra det
opprinnelige bygget, og på en slik måte at det originale bygningsvolumet
i størst mulig grad er lesbart. Det vil være en styrke om Voss hadde
en liste over prioriterte enkeltbygg i sentrumsområdet. Listen ville gitt
bedre forutsigbarhet, og kan være en støtte for både utbyggere, naboer,
saksbehandlere og politikere (se punkt under Andre virkemidler nedenfor).

Ved rivesøknader bør det alltid gjøres en helhetsvurdering ut fra en
prioritert liste over verneverdige bygninger som skal bevares, slik at et
representativt utvalg er sikret (se punkt under Andre virkemidler nedenfor)
Det anbefales å prioritere utbygging i/av andre områder som kan utvikles/
transformeres før det besluttes at bygninger innenfor sentrumsområdet
må rives.
Alle nye prosjekt og tiltak bør ses i sammenheng med den ellers
omkringliggende strukturen og Vossavangen som helhet. Det bør
derfor stilles krav om å utarbeide en mulighetsstudie hvor det enkelte
prosjektet ses i sammenheng med omgivelsene. Dokumentasjon av visuell
innvirkning fra utvalgte standpunkt bør kreves, og det bør belyses hvordan
kulturminneverdier berøres og sikres i det aktuelle tiltaket.
Siktlinjer og strukturer: Viktige siktlinjer og portaler markert i kart T2-2
Viktige utviklingstrekk bør bevares, og virkning for disse bør være et viktig
vurderingskriterium ved alle tiltak.

Eksempel på hvordan nye strukturer påvirker helhetlige, opprinnlige bymiljø. Kilde: Asplan Viak
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Gjenreisningsbebyggelsen: Det vil være viktig å dyrke den egenarten og
særpreget som Vossavangen har, og som også er grunnlaget for nasjonal
interesse som byområde. Viktige forhold som bør ivaretas er:
•
•
•
•
•

•

Nye bygninger og anlegg bør ikke dominere viktige historiske
signalbygg.
Den eldste strukturen med bygninger, gater og plasser bør bevares
uten nye inngrep
Lekvemoen bør opprettholdes som småskala bebyggelse som en viktig
historiefortellende bydel.
Utvikling med hensyn i mer eller mindre alle delområde, inkludert
transformasjonsområdene.
Heve status og standard på BSR-bebyggelsen gjennom å opprettholde
BSR-planens føringer og rammer i alle delområder der BSR
bebyggelse/ strukturer finnes.
Saltak, materialbruk og fargesetting i tråd med BSR-planen
opprettholdes i sentrum. For nye bygg kan flate tak vurderes.

•
•

•

Høyder innenfor gjenreisningsbebyggelsen bør ikke gå ut over
gjenreisningsplanens rammer.
Utbygging i bakgårder frarådes, men det kan åpnes for å bygge ut
1. etasje for å sikre en større robusthet og mulighet for arealutvikling
for næringsvirksomheten i sentrum. Koordinert utbygging mellom flere
gårdeiere i et kvartal bør da være en premiss, slik at varelevering,
renovasjon, parkering mv. får en helhetlig og god løsning. Det bør være
et krav at arealer på tak gis kvaliteter som utearealer/ fellesarealer
for kontor/ boliger oppover i etasjene. Andre gode løsninger som
framkommer gjennom mulighetsstudier kan vurderes dersom
kulturminneverdier ivaretas. Herunder hensynet til opplevelse for
delområde 3A Vangsgata.
Kvartalsstrukturen kompletteres gjennom innfill-bebyggelse,
strukturen må ikke brytes ned eller fragmenteres.

Dersom enkelte sterkt avvikende elementer (deriblant materialbruk) skal
benyttes er det desto viktigere at summen av tilpassede tiltak som underordner seg de verneverdige bygningene er i overvekt innenfor området.

Viktig siktlinje fra vest mot kirka

Asplan Viak mai 2018
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Juridiske virkemidler
Det er viktig å sikre kulturminner langsiktig og formelt gjennom juridiske
virkemidler. En oversikt over lovverk og juridiske virkemidler følger
nedenfor.
Kulturminneloven (kml)
Ingen bygninger og kulturminner innenfor analyseområdet er fredet
gjennom kulturminneloven, men flere har verdier i fredningsklasse.
Det finnes automatisk fredede kulturminner innenfor området. Hordaland
fylkeskommune er rette kulturminnemyndighet for ivaretakelse av
automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner. Riksantikvaren
er ansvarlig myndighet for forskriftfredete kulturminner (fredning av
bygninger i landsverneplaner).
Plan- og bygningsloven (pbl)
Kommunens viktigste verktøy for ivaretagelse av kulturminneverdier er
plan- og bygningsloven. Gjeldende kommuneplan har retningslinjer som
sikrer ivaretagelse av verneverdige bygg. Disse kan eventuelt suppleres
med generelle bestemmelser og retningslinjer som går mer i detalj på
forvaltning av verneverdige bygninger, eksempelvis:
•

•
Kontrast eller tilpasning?
Kilde: Riksantikvaren

Asplan Viak februar
mai 20182014

I kommuneplan, ved revisjon av sentrumsplan eller arbeid med nye
detaljreguleringsplaner bør det legges vekt på tydelige føringer for
ivaretagelse av eldre bebyggelse og tilpasning av ny bebyggelse basert
på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.
Det anbefales bruk av hensynssoner for markering av vernehensyn i
juridiske planer, på alle plannivå. Hensynssonene er viktig for å sikre
juridisk vern og for å vise sammenhengen og helheten i/ mellom de
ulike kulturmiljøene og enkeltbygningene. Det vil derfor være viktig at
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•

•

•

•

hensynssonene ikke bare knyttes til enkeltbygg, men til større områder
som henger sammen både visuelt og kulturhistorisk. Det er viktig at
det knyttes gode bestemmelser til hensynssonene. Bestemmelsene
må sikre at viktige kulturhistoriske sammenhenger og hensynet i disse
blir ivaretatt i alle typer tiltak. Riksantikvaren har eksempler på ulike
bestemmelser knyttet til hensynssoner for bevaring av kulturminner
på sin hjemmeside.
Det er viktig at bestemmelser om arealbruk, utnyttelse og fortetting
virker sammen med retningslinjer om bevaring for sammen å ivareta
hensyn til vern i de ulike områdene på en god og balansert måte.
Bestemmelser/ retningslinjer i kommuneplan og sentrumsplan om
fortetting bør inneha kriterier både til hva som skal legges til grunn for
vurdering av om tomter er egnet for fortetting og bestemmelser om
kvalitetskrav til ny bebyggelse, jamført beskrivelser av handlingsrom
i tabell over. For delområder med kulturminnehensyn betyr det at
hensynet til kulturminner bør være et viktig vurderingskriterium, som i
noen tilfeller bør gå foran hensynet til høy utnyttelse.
Det anbefales at kommuneplanen/ sentrumsplanen har bestemmelser
som stiller krav om mulighetsstudie ved utarbeidelse av
reguleringsplan for flere eiendommer. Mulighetsstudien må gi et
bilde som gir grunnlag for å sikre en helhetlig vurdering av tiltak
sett i forhold til omkringliggende kulturhistoriske verdier (både
kulturhistoriske verdier og områdenes grønne kvaliteter).
Det anbefales at kommuneplanen/sentrumsplanen har bestemmelser
med krav til dokumentasjon av forhold mellom ny bebyggelse og
omkringliggende bebyggelse. Dokumentasjonen bør både vise
bygningsvolumet i forhold til området/ områdepreget og fasader på
nybygg i sammenheng med nabobebyggelse og gateløpet.
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•
•

Kommuneplan bør suppleres med bestemmelser om at verneverdige
bygninger ved regulering avsettes som «Bygninger som skal bevares».
Konsekvent saksbehandling vil være viktig. Bevaringsfokus og hensynet
til enkeltminner og sammenhengende kulturmiljø er ett viktig grunnlag
for saksbehandlingen som kommuniseres tydelig i oppstartsmøte for
alle byggesaker.

Veiledere
Riksantikvarens reviderte veileder fra juni 2016 om «Kulturminne,
kulturmiljøer og landskap, planlegging etter plan- og bygningsloven» er
et godt hjelpemiddel for planlegging i områder som Voss hvor man er i
berøring med store kulturhistoriske verdier.
Andre virkemidler
Kartlegging av verneverdige enkeltbygg (prioritert liste): Verneverdige
enkeltbygg bør inngå i vurderingene av det endelige handlingsrommet.
Det anbefales at alle bygninger innenfor analyseområdet gjennomgås og
vurderes med tanke på verneverdi, og at det i temaplan for kulturminner
lages en prioritert liste over et representativt utvalg av bygninger i
sentrum som skal bevares for ettertiden. I utvalg av enkeltbygg er det
viktig å fokusere både på enkeltbyggets kvaliteter i seg selv, men også på
at enkeltbyggene sammen danner sammenhengende strøk, som kan være
viktig å bevare i en sammenheng.

Kart T2-2 Viktige utviklingstrekk kan både benyttes som grunnlag for en
prioritert liste i temaplanen for kulturminner, og den kan inntil listen er på
plass benyttes veiledende i plan- og byggesaker.

Kontrast eller dominans? Stathelle
Kilde: Riksantikvaren
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Formingsveileder for tilpasning av nye tiltak:
Det bør utarbeides en veileder til både fortetting og vedlikehold som viser
hvordan tiltak bør tilpasse seg innenfor de ulike områdene. Viktige stikkord
er volum, høyde, materialbruk, komposisjon av fasader og plassering på
tomt i områdene. Veilederen bør:
•
•
•

peke på hva som skal til for å oppnå god tilpasning, og hvordan man
unngår endringer som forringer verneverdien
ved strøksforskjeller - peke på hvilke trekk det er viktig å tilpasse seg til
gi huseiere forutsigbarhet og administrasjonen argumentasjon til å
avvise/avslå byggesaker som ikke er tilpasset.

Kursing/opplæring av politikerne, kommuneadministrasjon og huseiere
om kulturhistoriske verdier på Voss, og hva som er god tilpasning.
Annet:
•

•
•

Det er overordnet viktig å ikke la dårlige/uheldige eksempler sette
presedens for utbygging på Voss. Hvert enkelt prosjekt må behandles
ut fra sine individuelle forutsetninger og rammebetingelser for vern.
Det bør vurderes om avgrensningen av NB-området bør justeres/
utvides.
DIVE-analysen er tidsbegrenset prosess. Det er viktig at dette ikke blir
et dokument i en skuff, men at analysen brukes aktivt som støtte i ulike
prosesser og saksbehandling.

Listen vil være et viktig grunnlag for saksbehandling, og vi anbefaler en
streng og konsekvent linje i saksbehandling som berører de prioriterte
objektene.
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om regulerings-arbeidet i de krigsherjede byer og steder
Ringheim, Gunnar Hemre 1998. Førkrigshus på Vangen. Voss kommune
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3D-illustrasjoner BSR-strukturen
I tilknytning til DIVE-analysen har Voss kommune ytret et ønske om å vise
noen helt enkle Illustrasjoner som viser en mulig videreføring av BSRstrukturene, for å gi en bedre lesbarhet av anbefalingene. Illustrasjonene
er ikke grunngitt i hverken mulighetsstudie eller annen utredning
Vangsgata 47/ Sverresplassen 3
Illustrasjonen viser at den en-etasjes bygningen kan løftes opp i to og en
halv etasje som gjenreisningsstrukturen for øvrig. Struktur med høyde og
volum vil være de viktigste hensyn å ta.
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Strandavegen fra øst mot vest
Innfarten til Vangen fra øst er i dag utflytende, og vil kunne tåle en
fortetting som kan avgrense byrommet. Det anbefales at BSR-høydene ut
mot Strandavegen opprettholdes. Nye bygninger som erstatter bolighusene
nord for Strandavegen kan bygges en etasje høyere enn i dag da de vil
bygge opp under den bratte lia i bakkant.
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Strandavegen fra øst mot vest
Kvartalet er i dag stramt mot Uttrågata, med unntak av en ledig tomt
på hjørnet mot Lekvemogata. Mot Lekvemoen er kvartalet utflytende.
Illustrasjonen viser hvordan utfylling av kvartalsstrukturen og utbygging
av 1. etasje kan bidra til å gi mye nytt areal samtidig som BSR-strukturen
ivaretas.

Asplan Viak mai 2018

93

Kulturhistorisk stedsanalyse for Voss sentrum

