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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 avholdtveiledningsmøte13.02.2020.Sidenveiledningsmøtehar forslagsstillerjobbet
videremedhensiktå svareut tilbakemeldingenegitt i veiledningsmøtet.Forslagsstillerhar
avholdtmøtermed blant annetByantikvaren,Fylkeskonservator,
Byarkitektenog Statens
vegvesen.
Plankonsulentpresentertehistorikk knyttet til arbeidetfrem til anmodningom oppstartsmøte,
samtanbefalingeri stedsanalysen,
konseptplanenog ambisjonenefor prosjektet,viser til
vedlagtpresentasjondatert24.03.2021.
Byplan viste til at konseptplanener et godt grunnlagfor videre arbeid.
3. PREMISSER FOR PLANARBEIDET
Arealformål
Av planinitiativetfremgårdet at det er foreløpig lagt opp til ulike arealformålinnenfor
planområdet,men i hovedsakboligformål og noe næring.Det er ogsåforeslåttarealavsatttil
barnehage.Etter vår vurderinger boligformål og noe næringriktig prioritering i dennedelen
av Bergen.Vi anbefaleratdet åpnesfor fleksibel bruk av aktuelleområderfor næring,da
dettebidrar til at det letterekan vekslesi bruk av arealer.Vi slutter osstil vurderingeni
konseptplanenom at det bør etableresnæringsaktivitetsom vil kunnebidra til attraktivitetog
aktivitet langssjøfronten,menstiller spørsmålom hvorvidt dagligvarehandelogsåkan være
aktuelt-for å unngåunødigtrafikk ut av området.Logistikk kan likevel bli en utfordring.
Forslagsstilleruttalteat det er interessefra dagligvarebransjen
for å etableresegpå
Hegreneset,menhar vært litt avventendemedå foreslådet medtankepå logistikk.
Byform og arkitektur
Gjeldendearkitektur-og byformingspolitikkskal værepremissgiverfor planleggingog den
arkitektoniskeutformingen.Nyskapendeog variert arkitekturskal utvikles. Estetikk og kunst
i byenskal prioriteres.
Det foreslåsat det utarbeidesarkitektur-og designveilederfor Hegreneset.Veilederenvil
omfattetemasom fasadeuttrykk,materialbruk,takform mm. samtkonkretiserekrav om
kvaliteteri uterom,byromsmøbler,belysningmm. Målsettingenmed en slik tilnærminger å
sikre et helhetligutrykk, samtidigsom at fleksibilitet i planeni et langsiktigperspektivblir
sikret.
Byplan er åpenfor å vurdereen arkitektur-og designveilederfor Hegreneset.Men viktig å
sikre kvalitetersom godebyrom.
Byarkitektenviste til at det ikke er noe fast oppsettpå en slik veileder.Veilederenbør si noe
om kvaliteterog retningslinjerbådei forhold til byrom og bebyggelse.Jo enklere,jo bedre.
Det er ikke ønskeligå strammeinn kreativ designi senerefase,mendet er viktig å sikre
helhetskarakter,
finne spillereglenesom alle skal bevegeseginnenfor.Blir del av den videre
diskusjonen.Planområdethar fire nabolag,men kanskjekunneen barehatt to?
Bymiljøetatenviste til at det må værefokus på byrom, mobilitet og det blågrønne.
Det blir aktueltå avholdemøterknyttet til dettetemaet,med byarkitektenog andre.
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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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Byrådsavdelingfor barnehage,skoleog idrett (BBSI) har foreslåttat barnog ungemå sikres
arealersom er tilpassetderesbehovog som gir dennealdersgruppenmulighetfor aktivitet
ogsåi sjø.
Forslagsstillerstilte spørsmålved om en bør ha et egettemamøtemedde som har utarbeidet
sjøfronststrategien?
Byplan uttalte at det er absoluttmulig å invitere demmed i et
arbeidsmøte.
Viser til vedleggfor Bymiljøetatensitt innspill knyttet til sjøpromenaden.
Fra planinitiativet;behovfor avklaring:
• Prinsipp for utforming av sjøpromenaden,
jf. konseptplan
Byarkitektenviste til at det er viktig å avklarehvordanen skapergodekantsoner;at det ikke
følesfor privatiserteller at beboeresførsteetasjekommeri konflikt meddet offentlige. Må
væreen del av formingsveilederen.Ofte går dettepå detaljer,noenprinsipperkan gjernevære
å finne detaljenesom må til for at helhetenfungerer.
• Kommunensvurdering av foreslåttløsningfor målpunkt,plasseringog funksjon
Ikke drøftetkonkret.
Samferdsel,herunder parkering
Planforslagetskal byggeopp undermålet om GåbyenBergen.Tilretteleggingfor gåendeskal
prioriteres.Av planinitiativet og konseptplanenfremgårdet at det er rettetet særligfokus på å
tilretteleggefor gåendeog syklende,samtdeleløsninger,for å minimerebruk av privat bil.
Hvordanplanområdetog mobilitetsfokusetkobler segvidere til det øvrigegang-og
sykkelnettetmå i størregradbelysesog problematiseres.
Det vil væreviktig at kobling via
Nyhavnsvegentil fremtidig sykkelanlegglangsbybanenreguleresog realiseres.Vi vet at
Hegrenesvegen
og deler av Nyhavnsvegener underdimensjonert
for dagenssituasjon,så
utbedringog tilretteleggingav dissevegenemå inngå i planforslaget.
Forslagsstiller,SVV og Byplanavdelingener enigeom at en delvis utbyggingpå Hegreneset
må ha en beregnetsamlettrafikkskapningunder630 ÅDT for å unngårekkefølgekravknyttet
til forlengetFløyfjellstunnel/bybane.
Dettetrafikknivået er definertsom0-alternativetog
tilsvarersum trafikkmengdetil og fra utbyggingsområdet
på Hegreneset,inkl. bådeny
bebyggelseog gjenstående,
eksisterendebebyggelse.
Bymiljøetaten(BME) viste til at tunnel i utgangspunkteter et godt konsept,men det etterlyses
detaljer.Er det kun bil og sykkel, eller ogsågange?Uklart hvor den vil munneut. Sepå
gangakserog bevegelsesstrømmer,
hvem skal brukeden?BME viser til at flowdiagramhadde
værtnyttig.
BME viste til at forslagsstillermå værevarsommed plasseringav mobilitets-hub.
Plasseringensom skisserttil nå inviterer til en del intern kjøring. Skal HUBenegjelde alle,
eller kun beboerne.Skal sykkelparkeringskje i hubene?Sykkelparkeringbør værehelt inntil
målpunkt.Sykkelparkeringblir ikke brukt om de ikke er i umiddelbarnærhettil målpunkt.
Dårlig plasseringav en tunnelportaleller mobilitetshubkan ødeleggeintensjonenom bilfrie
områder,trygg skoleveiosv.
Forslagsstilleruttalteat de vet at det er en del utfordringerknyttet til fremtidig
parkeringsanlegg
i fjell som de må ha en rundepå i det viderearbeidet.Selvehovedanlegget
er vurdertplassertandresteder,mendet lar segikke gjøre.Forslagsstillerønskerå 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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Plankonsulentser et behovfor kompromiss,da det ikke er praktiskmulig å følge veileder
N100 her. Byplan viste til at dettebør diskuteresi et temamøtemedBME i tidlig fase.
• Parkeringsanleggunderbakken
Ingenprinsipielleinnvendingerpå nåværendetidspunkt.Viktige spørsmålsommå stilles er
vil anleggetha fasadeut mot et byrom?Hvordanvil detteutformesmot strandi nord?Må
vurderes.

Bokvalitet og uteoppholdsarealer
Krav til mengdeog kvalitet uteoppholdsareal
skal sikres.Det skal etableresminimum 40 m2
uteoppholdsareal
pr boenhet.Maks 50 % på tak/altan.Minimum 50 % skal utformessom
fellesarealeller offentlig tilgjengelig areal.Minst 50 % av enhetenei storeprosjektskal ha
privat uteoppholdsareal.
Krav til boligsammensetting
gitt av §9.1 i KPA 2018må leggestil grunn.Hegreneseter
innenforlevekårssoneHellen. Innenforlevekårssonen
er det registrerthøyereandelutflytting
enninnflytting av barnefamilier,hvilket tilsier at det må tilretteleggesfor familieboliger,viser
til §9.3 i KPA 2018 medtilhørenderetningslinjer.
Forslagsstillerstilte spørsmålom bomønsterfor studenterkan ha innvirkning på statistikken
knyttet til utflytting av barnefamilier.Byplan viste til at utflytting av barnefamiliergjelderi
heleBergenhus.Byarkitektenviste til at det viktig hvordanman kan sikre reelle
familieboligeri tråd med kommunensforventningeri KPA 2018.
Deler av sjøpromenade
og offentlig tilgjengelig utearealkan trolig medregnes,men det må
vurderesog tallfestessom del av planarbeidet.Tilstrekkelig mengdeog kvalitet
uteoppholdsareal
skal væreferdigstilt for hver faseav utbygging.
Fra planinitiativet;behovfor avklaring:
• Vurderingav løsningmedoffentlig tilgjengeligeuteareal,torg, sjøpromenaden,
badeplasser
somdel av tellendeuteoppholdsareal(avklareformål og eierform)
Kan vurderes,men må begrunnesogseespå i en helhet.Kvalitet går foran gradav utnytting.
• Aktuellekompromissfor uteoppholdsarealfor Møllekvartaletog Havnesiloen
Kan væreaktueltat det ikke stilles krav om privat uteoppholdsareal.
• Vurderingav boligsammensetning
og boformer–behov for familieleiligheterpå Hegreneset
Høystaktuelt med familieboliger.Krav til boligsammensetting
i KPA må leggestil grunn.
• Vurderestørreandelboenheterunder50 m2
Må begrunnes.Byplan stilte spørsmålved om dettegjaldt havnesiloen?Plankonsulentuttalte
at det gjelderny bebyggelsefor øvrig. Byplan er opptattav en variertboligsammensetning
og
vil per nå holdefast ved anbefalingom variert boligsammensetning.
• Kommunensvurdering av å brukedeler av Møllekvartaletsomboliger for eldre
Vi regulererikke for grupperi en boligplan.Dersomforslagsstillerønskeret slikt konsept,er
detteuavhengigav planprosessen.
Det må presisereshva som foreslås.
Byantikvarenspilte inn at det ofte er vanskeligå lage bolig i sjøbod,de har fortsattikke sett
dengodetransformasjonen,
men de ønskerat sjøbodeneskal bli brukt.
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Kulturminner og kulturmiljø
Identitetsskapende
bygningsmiljø,kulturminnerog landskapskal ivaretas,og konsekvenser
for eventuellekulturminnerskal vurderes.KulturminnestrategienIdentitetmed særpregskal
leggestil grunn.Planområdeter innenforhensynssone
kulturmiljø (Nyhavn–Jægermyrenog
Historisk sentrum).
Byantikvarenuttalteat det er en tålegrensefor hva eksisterendebygg kan tåle av nye bygg.
Siloenog Møllekvartaletmå lesessom storebygg, sådet må væreen balansenår det plasseres
nye bygg i området.Byantikvarenønskerå væremedvidereinn i diskusjonenom skalai
planområdet.Plasseringav bygningerpå landskapsryggen;
landskapsryggen
er en kvalitet ved
opplevelsenav områdetog påvirkerGrung-bebyggelsen
i bakkant.Byantikvarener skeptisk
til at landskapsryggen
forsvinnerog viser til hensynssonen
for kulturmiljø. Sergjerneat
plangrensenutvidestil at bebyggelseni JægersMinde havebytasmed for å sikre at disse
ivaretas.
Den sydligedelenav Hegreneseter et NB-område;da skal riksantikvarensbystrategi1 legges
til grunn.Strategiener ikke nødvendigvisnoe hinderfor bygging på neset,menden stiller
noenkvalitetskrav.Mølleanleggeter løftet frem spesifikt i Riksantikvarensbystrategi,og det
er sværtsjeldenat enkeltbygger løftet frem i strategien.Bystrategiener et grunnlagfor
innsigelseog er derfor viktig å forholdesegtil. Det er en nye strategiunderveissom
vektleggerbærekraftigutvikling.
Forslagsstilleruttalteat de kjennergodt til byantikvarenssynspunkter.Det skal etableresen
eksternarbeidsgruppefor å biståmed å jobbe frem en bruk av Møllekvartaletog gammelsilo
sombådekan ta vare på tidlig bruk og mer permanentbruk. Arbeidet i gruppenstarteropp
etterpåske,og en ser for segå invitere byantikvarenmedunderveis.
Byantikvarenønskerat broenpå mølleanleggetbevaresog benyttes.Fjernvirkningi forhold
til det storekulturmiljøet er veldig viktig. Influensområdettil neseter ikke barelitt ut i sjøen,
mendet vil ogsåværesynlig fra storedelerav Sandvikenog byen.Hegerenseter et veldig
synlig punkt i byen.
Byarkitektenstøtterbyantikvarensvurderingom å ivaretalandskapsdraget
av hensyntil
eksisterendebebyggelse.
Byplan vurdererat grøntdraglangsHegrenesvegen
må bevaresog eventuelttilretteleggesmed
kvaliteterav hensyntil landskapog naboer.
Viser til vedleggfor Byantikvarensitt innspill knyttet til kulturmiljø.
Det skal utarbeideskulturminnedokumentasjon
som skal væreforelagtByantikvarenfor
uttalelsefør planforslagetsendestil 1. gangsbehandling.
Etterskrift: I etterkantav møtethar forslagsstillerbedtom at eksisterendebebyggelse
Jægermyrenikke inngårsom del av planområdet.Å detaljregulereden eksisterende
bebyggelseher, medde føringer og restriksjonerdettevil kunneføre til for eierneav boligene
er en omfattendeog komplisertplanoppgavesom bør håndteresi en egenplan. Området
ligger innenforhenynssonekulturmiljø i KPA 2018.Det er ikke nødvendigå innlemmedette

1

https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/
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områdetfor å kunneta hensyntil Jægermyrenved planleggingav ny bebyggelsepå
Hegreneset.
Etter byplanavdelingens
vurderinger det viktig å vurdereområdeti sin helhet.Birkeveienog
Jægermyren(vegen)er sentralekoblingermot nord og skolekretsen.Birkeveiensyneså være
pregetav gateparkeringog fremstårå væreuoversiktlig.Birkeveiener ogsåskolevegog
bydelsrutefor sykkel. For fremtidig utvikling av Hegreneseter det viktig å vurderehvorvidt
eksisterendesituasjoner tilstrekkelig, eller om det må gjøresendringerav gatesnittenei
Birkeveienog Jægermyren.
Endringeri gatesnittenekan medførekonsekvenser,ogsåfor
boligmiljøet, hvilket innebærerat vi må vurderevirkning av tiltakene.Det er såledesikke
aktueltpå nåværendetidspunktå ikke medtaområdeti sin helhetsom del av planområdet.
Detaljeringsgradavklaressom del av planprosessen.
Grønnstruktur og landskap
TemakartetSammenhengende
blågrønnestrukturerskal leggestil grunnfor planleggingen.
Sammenhengende
blå og grønninfrastrukturskal avsettesog opparbeides,ogsåi
fortettingsområdene,
for å ivaretaog leggetil rette for naturmangfold,klimatilpasningog
trivelige uteområder.
Bymiljøetatenhar spilt inn at strandsone,høydedragog økologiskkorridor (ref. blågrønt
temakarttil KPA2018)er tre viktige forhold som må sesi sammenheng
og hensyntasi det
videreplanarbeidet.Det er et viktig poengat dagenslandskapsformasjoner
i stor gradbevares
slik de er, og at man samtidigbevarermestmulig av denøkologiskekorridorensom er vist på
vestsidenav denmarkerteskrentensom går nord/sørgjennomstoredeler av det foreslåtte
planområdet.Denneøkologiskekorridorener ikke bareviktig for at plante-og dyreliv skal
kunneforflytte og spresegpå naturlig vis, men ogsåi kraft av å væreet naturpregetelement
somknytter sammensjø og land. Bymiljøetatenetterlyseret plangrepsom ivaretarog
forsterkerde eksisterendeområdenemeduberørtnatur,eksisterendeterreng,inklusiv bla. de
naturligebergeneog skrentenemedspredtvegetasjonog gressareal,framfor oppbyggingav
en helt ny strukturog/ellerøkologiskkorridor. Det tar ogsårelativt lang tid å etablereny
grønnstruktursom har verdi for det biologiskemangfoldet.Av hensyntil landskapetskarakter
og kulturminneinteressene
langsHegrenesvegen,
må grøntdraglangsHegrenesvegen
bevares
og eventuelttilretteleggesmed kvaliteterav hensyntil landskapog naboer.
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Etterskrift: Forslagsstillerviser til at løsningenom bevaringav landskapetskaraktermå
avveiesmot felles parkeringsanlegg
som er foreslåttplassertsentralti områdeti
konseptplanen.
Videre viser forslagsstillertil BME sitt innspill der det fremgårat der man
eventueltikke greier å bevaredagensgrønneelementersomdenøkologiskekorridoren består
av, bør manreetablereet vegetasjonsbelte
somfor det mestebør værebasertpå lokalt
forekommende
arter. Hegrenesetligger relativt værhardttil, noe sommå tas hensyntil når
vegetasjonenplanlegges.
3.6.1
Biologisk mangfold
Skal ivaretasog kommenteresi alle saker,jf. naturmangfoldloven
Det finnes flere registreringerav rødlistedeplantearterog andreplanteartermedstor eller
sværtstor forvaltningsinteresse
i området(se Artskart og Naturbasefor detaljer).Med
bakgrunni dette,og at det aktuelleområdetsom nevnt kan ha et lokalklima (og ev. andre
miljøfaktorer)som skiller segnoe fra omkringliggendeområde,er det et viktig poengat en
botanikertidlig foretaren befaringinnenfordet foreslåtteplanområdet–slik at man tidligst
mulig finner ut hvilke deler av det foreslåtteplanområdetsom har størstbotanisk/økologisk
verdi.
Viser til vedleggfor Bymiljøetatensitt innspill knyttet til grønnstrukturog biologisk
mangfold.

Barn og unge
3.7.1
Skoleog barnehage
Skolekapasitet,barnehagedekning
og skoleveiskal vurderes.
PåHellen skoleforventesdet en liten nedgangi elevtalletpå skolene.Skolenehar i dag et
elevtall som ligger opp mot skolenskapasitet.Rothaugenungdomsskolemottareleverfra
Hellen, Krohnengen,Møhlenprisog Nordnes.Rothaugenskolehar allerede
kapasitetsutfordringer
og det har blitt gjennomførtbygningsmessigtilretteleggingmed ekstra
klasseromog kantine,slik at skolenskal kunnehåndtereelevtalletfra skoleåret2020/2021.
Av skolebruksplansom ligger til høringfremgårdet at det er foreslåtten midlertidig
ungdomsskolepå Bontelabomed plasstil mellom 100 -200 elever.
Det vil værebehovfor nye barnehageplasser
i Bergenhusfrem mot 2030.Imidlertid er Hellen
opptakskretsdekket.Det forutsetterat dagenskapasitetopprettholdesog at planlagte
barnehagerbygges.Det er flere barnehageri bydeleni opptakskretsHellen som har behovfor
rehabiliteringeventueltrelokalisering.Erstatningsbyggeller tomterer ikke avklart.
Når det gjelderskole,se skolebruksplanen
for 2016–2030,vedtatt16.06.2016.
Skolebruksplaner på høring.Se ogsåElevtallsprognoser2019-2030.
Når det gjelderbarnehage,sebarnehagebruksplanen
2016–2030,vedtatt14.12.2016.
Barnehagebruksplanen
blir rullert hvert fjerde år.
Fra planinitiativet;behovfor avklaring:
• Kommunensvurdering av behovfor barnehage
Til trossfor at det er avsattarealertil barnehagei nærområdet,skal det ikke seesbort i fra at
det vil værebehovog aktuelt med arealtil barnehageogsåpå Hegreneset.Vi utelukkerikke
barnehagepå nåværendetidspunkt.
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3.7.2
Barn og ungesinteresser
Barn og ungesinteresserskal ivaretasog kommenteres.
Det er ikke behovfor å gjennomføreen barnetråkkregistrering,
men det må gjennomføreset
barnetråkksøki samsvarmed signalenesom følger av sak92/16i Bergenbystyre20.04.2016.
For info vedrørendebarnetråkk;sewww.barnetrakk.no.
Barn-og ungesrepresentanter involvert i rus-og kriminalitetsforebygging.Viser til planlagt
midlertidig tiltak for rus- og psykiatri langsNyhavnsvegen,viktig å ha med seg.
Tenkepå ungdomsvennligeareal.Spesieltfortettedeområderi Bergensør har nå utfordringer
medmanglendetilbud og oppholdsarealfor unge,og det må søkeså utvikle attraktive
områdersom gjør at en ikke får lignendeproblemerher.
Oppfordrertil at barn og ungdomfår mulighettil å medvirkei den videreprosessen.
Risiko og sårbarhet
Det må utarbeidesanalysesom viser alle risiko-og sårbarhetsforhold
som har betydningfor
om arealeter egnettil utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slike forhold somfølge av
planlagtutbygging.
Deler av planområdeter registrertmed ekstremvannstandnivå på 4,2 –4,7 meter
(Meteorologiskinstitutt). Flomfare skal vurderesi alle reguleringsplanersomomfatter
vassdrag.Nyetiltak skal oppføresog plasseresmednødvendigsikkerhetmot flom.

Områdeter registrertmed høy sannsynlighetfor forurensingog at nærmereundersøkelser
kreves.
Levekår og folkehelse
Det skal redegjøresfor hvordanplanforslagetvil bidra til å oppnåkommunensmål for
folkehelseog levekår2.
Det skal redegjøresfor universellutforming bådeinternt i planområdetog i sammenheng
med
omgivelsene.

2

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-og-rapporter/folkehelseoversikt-forbergen-rapporter
https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T545325612
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Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Overvannskal håndtereslokalt. Det må utarbeidesVA-rammeplan.VA-rammeplanenskal
værekomplettog det skal foreliggepositive uttalelsefra VA-etatenfør planforslagetsendes
til 1. gangsbehandling.
Utklipp underviser avrenningslinjerog områdersom er kartlagtsom aktsomhetsområde
flom
(hentetfra KDP Overvann):

Renovasjon
Avfallshåndteringenskal væreeffektiv, trafikksikker og bærekraftig,og i minst mulig grad
beslagleggeuteoppholdsarealer
og arealeri byrom. Fremtidsrettete,nedgravde
renovasjonsløsninger
anbefales.Foreslåttplasseringskal visespå illustrasjonsplan,i henhold
til kravspesifikasjonen.
Bymiljøetatenviser til at planforslagetomfattermer enn 550 boenheter,samtnæring,i
konsentrertbebyggelse.Renovasjonvil bli et krevendetema,og bør tidlig inn i
planleggingen.BME anbefalerat utbyggerkontakterBIR med tankepå å etablerelokalt
stasjonærtbossug,og at detteogsåinkluderermestmulig av næringsvirksomheten,
i tråd med
bestemmelsene
for kombinasjonsbyggi KPA18. Planforslagetligger ossbekjentutenfor
planområdetfor det «rødebossnettet».
Det skal redegjøresfor avfallshåndteringgjennomutarbeidelseav en renovasjonsteknisk
plan
(RTP) basertpå BIRs veileder.Det anbefalestidlig dialog med BIR, og at RTP sendestil
uttalehosBIR før 1. gangsbehandling.
Forslagsstillerser for segen fellesløsningi samarbeidmedBIR Nett. Dialog er etablertog vil
fortsette.Det er ønskeligå unngåstorerenovasjonsbilerinn og ut av området.Byplan slutter
segtil den vurderingen.
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Energi og klima
Det skal redegjøresfor valg av energiløsningerog byggematerialerog tiltak for åminimere
energibrukog klimagassutslipp.Til førstearbeidsmøteskal det utarbeides
klimagassberegning
i henholdtil kommunensveilederfor klimagassberegninger.
Ved nybygg somtil sammenutgjør mer ennmer enn1000 m2 skal det utarbeidesen helhetlig
klimagassberegning
med referansebyggfør 1. gangsbehandling.
Ved valg mellom rivning og bevaringskal det utarbeidesto helhetligeklimagassberegninger
før 1. gangsbehandling.En beregningsom viser alternativmed bevareog rehabilitere
bebyggelsen,og en beregningsom viser rivning av eksisterendebebyggelseog nybygg.
Beregningeneskal sammenlignes,
og det må redegjøresfor hvilke vurderingersom er gjort
medtankepå bevaringav bygg. Klimagassberegningene
skal oppdateresfør sluttbehandling
ved endringer.
Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltakskal ha god terrengtilpasningmed minst mulig bruk av storeskjæringer,
fyllinger og murer.
Massebalansen
skal dokumenteres.Ved masseoverskudd
skal det redegjøresforbehandling
og trafikksikker transport.
4. MEDVIRKNING
Forslagsstillerskal leggetil rettefor aktiv medvirkning.Aktuelle tiltak utoverlovens
minstekravvurderesfortløpende.All medvirkningskal dokumenteres.
Det er alleredeuttrykt ulike synspunkttil videreutviklingav Hegreneset.Naboerer veldig
engasjert.Aktuelt å kjøre en ny rundemedvirkningsprosess
i en tidlig fase,i sammenheng
medvarselom oppstart.Knytte dennetil forrige rundemedmedvirkning.
5. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige omå utarbeide følgenderapporter:
Tema/dokument
Stedsanalyse
Renovasjonsteknisk
plan
(RTP)
Trafikkanalyse
Mobilitetsplan
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller
VA-rammeplan

Forslagsstiller

Flom-vurdering
Klimagassberegning
Naturmangfoldrapport
Grunnundersøkelser

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Krav/veiledning
Veilederfor innledendestedsanalyse
BIRs veileder
Kommunenskravspesifikasjon

Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunenskravspesifikasjon
Byantikvarensveileder
Kommunenskravspesifikasjon
VA-etatensnettside
Kommunenskravspesifikasjon
Veilederfor klimagassberegninger

Nye momenterkan fremkommeog medførebehovfor ytterligereutredninger.
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Konsekvensutredning(KU)
Plankonsulenthar som del av planinitiativetvurdertat planforslagetikke kreverbehandling
etterforskrift om konsekvensutredninger.
Byplan sluttersegtil dennevurderingen.
6. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav
Må påregnes.
Utbyggingsavtaler
Kan væreaktuelt.
7. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning

Forslag til utvidetplanområdevist medblått
Det anbefalesat planavgrensningen
er endeligavklart før oppstartav planarbeidkunngjøres
og varsles.Etter vår vurderingmå verneverdigebyggenei områdetlike nord inngåi
planområdet.SkoleveiennordoverretningHellen skole.Nyhavnsvegenhelt opp mot
bybanen.Frisiktssonerog diversemå inngå.Forslagsstilleruttrykte i møtetat de har ikke
problemermed utvidelsen.
Planbetegnelse
Følgendeplanbetegnelse
skal benyttespå alt planmateriell:
Bergenhus,Gnr. 168, Bnr. 1091,m.fl., Hegreneset
Eiendomsforhold
Eventuellnødvendigjusteringav eiendomsgrenser
bør skje i løpetav planprosessen
og
fremgåav forslagettil plankart.Seksjonfor oppmålingkan biståmed veiledningi dette
arbeidet.
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8. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Etter vår vurderingmå følgendeforutsetningerleggertil grunnfor det videre planarbeidet:
GrøntdraglangsHegrenesvegen
må bevaresog eventuelttilretteleggesmed kvaliteterav
hensyntil landskapog naboer.
Det må tilretteleggesfor sjøpromenade
langssjø i tråd medforslagtil sjøfrontstrategi.
Byggegrenselangssjø i KPA2018 må leggestil grunn.
Parteneer enigeom følgendeviktige føringerfor planarbeidet:
Det vil væreviktig å ha temamøterknyttet til særligviktig tema.
o Offentlig infrastruktur,herundersjøpromenade
og byrom, og tekniskinfrastruktur,
herunderparkering,mobilitetshub,renovasjon,varelevering,m.m., bør drøftesi en
tidlig fase.
o Hensyntil kulturmiljø.
Temamøteravtalesetterbehov.

9. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG
Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema
Ansvarlig
Frist
A Avklare planavgrensning
Plankonsulent/saksbehandler
Før varselom
oppstart
B Arbeidsmøterknyttet til ulike tema
Plankonsulent/saksbehandler
Ingen
Fremdrift
Parteneer enigeom følgendefremdrift, eventuelleavvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsendingav
merknader
Arbeidsmøter

Ansvarlig
Forslagsstiller

Innlevering1. gangs
behandling
1. gangsbehandling

Forslagsstiller

Forslagsstiller
Forslagsstiller
bestiller

Plan-og
bygningsetaten

Frist
6 md. etter
oppstartsmøtet
2 uker etter
merknadsfrist
Etter behov

Krav/veiledning
Veilederprivateplanforslag

12 ukers
behandlingsfrist

Jf. pbl § 12-11

Veilederprivateplanforslag
Veilederprivateplanforslag
Materialeog agendafor møtetavtales
medsaksbehandler.
Materialeskal
sendesinn senestto uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet

Byplan uttalte at det er naturlig at sakentar lengertid enn 1 år før innleveringtil 1.gangs
behandling,og vi ønskeret godt resultat.
Dialog
Byplanavdelingenønskeren god og konstruktiv dialog før planforslagetleveresinn til
behandling.Forslagsstiller,kommunenog andreaktuelleinstansermå væremestmulig
omforenteom planforslagetfør det leggesut til offentlig ettersyn.Utover kontakt per telefon
og e-post,anbefalesminst to arbeidsmøterfør offentlig ettersyn.
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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.

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

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
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