
Hegreneset AS
Nabomøte

15. Februar 2022



Dagsorden

1. Kort innledning v/Gunnar Wiederstrøm, 
Hegreneset AS

2. Forslag til trafikkløsninger v/sivilingeniør Helge 
Hopen

3. Sjøfrontpromenaden og andre offentlig
tilgjengelige uteområder

4. Forslag til bebyggelse i planområdet

5. Orientering om planprosessen

Det åpnes for spørsmål etter hvert av punktene 2-5



Om Profier

• Asker-basert selskap som driver med 
eiendomsutvikling

• Hovedtyngdepunkt i Østlandsområdet, men 
også aktiv i Stavanger, Tromsø og Bergen

• Bergensprosjekter: Skiparviken, 
Sandslikollen, Lagunetoppen og 
Kråkehaugen (Fantoft)

• Regulerer: Fantoftvegen, Møllendal, 
Sandviksboder, Lehmkuhstranden og 
Hegreneset

• Solgte 110 boliger i Bergen i fjor og hadde 
500 boliger under bygging. 



Teamet

• SAAHA AS: Arkitekt

• ABO Plan og arkitektur AS: Plankonsulent og 
utreder

• Smedsvig landskapsarkitekter AS: Det sier 
seg selv

I tillegg:

• Sivilingeniør Helge Hopen AS: Trafikk og 
mobilitet

• Cowi AS: Diverse fagrapporter

• Ren teknikk AS: Renovasjonsløsninger

• Rådgivende Biologer AS (biologisk mangfold)



Konseptplanen
Fra invitasjon til 
prekvalisfisering

- Hvem skal vi bygge for/hvem skal bo på 
Hegreneset,

- plassering av boligbebyggelse, typologi, 
kombinasjon næring/bolig, tomteutnyttelse, bruk 
av verneverdig bebyggelse, 

- plassering av grønne områder og attraktive 
uteområder for alle grupper, samt bruk av 
strandsonen, 

- klima og miljømål inkludert tiltak for å holde 
energibruken så lav som mulig, biltrafikken nede og 
bidra til økt biologisk mangfold mm. og

- hvordan det kan utvikles målpunkt på Hegreneset 
med tilgang til sjø og med ulike publikumsrettede 
tilbud/aktiviteter?  



Bearbeiding 
av konsept

• Oppstartsmøte med Bergen kommune

• Høringsuttalelser etter oppstart

• Merknader etter oppstart

• Nabomøte

• Konsulentrapporter

• Arbeidsgrupper

• Møter med kommunale instanser



Konsulentrapporter

• Vind 

• Energiutredning

• Forurenset grunn/

• Forurenset sjøbunn og naturforhold i sjø

• Geologi/geoteknikk/tunnel/veiprosjektering

• Klimagassberegninger

• Naturmangfold

• Møllekvartalet og Gamle silo

• Trafikkanalyse og 

• Mobilitetsplan

• Geologi/ras sjøfrontpromenade

• Flom, bølger og ekstremvannstand

• Renovasjon

• Vann og avløp

• Kostnadskalkyler



Trafikk v/Helge Hopen



Sjøfrontstrategien 
vedtatt 2021

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, 
strategi og føringer for den sentrale 
sjøfronten i Bergen. Hensikten er å:
• Styrke byens kontakt med sjøen

• Skape gode rammebetingelser for 
byutvikling langs sjøfronten

• Bidra til god sammenheng og kvalitet i 
byrommene mot sjøen

• Bidra til å sikre allmenn tilgang til 
sjøfronten

Hegreneset har 900 meter med sjøfront



Endringer i 
sjøfronten

• Fjernet kyststien mot Breiviken

• Justert promenaden i nord

• Tatt vekk pirer

• Tatt vekk strand, men bygger
badeanlegg i stedet.

• Erstattet svømmeanlegg på
neset med

• badegrunne i Mølleviken

• Bygger park på Kollen.

• Sjøpromenaden går nå rundt
hele neset



Dette er tatt vekk



Dette kommer i stedet



Målpunkt i nord og sør



Offentlig 
uteareal og 
grøntareal

• Drøye 900 meter sjøfrontpromenade: ca. 
9000 m2

• Kollenparken: 3000 + 2000 m2

• Kruttplassen m/badeanlegg: 1000 m2

• Målpunkt sør med plass, badevik: 1500 m2

• Sum: ca. 16.000 med offentlig 
uteareal/grøntareal

I tillegg kommer felles uteoppholdsareal for 
beboerne.



Fjernet bebyggelsen i sjøkanten





Snitt «Kullkaien»



Kollen i opprinnelig konseptplan



Endret bebyggelsen på Kollen



Inspirasjon



Ny bebyggelse Kollen



Ny bebyggelse kollen



Endret bebyggelsen på Neset



Ny bebyggelse Neset





Neset fra Elsesro før og etter



Satser på boligbygging i Havnesiloen



Møllekvartalet

Gamle pakkhus 1800 Ny pakkhus 1876

Gamle mølle 1868 Nye mølle 1982

Siloer 1964-68



Næring/kultur i Nye pakkhus (og gamle)



Foreslår å bruke Gamle og Nye mølle til bolig



Gamle siloGamle silo



Videre 
prosess

• Februar 2022: Varslet utvidet planområde 
(Breiviksveien)

• Februar 2022: Merknadsmøte

• Vår 2022: Avklaringer rundt verneverdig bebyggelse, 
renovasjonsløsninger, trafikk og VA.

• Februar – juni 2022: Gjøre ferdig planforslag

• Juni 2022: Levere plan til 1. gangs behandling

Usikker fremdrift:

• 4. kvartal 2022: Offentlig ettersyn

• Første halvår 2023: Bearbeiding av plan til 2. gangs 
behandling

• 2. halvår 2023/1. kvartal 2024 2. gangs behandling 
og politiske vedtak.

• 2025: Byggestart


