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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
 Intensjonen med planarbeidet er transformere eksisterende næring- og industriområde til 

boligområde med noe næring.  
 Hegreneset ligger i Ytre Sandviken, med hovedtilkomst fra E39 Åsaneveien mot 

Nyhavnsveien og videre til Hegrenesveien.  
 Planområdet er, med unntak av et mindre område i Nyhavn, uregulert. Omkringliggende 

bebyggelse omfatter konsentrert blokkbebyggelse i det nyetablerte boligområdet Nyhavn 
og småhusbebyggelsen i Jægers Minde 
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2. FORSLAGSSTILLER PRESENTERER
Det ble avholdt veiledningsmøte 13.02.2020. Siden veiledningsmøte har forslagsstiller jobbet
videre med hensikt å svare ut tilbakemeldingene gitt i veiledningsmøtet. Forslagsstiller har
avholdt møter med blant annet Byantikvaren, Fylkeskonservator, Byarkitekten og Statens
vegvesen.

Plankonsulent presenterte historikk knyttet til arbeidet frem til anmodning om oppstartsmøte,
samt anbefalinger i stedsanalysen, konseptplanen og ambisjonene for prosjektet, viser til
vedlagt presentasjon datert 24.03.2021.

Byplan viste til at konseptplanen er et godt grunnlag for videre arbeid.

3. PREMISSER FOR PLANARBEIDET
Arealformål

Av planinitiativet fremgår det at det er foreløpig lagt opp til ulike arealformål innenfor
planområdet, men i hovedsak boligformål og noe næring. Det er også foreslått areal avsatt til
barnehage. Etter vår vurdering er boligformål og noe næring riktig prioritering i denne delen
av Bergen. Vi anbefalerat det åpnes for fleksibel bruk av aktuelle områder for næring, da
dette bidrar til at det lettere kan veksles i bruk av arealer. Vi slutter oss til vurderingen i
konseptplanen om at det bør etableres næringsaktivitet som vil kunne bidra til attraktivitetog
aktivitet langs sjøfronten, menstiller spørsmål om hvorvidt dagligvarehandel også kan være
aktuelt -for å unngå unødig trafikk ut av området. Logistikk kan likevel bli en utfordring.
Forslagsstiller uttalte at det er interesse fra dagligvarebransjen for å etablere seg på
Hegreneset, men har vært litt avventende med å foreslå det med tanke på logistikk.

Byform og arkitektur
Gjeldende arkitektur-og byformingspolitikkskal være premissgiver for planlegging og den
arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst
i byen skal prioriteres.

Det foreslås at det utarbeides arkitektur-og designveileder for Hegreneset. Veilederen vil
omfatte tema som fasadeuttrykk, materialbruk, takform mm. samt konkretisere krav om
kvaliteter i uterom, byromsmøbler, belysning mm. Målsettingen med en slik tilnærming er å
sikre et helhetlig utrykk, samtidig som at fleksibilitet i planen i et langsiktig perspektiv blir
sikret.
Byplan er åpen for å vurdere en arkitektur-og designveileder for Hegreneset. Men viktig å
sikre kvaliteter som gode byrom.

Byarkitekten viste til at det ikke er noe fast oppsett på en slik veileder. Veilederen bør si noe
om kvaliteter og retningslinjer både i forhold til byrom og bebyggelse. Jo enklere, jo bedre.
Det er ikke ønskelig å stramme inn kreativ design i senere fase, men det er viktig å sikre
helhetskarakter, finne spillereglene som alle skal bevege seg innenfor. Blir del av den videre
diskusjonen. Planområdet har fire nabolag, men kanskje kunne en bare hatt to?
Bymiljøetaten viste til at det må være fokus på byrom, mobilitet og det blågrønne.

Det blir aktuelt å avholde møter knyttet til dette temaet, med byarkitekten og andre.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Av innsendt materiale fremgår det at det er tenkt fire delområder som skal utvikles i ulike 
faser. Delområdene inneholder til dels ulik bebyggelsesstruktur, der det i nordre del er 
visualisert blokkstruktur med gårdsrom, mens det i sør er visualisert ulike typer punkthus. 
Områdets særpreg vil være førende for utvikling av Hegreneset.   
 
3.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Det er vist bebyggelse med varierende byggehøyde. Hensyn til eksisterende strukturer og 
områdets særpreg vil måtte vektes særskilt ved vurdering av byggehøyder. Nær- og 
fjernvirkning, målpunkt og byrom, hensyn og nærhet til nærliggende kulturminner, siktlinjer 
og lokalklimatiske forhold må vektes i vurdering av byggehøyder. Kvalitet går foran 
maksimal byggehøyde og grad av utnytting. Det vil være særlig viktig å vurdere volum og 
byggehøyders virkning på sentrale byrom.  
 
Vi stiller generelt spørsmål ved volum som er skissert høyere enn anbefaling i innsendt 
stedsanalyse. Høyeste volum i søndre del, ytterst på neset, blir særlig viktig å vurdere særskilt. 
Vi er ikke overbevist om at det høyeste volumet innenfor planområdet skal plasseres ytterst på 
et eksponert nes. I nordre del er det visualisert to høyere volum utenfor sjøpromenaden. 
Konsekvensene av å plassere volum her, i strid med byggegrense, skyggevirkning, brudd på 
eventuelle siktlinjer, vindtunneler, må vurderes særskilt. 
 
3.2.3 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og 
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
3.2.4 Sjø og vassdrag 
Byggegrense mot sjø skal i utgangspunktet følges. I byfortettingssonen er byggegrense mot 
sjø angitt å være 10 meter. Eventuelle avvik fra gitt bestemmelse skal begrunnes særskilt. Vi 
registrerer at to skisserte bygg i nordre del av planområdet er plassert utenfor sjøpromenaden, 
hvilket bryter med byggegrense mot sjø. I søndre del er det skisserte bygg ytterst på neset som 
bryter med byggegrense mot sjø. Byggegrense langs sjø i KPA2018 må legges til grunn. 
 
Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler (Sjøfrontstrategien) skal være et 
styringsdokument for å sikre at verdiene og kvalitetene i sjøfronten videreføres og utvikles. 
Sjøfrontstrategien skal bidra til at utviklingen av disse attraktive områdene kommer hele byen 
til gode, og at det skapes langsiktighet og forutsigbarhet i videre planlegging og utbygging. 
Nyere reguleringsplaner langs sjøfronten har som regel en intensjon om at arealet nærmest 
sjøen skal være tilgjengelig for offentligheten. Opplevd tilgjengelighet er ikke alltid i samsvar 
med denne intensjonen. Målet om en attraktiv sjøfront fordrer at man ikke bare sikrer 
tilgjengelighet, men også kvalitet i utforming, aktiviteter og målpunkt underveis. 
 
Som del av sjøfrontstrategien er det laget forslag til tiltak i ulike delområdet. Hegreneset 
inngår i delområde 1 Breiviken – Nyhavn – Lehmkuhlstranden. Det foreslås at sjøpromenaden 
legges utenpå eksisterende landskap, for å så skape tverrforbindelser som kobler inn til 
Hegrenesvegen/ Breivikvegen. I søndre del av planområdet foreslås det at området ytterst på 
neset blir et målpunkt med tilliggende byrom ut mot sjøfronten der eksisterende bygning 
ligger. 
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Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) har foreslått at barn og unge må sikres
arealer som er tilpasset deres behov og som gir denne aldersgruppen mulighet for aktivitet
også i sjø.

Forslagsstiller stilte spørsmål ved om en bør ha et eget temamøte med de som har utarbeidet
sjøfronststrategien? Byplan uttalte at det er absolutt mulig å invitere dem med i et
arbeidsmøte.

Viser til vedlegg for Bymiljøetaten sitt innspill knyttet til sjøpromenaden.

Fra planinitiativet; behov for avklaring:
• Prinsipp for utforming av sjøpromenaden, jf. konseptplan
Byarkitekten viste til at det er viktig å avklare hvordan en skaper gode kantsoner; at det ikke
føles for privatisert eller at beboeres førsteetasje kommer i konflikt med det offentlige. Må
være en del av formingsveilederen. Ofte går dette på detaljer, noen prinsipper kan gjerne være
å finne detaljene som må til for at helheten fungerer.

• Kommunens vurdering av foreslått løsning for målpunkt, plassering og funksjon
Ikke drøftet konkret.

Samferdsel, herunder parkering
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres. Av planinitiativet og konseptplanen fremgår det at det er rettet et særlig fokus på å
tilrettelegge for gående og syklende, samt deleløsninger, for å minimere bruk av privat bil.
Hvordan planområdet og mobilitetsfokuset kobler seg videre til det øvrige gang-og
sykkelnettet må i større grad belyses og problematiseres. Det vil være viktig at kobling via
Nyhavnsvegen til fremtidig sykkelanlegg langs bybanen reguleres og realiseres. Vi vet at
Hegrenesvegen og deler av Nyhavnsvegen er underdimensjonert for dagens situasjon, så
utbedring og tilrettelegging av disse vegene må inngå i planforslaget.

Forslagsstiller, SVV og Byplanavdelingen er enige om at en delvis utbygging på Hegreneset
må ha en beregnet samlet trafikkskapning under 630 ÅDT for å unngå rekkefølgekrav knyttet
til forlenget Fløyfjellstunnel/bybane. Dette trafikknivået er definert som 0-alternativet og
tilsvarer sum trafikkmengde til og fra utbyggingsområdet på Hegreneset, inkl. både ny
bebyggelse og gjenstående, eksisterende bebyggelse.

Bymiljøetaten (BME) viste til at tunnel i utgangspunktet er et godt konsept, men det etterlyses
detaljer. Er det kun bil og sykkel, eller også gange? Uklart hvor den vil munne ut. Se på
gangakser og bevegelsesstrømmer, hvem skal bruke den? BME viser til at flowdiagram hadde
vært nyttig.

BME viste til at forslagsstiller må være varsom med plassering av mobilitets-hub.
Plasseringen som skissert til nå inviterer til en del intern kjøring. Skal HUBene gjelde alle,
eller kun beboerne. Skal sykkelparkering skje i hubene? Sykkelparkering bør være helt inntil
målpunkt. Sykkelparkering blir ikke brukt om de ikke er i umiddelbar nærhet til målpunkt.
Dårlig plassering av en tunnelportal eller mobilitetshub kan ødelegge intensjonen om bilfrie
områder, trygg skolevei osv.

Forslagsstiller uttalte at de vet at det er en del utfordringer knyttet til fremtidig
parkeringsanlegg i fjell som de må ha en runde på i det videre arbeidet. Selve hovedanlegget
er vurdert plassert andre steder, men det lar seg ikke gjøre. Forslagsstiller ønsker å begrense
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trafikk, men må bruke eksisterende vegnett for å løse eksempelvis varelevering. Viktig å enes 
om prinsipp underveis i prosessen. Varelevering via tunnel lar seg ikke gjøre. Tunnel vil kun 
lede til parkering og ellers være forbeholdt syklister og fotgjengere. 
 
BME stilte spørsmål ved barnehage: Er der riktig at det tenkes barnehage ved Nyhavnsvegen 
eller tenker en også barnehage på Hegreneset? Forslagsstiller svarte at de har kjøpt 
barnehagetomten på Nyhavnsvegen 6 for å tenke langsiktig og sikre at tomten bevares til 
barnehageformål. Det er ikke konkludert om det erstatter behovet for barnehage på 
Hegreneset. Nyhavnsvegen har den fordelen at det ikke fører til trafikk til og fra Hegreneset.  
BME uttalte at de forstår forslagsstillers tankegang, men anbefalte å ha et ærlig blikk på 
hvordan folk beveger seg i området, eksempelvis er det sannsynlig at beboere på Hegreneset 
vil kjøre barn til barnehage ved Nyhavnsvegen dersom de skal videre med bil på arbeid. 
Byplan viste til at dette blir et naturlig tema i mobilitetsplanen for området. 
 
Etterskrift: Forslagsstiller viser til at et parkeringsanlegg under Jægermyren har vært vurdert, 
men på grunn av kvalitet i fjellet er det ikke en mulig løsning. Byplan ber om at dette 
dokumenteres.  
 
Blå bybane 
BME har spilt inn at det bør vurderes om planen skal tilrettelegge for en blå bybane/båtanløp, 
slik det gjøres i Dokken-arbeidet. Byplan uttalte at dette kan vurderes som et tiltak for å 
redusere bilbruk. 
 
Forslagsstiller er positiv til Blå bybane, men viser til utredning som konkluderer med at en 
Blå bybane ikke vil kunne konkurrere tidsmessig med andre transporttilbud. 
 
Viser til vedlegg for Bymiljøetaten sine øvrige innspill knyttet til trafikk.  
 
Fra planinitiativet; behov for avklaring: 
• Kommunens vurdering av foreslått løsning med et felles anlegg, parkeringsdekning og 
midlertidig parkering  
Felles anlegg er vi positiv til. Likevel er det aktuelt med HC-parkering og sykkelparkering 
nærmere boenhetene. Midlertidig parkering må vi vite mer om før vi kan ta stilling til 
forslaget. Hvorfor og hvor lenge? Når skal fjellanlegg realiseres? Rekkefølge i tid er viktig å 
presisere. Dersom midlertidig løsning er tenkt helt frem til bybane og forlengelse av 
Fløyfjellstunnelen er realisert, må konsekvensene av dette vurderes. Tåler Hegrenesvegen 630 
ÅDT?  
Forslagstiller uttalte at dette med midlertidig parkering ikke er et veldig viktig punkt for dem, 
men kan ikke utelukke at en i tidlig fase vil ha behov for midlertidig parkering. Å lage 
parkeringsanlegget medfører belastende byggefase. Er det lurt å etablere 150 boliger nord på 
tomten og så bygge p-anlegget? Kanskje det er bedre å begynne i sør.  
Byplan uttalte at dette må vurderes konkret i den videre planprosessen. 
 
• Prinsipp for utbedring av tilkomstvei der gående og syklende prioriteres fremfor bil. Mulig 
løsning kan være fortau/sykkelvei kombinert med innsnevring av veibredde på smale partier 
evt. «shared space».  
Boligformål medfører flere problemstillinger som må drøftes i denne sammenheng. Vi tolker 
dette dit hen at man ønsker fleksibilitet i utforming av løsning og dekke. Vi gjør oppmerksom 
på at varelevering i form av hjemlevering er mer utbredt. Videre må HC-parkering, foreslåtte 
mobilitetspunkt, tilkomst for utrykning, inngå i vurdering av løsning.  
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Plankonsulent ser et behov for kompromiss, da det ikke er praktisk mulig å følge veileder
N100 her. Byplan viste til at dette bør diskuteres i et temamøte med BME i tidlig fase.

• Parkeringsanlegg under bakken
Ingen prinsipielle innvendinger på nåværende tidspunkt. Viktige spørsmål som må stilles er
vil anlegget ha fasade ut mot et byrom? Hvordan vil dette utformes mot strand i nord? Må
vurderes.

Bokvalitet og uteoppholdsarealer
Krav til mengde og kvalitet uteoppholdsareal skal sikres. Det skal etableres minimum 40 m2
uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som
fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha
privat uteoppholdsareal.

Krav til boligsammensetting gitt av §9.1 i KPA 2018 må legges til grunn. Hegreneset er
innenfor levekårssone Hellen. Innenfor levekårssonen er det registrert høyere andel utflytting
enn innflytting av barnefamilier, hvilket tilsier at det må tilrettelegges for familieboliger, viser
til §9.3 i KPA 2018 med tilhørende retningslinjer.

Forslagsstiller stilte spørsmål om bomønster for studenter kan ha innvirkning på statistikken
knyttet til utflytting av barnefamilier. Byplan viste til at utflytting av barnefamilier gjelder i
hele Bergenhus. Byarkitekten viste til at det viktig hvordan man kan sikre reelle
familieboliger i tråd med kommunens forventninger i KPA 2018.

Deler av sjøpromenade og offentlig tilgjengelig uteareal kan trolig medregnes, men det må
vurderes og tallfestes som del av planarbeidet. Tilstrekkelig mengde og kvalitet
uteoppholdsareal skal være ferdigstilt for hver fase av utbygging.

Fra planinitiativet; behov for avklaring:
• Vurdering av løsning medoffentlig tilgjengelige uteareal, torg, sjøpromenaden, badeplasser
som del av tellende uteoppholdsareal (avklare formål og eierform)
Kan vurderes, men må begrunnesog sees på i en helhet. Kvalitet går foran grad av utnytting.

• Aktuelle kompromiss for uteoppholdsareal for Møllekvartalet og Havnesiloen
Kan være aktuelt at det ikke stilles krav om privat uteoppholdsareal.

• Vurdering av boligsammensetning og boformer –behov for familieleiligheter på Hegreneset
Høyst aktuelt med familieboliger. Krav til boligsammensetting i KPA må legges til grunn.

• Vurdere større andel boenheter under 50 m2
Må begrunnes. Byplan stilte spørsmål ved om dette gjaldt havnesiloen? Plankonsulent uttalte
at det gjelder ny bebyggelse for øvrig. Byplan er opptatt av en variertboligsammensetning og
vil per nå holde fast ved anbefaling om variert boligsammensetning.

• Kommunens vurdering av å bruke deler av Møllekvartalet som boliger for eldre
Vi regulerer ikke for grupper i en boligplan. Dersom forslagsstiller ønsker et slikt konsept, er
dette uavhengig av planprosessen. Det må presiseres hva som foreslås.
Byantikvaren spilte inn at det ofte er vanskelig å lage bolig i sjøbod, de har fortsatt ikke sett
den gode transformasjonen, men de ønsker at sjøbodene skal bli brukt.
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Kulturminner og kulturmiljø
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpregskal
legges til grunn. Planområdet er innenfor hensynssone kulturmiljø (Nyhavn –Jægermyren og
Historisk sentrum).

Byantikvaren uttalte at det er en tålegrense for hva eksisterende bygg kan tåle av nye bygg.
Siloen og Møllekvartalet må leses som store bygg, så det må være en balanse når det plasseres
nye bygg i området. Byantikvaren ønsker å være med videre inn i diskusjonen om skala i
planområdet. Plassering av bygninger på landskapsryggen; landskapsryggen er en kvalitet ved
opplevelsen av området og påvirker Grung-bebyggelsen i bakkant. Byantikvaren er skeptisk
til at landskapsryggen forsvinner og viser til hensynssonen for kulturmiljø. Ser gjerne at
plangrensen utvides til at bebyggelsen i Jægers Minde haveby tas med for å sikre at disse
ivaretas.

Den sydlige delen av Hegreneset er et NB-område; da skal riksantikvarens bystrategi1 legges
til grunn. Strategien er ikke nødvendigvis noe hinder for bygging på neset, men den stiller
noen kvalitetskrav. Mølleanlegget er løftet frem spesifikt i Riksantikvarens bystrategi, og det
er svært sjelden at enkeltbygg er løftet frem i strategien. Bystrategien er et grunnlag for
innsigelse og er derfor viktig å forholde seg til. Det er en nye strategi underveis som
vektlegger bærekraftig utvikling.

Forslagsstiller uttalte at de kjenner godt til byantikvarens synspunkter. Det skal etableres en
ekstern arbeidsgruppe for å bistå med å jobbe frem en bruk av Møllekvartalet og gammel silo
som både kan ta vare på tidlig bruk og mer permanent bruk. Arbeidet i gruppen starter opp
etter påske, og en ser for seg å invitere byantikvaren med underveis.

Byantikvaren ønsker at broen på mølleanlegget bevares og benyttes. Fjernvirkning i forhold
til det store kulturmiljøet er veldig viktig. Influensområdet til neset er ikke bare litt ut i sjøen,
men det vil også være synlig fra store deler av Sandviken og byen. Hegerenset er et veldig
synlig punkt i byen.

Byarkitekten støtter byantikvarens vurdering om å ivareta landskapsdraget av hensyn til
eksisterende bebyggelse.

Byplan vurderer at grøntdrag langs Hegrenesvegen må bevares og eventuelt tilrettelegges med
kvaliteter av hensyn til landskap og naboer.

Viser til vedlegg for Byantikvaren sitt innspill knyttet til kulturmiljø.

Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for
uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling.

Etterskrift: I etterkant av møtet har forslagsstiller bedt om at eksisterende bebyggelse
Jægermyren ikke inngår som del av planområdet. Å detaljregulere den eksisterende
bebyggelse her, med de føringer og restriksjoner dette vil kunne føre til for eierne av boligene
er en omfattende og komplisert planoppgave som bør håndteres i en egen plan. Området
ligger innenfor henynssone kulturmiljø i KPA 2018. Det er ikke nødvendig å innlemme dette

1 https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
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området for å kunne ta hensyn til Jægermyren ved planlegging av ny bebyggelse på
Hegreneset.

Etter byplanavdelingens vurdering er det viktig å vurdere området i sin helhet. Birkeveien og
Jægermyren (vegen) er sentrale koblinger mot nord og skolekretsen. Birkeveien synes å være
preget av gateparkering og fremstår å væreuoversiktlig. Birkeveien er også skoleveg og
bydelsrute for sykkel. For fremtidig utvikling av Hegreneset er det viktig å vurdere hvorvidt
eksisterende situasjon er tilstrekkelig, eller om det må gjøres endringer av gatesnittene i
Birkeveien og Jægermyren. Endringer i gatesnittene kan medføre konsekvenser, også for
boligmiljøet, hvilket innebærer at vi må vurdere virkning av tiltakene. Det er således ikke
aktuelt på nåværende tidspunkt å ikke medta området i sin helhet som del av planområdet.
Detaljeringsgrad avklares som del av planprosessen.

Grønnstruktur og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og
trivelige uteområder.

Bymiljøetaten har spilt inn at strandsone, høydedrag og økologisk korridor (ref. blågrønt
temakart til KPA2018) er tre viktige forhold som må ses i sammenheng og hensyntas i det
videre planarbeidet. Det er et viktig poeng at dagens landskapsformasjoner i stor grad bevares
slik de er, og at man samtidig bevarer mest mulig av den økologiske korridoren som er vist på
vestsiden av den markerte skrenten som går nord/sør gjennom store deler av det foreslåtte
planområdet. Denne økologiske korridoren er ikke bare viktig for at plante- og dyreliv skal
kunne forflytte og spre seg på naturlig vis, men også i kraft av å være et naturpreget element
som knytter sammen sjø og land. Bymiljøetaten etterlyser et plangrep som ivaretar og
forsterker de eksisterende områdene med uberørt natur, eksisterende terreng, inklusiv bla. de
naturlige bergene og skrentene med spredt vegetasjon og gressareal, framfor oppbygging av
en helt ny struktur og/eller økologisk korridor. Det tar også relativt lang tid å etablere ny
grønnstruktur som har verdi for det biologiske mangfoldet. Av hensyn til landskapets karakter
og kulturminneinteressene langs Hegrenesvegen, må grøntdrag langs Hegrenesvegen bevares
og eventuelt tilrettelegges med kvaliteter av hensyn til landskap og naboer.
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Etterskrift: Forslagsstiller viser til at løsningen om bevaring av landskapets karakter må
avveies mot felles parkeringsanlegg som er foreslått plassert sentralt i området i
konseptplanen. Videre viser forslagsstiller til BME sitt innspill der det fremgår at der man
eventuelt ikke greier å bevare dagens grønne elementer som den økologiske korridoren består
av, bør man reetablere et vegetasjonsbelte som for det meste bør være basert på lokalt
forekommende arter. Hegreneset ligger relativt værhardt til, noe som må tas hensyn til når
vegetasjonen planlegges.

3.6.1 Biologisk mangfold
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven

Det finnes flere registreringer av rødlistede plantearter og andre plantearter med stor eller
svært stor forvaltningsinteresse i området (se Artskart og Naturbase for detaljer). Med
bakgrunn i dette, og at det aktuelle området som nevnt kan ha et lokalklima (og ev. andre
miljøfaktorer) som skiller seg noe fra omkringliggende område, er det et viktig poeng at en
botaniker tidlig foretar en befaring innenfor det foreslåtte planområdet –slik at man tidligst
mulig finner ut hvilke deler av det foreslåtte planområdet som har størst botanisk/økologisk
verdi.

Viser til vedlegg for Bymiljøetaten sitt innspill knyttet til grønnstruktur og biologisk
mangfold.

Barn og unge
3.7.1 Skoleog barnehage
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.
På Hellen skole forventes det en liten nedgang i elevtallet på skolene. Skolene har i dag et
elevtall som ligger opp mot skolens kapasitet. Rothaugen ungdomsskole mottar elever fra
Hellen, Krohnengen, Møhlenpris og Nordnes. Rothaugen skole har allerede
kapasitetsutfordringer og det har blitt gjennomført bygningsmessig tilrettelegging med ekstra
klasserom og kantine, slik at skolen skal kunne håndtere elevtallet fra skoleåret 2020/2021.
Av skolebruksplan som ligger til høring fremgår det at det er foreslått en midlertidig
ungdomsskole på Bontelabo med plass til mellom 100 -200 elever.

Det vil være behov for nye barnehageplasser i Bergenhus frem mot 2030. Imidlertid er Hellen
opptakskrets dekket. Det forutsetter at dagens kapasitet opprettholdes og at planlagte
barnehager bygges. Det er flere barnehager i bydelen i opptakskrets Hellen som har behov for
rehabilitering eventuelt relokalisering. Erstatningsbygg eller tomter er ikke avklart.

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.06.2016.
Skolebruksplan er på høring. Se også Elevtallsprognoser 2019-2030.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.
Barnehagebruksplanen blir rullert hvert fjerde år.

Fra planinitiativet; behov for avklaring:
• Kommunens vurdering av behov for barnehage
Til tross for at det er avsatt arealer til barnehage i nærområdet, skal det ikke sees bort i fra at
det vil være behov og aktuelt med areal til barnehage også på Hegreneset. Vi utelukker ikke
barnehage på nåværende tidspunkt.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
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3.7.2 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Det er ikke behov for å gjennomføre en barnetråkkregistrering, men det må gjennomføres et
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak92/16i Bergen bystyre 20.04.2016.
For info vedrørende barnetråkk; sewww.barnetrakk.no.

Barn-og unges representant er involvert i rus-og kriminalitetsforebygging. Viser til planlagt
midlertidig tiltak for rus- og psykiatri langs Nyhavnsvegen, viktig å ha med seg.
Tenke på ungdomsvennlige areal. Spesielt fortettede områder i Bergen sør har nå utfordringer
med manglende tilbud og oppholdsareal for unge, og det må søkes å utvikle attraktive
områder som gjør at en ikke får lignende problemer her.
Oppfordrer til at barn og ungdom får mulighet til å medvirke i den videre prosessen.

Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko-og sårbarhetsforhold som har betydning for
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging.

Deler av planområdet er registrert med ekstrem vannstand nivå på 4,2 –4,7 meter
(Meteorologisk institutt). Flomfare skal vurderes i alle reguleringsplaner som omfatter
vassdrag. Nye tiltak skal oppføres og plasseres med nødvendig sikkerhet mot flom.

Området er registrert med høy sannsynlighet for forurensing og at nærmere undersøkelser
kreves.

Levekår og folkehelse
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse og levekår2.

Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene.

2 https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-for-
bergen-rapporter

https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T545325612

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-for-bergen-rapporter
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-for-bergen-rapporter
https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T545325612
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Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etaten før planforslaget sendes
til 1. gangs behandling.

Utklipp under viser avrenningslinjer og områder som er kartlagt som aktsomhetsområde flom
(hentet fra KDP Overvann):

Renovasjon
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Fremtidsrettete, nedgravde
renovasjonsløsninger anbefales. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold
til kravspesifikasjonen.

Bymiljøetaten viser til at planforslaget omfatter mer enn 550 boenheter, samt næring, i
konsentrert bebyggelse. Renovasjon vil bli et krevende tema, og bør tidlig inn i
planleggingen. BME anbefaler at utbygger kontakter BIR med tanke på å etablerelokalt
stasjonært bossug, og at dette også inkluderer mest mulig av næringsvirksomheten, i tråd med
bestemmelsene for kombinasjonsbygg i KPA18. Planforslaget ligger oss bekjent utenfor
planområdet for det «røde bossnettet».

Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan
(RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til
uttale hos BIR før 1. gangs behandling.

Forslagsstiller ser for seg en fellesløsning i samarbeid med BIR Nett. Dialog er etablert og vil
fortsette. Det er ønskelig å unngå store renovasjonsbiler inn og ut av området. Byplan slutter
seg til den vurderingen.
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Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for åminimere
energibruk og klimagassutslipp. Til første arbeidsmøte skal det utarbeides
klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for klimagassberegninger.

Ved nybygg som til sammen utgjør mer enn mer enn 1000 m2 skal det utarbeides en helhetlig
klimagassberegning med referansebygg før 1. gangs behandling.
Ved valg mellom rivning og bevaring skal det utarbeides to helhetlige klimagassberegninger
før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med bevare og rehabilitere
bebyggelsen, og en beregning som viser rivning av eksisterende bebyggelse og nybygg.
Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort
med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal oppdateres før sluttbehandling
ved endringer.

Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.

Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres forbehandling
og trafikksikker transport.

4. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.

Det er allerede uttrykt ulike synspunkt til videreutvikling av Hegreneset. Naboer er veldig
engasjert. Aktuelt å kjøre en ny runde medvirkningsprosess i en tidlig fase, i sammenheng
med varsel om oppstart. Knytte denne til forrige runde med medvirkning.

5. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige omå utarbeide følgende rapporter:

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning
Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse

Renovasjonsteknisk plan
(RTP)

Forslagsstiller BIRs veileder
Kommunens kravspesifikasjon

Trafikkanalyse Forslagsstiller
Mobilitetsplan Forslagsstiller
ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon

Flom-vurdering Forslagsstiller
Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger

Naturmangfoldrapport Forslagsstiller
Grunnundersøkelser Forslagsstiller

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/arbeid-pa-vannog-avlopsnett/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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Konsekvensutredning (KU)
Plankonsulent har som del av planinitiativet vurdert at planforslaget ikke krever behandling
etter forskrift om konsekvensutredninger. Byplan slutter seg til denne vurderingen.

6. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav

Må påregnes.

Utbyggingsavtaler
Kan være aktuelt.

7. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning

Forslag til utvidet planområde vist med blått

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres
og varsles. Etter vår vurdering må verneverdige byggenei området like nord inngå i
planområdet. Skoleveien nordover retning Hellen skole. Nyhavnsvegen helt opp mot
bybanen. Frisiktssoner og diverse må inngå. Forslagsstiller uttrykte i møtet at de har ikke
problemer med utvidelsen.

Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 1091, m.fl., Hegreneset

Eiendomsforhold
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette
arbeidet.
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8. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Etter vår vurdering må følgende forutsetninger legger til grunn for det videre planarbeidet:

Grøntdrag langs Hegrenesvegen må bevares og eventuelt tilrettelegges med kvaliteter av
hensyn til landskap og naboer.
Det må tilrettelegges for sjøpromenade langs sjø i tråd med forslag til sjøfrontstrategi.
Byggegrense langs sjø i KPA2018 må legges til grunn.

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet:
Det vil være viktig å ha temamøter knyttet til særlig viktig tema.
o Offentlig infrastruktur, herunder sjøpromenade og byrom, og teknisk infrastruktur,

herunder parkering, mobilitetshub, renovasjon, varelevering, m.m., bør drøftes i en
tidlig fase.

o Hensyn til kulturmiljø.
Temamøter avtales etter behov.

9. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG
Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema Ansvarlig Frist

A Avklare planavgrensning Plankonsulent/saksbehandler Før varsel om
oppstart

B Arbeidsmøter knyttet til ulike tema Plankonsulent/saksbehandler Ingen

Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning
Kunngjøring
planoppstart

Forslagsstiller 6 md. etter
oppstartsmøtet

Veileder private planforslag

Innsending av
merknader

Forslagsstiller 2 uker etter
merknadsfrist

Veileder private planforslag

Arbeidsmøter Forslagsstiller
bestiller

Etter behov Veileder private planforslag
Materiale og agenda for møtet avtales
med saksbehandler. Materiale skal
sendes inn senest to uker før møtet
avholdes.

Innlevering 1. gangs
behandling

Forslagsstiller Jf. gebyrregulativet

1. gangs behandling Plan-og
bygningsetaten

12 ukers
behandlingsfrist

Jf. pbl § 12-11

Byplan uttalte at det er naturlig at saken tar lenger tid enn 1 år før innlevering til 1.gangs
behandling, og vi ønsker et godt resultat.

Dialog
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til
behandling. Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig
omforente om planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Utover kontakt per telefon
og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter før offentlig ettersyn.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/kunngjoring-av-oppstart
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister: 

arealplaner.no 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 
bestilles gjennom Infoland Ambita. 

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 
Veileder private planforslag på etatens nettsider. Det vises spesielt til 
Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

Fagkyndighet Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at 
plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

Krav til framdrift 
 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 
gjennomført oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må 
avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett 
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter gjennomført oppstartsmøte. Det 
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Videre avsluttes saken dersom 
revidert planforslag ikke er mottatt innen 6 måneder etter høringsfristens 
utløp. 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 101, eller e-post 
ole.lotvedt@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202102446. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Ole Petter Løtvedt - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Hegreneset AS, Postboks 485, 1373 ASKER 

  
 
Vedlegg: 
Innspill til oppstartsmøte fra BBSI datert 22.03.2021 
Innspill til oppstartsmøte fra Bymiljøetaten datert 19.03.2021 
Innspill til oppstartsmøte fra Byantikvaren datert 16.03.2021 
Innspill til oppstartsmøte fra Barn og unges representant datert 18.03.2021 
Innspill til oppstartsmøte fra Byarkitekten datert 24.03.2021 
Presentasjon i møtet datert 24.03.2021 
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/innsending-av-forslag-til-planprogram
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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