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Team, utarbeidelse av reguleringsplanen:

ABO Plan og arkitektur AS
Åshild Blomdal, arealplanlegger -oppdragsansvarlig reguleringsplan

SAAHA AS
Adnan Harambasic, siv. arkitekt

Smedsvig Landskapsarkitekter
Arne Smedsvig, landskapsarkitekt 

Tiltakshaver: 
Hegreneset AS (Profier) 



Hva er en reguleringsplan?

Utarbeides etter krav i Plan- og bygningsloven- både prosess og innhold

«En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.»

Planprosess detaljreguleringsplan 
• Oppstartvarsel (er sendt ut med frist 31.05.2021)
• Høring og offentlig ettersyn med 6 vekers merknadsfrist 

• Informasjonsmøte og løpende dialog med involverte parter

Formell, lovpålagt medvirkning 

Utarbeiding av 
planforslag

Medvirkning

Høring/ 
off.ettersyn

Oppstart
Forberedelser til 
endelig vedtak

Vedtak av plan

Planen er i oppstartfase

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-6


Mål for planen på Hegreneset

• Ca 50 mål stor næringseiendom

• Skal omreguleres til i hovedsak boligformål, men med noe 
næring

• Mellom 500 og 600 leiligheter 

• Sjøfronten skal åpnes med ca 900 meter lang offentlig 
tilgjengelig sjøpromenade

• Privatbiltrafikk inn i området skal via tunnel i Nyhavn til p-anlegg

• 20.000 m2 verneverdig bebyggelse skal tas vare på og 
gjenbrukes til bolig, næring, kultur



Konseptplan for Hegreneset

Bergen kommune spør: 

Hva vil dere med Hegreneset?

- Mål for byliv

- Målpunkt for bydelen

- Forhold til sjøfronten

- Bebyggelse og arkitektur

- Utearealer

- Bruk av verneverdig bebyggelse

- Mobilitet

- Bærekraft



Allmen-
tilgjengelig 
uteopphold

arealer

Variasjon

Sterk 
egenart

Sammenhengende 
gang-, sykkelnett 

Et godt 
sted 
å bo



STEDSANALYSE 
ANBEFALING OG PRINSIPP

• Følge opp strategi gåbyen Bergen 

• Åpne sjøfronten i samsvar med 
Sjøfrontstrategien 

• Fremheve og ivareta det historiske miljøet 

• Etablerer målpunkt

• Balansert botilbud

• Uteoppholdsareal tilpasset alle aldersgrupper

• Etablere allment tilgjengelige byrom  



Målpunkt for naboer og bydelen



Forholdet til sjøfronten
• en mest mulig sammenhengende 

allment tilgjengelig sjøpromenade fra 
Nyhavn til Breiviken brygge.

• så langt det er teknisk og praktisk 
mulig skal sjøpromenaden gå i 
sjøkanten.

• det etableres utsiktspunkt, settes 
benker, legges til rette for sjøfiske.

• skal knyttes til målpunktene og andre 
allment tilgjengelige utearealer. 



- Havnesiloen: Boliger dersom det kan 

oppnås lønnsomhet

- Krutthuset: Bydelshus, delekontor

- Møllekvartalet: Kontor, verksted, 

lager, utstillingslokaler, kulturscene, 

boliger

- Gammel silo: ???

Gjenbruk av 20.000 m2 verneverdig bygningsmasse



Gange, sykkel, kollektivtrafikk, biler

- Området skal være tilnærmet bilfritt

- Sykkelparkering i boligene

- Etablering av mobilitetshuber

- Utbedring av Hegrenesveien og 

Nyhavnsveien

- Fotgjenger- og sykkeltunnel mellom 

Nyhavn og nordre Hegreneset

- Parkering under bakken

- Biltunell fra Nyhavn til p-anlegg

- Autonome busser?

- Blå bybane?







Om sjøfronten

- Byggegrense mot sjø, 10 meter, skal i 
utgangspunktet følges. 

- Eventuelle avvik fra gitt bestemmelse skal 
begrunnes særskilt.

- Høyere volum utenfor sjøpromenadenmå
vurderes særskilt.

- Positiv til næringsaktivitet som vil kunne bidra til 
attraktivitet og aktivitet langs sjøfronten

- Må ikke bare sikre tilgjengelighet, men også 
kvalitet i utforming, aktiviteter og målpunkt 
underveis.



Om økologisk korridor
• Det er viktig at man bevarer mest mulig av den 

økologiske korridoren som er vist på østsiden av 
den markerte skrenten som går nord/sør gjennom 
store deler av det foreslåtte planområdet. 

Fra bymiljøetatens skriftlige innspill: 
«Der man eventuelt ikke greier å bevare dagens grønne 
elementer som den økologiske korridoren består av, bør 
man reetablere et vegetasjonsbelte...»



Om bygg langs Hegrenesveien

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. 

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

Byantikvaren er skeptisk til at 
landskapsryggen forsvinner og viser til 
hensynssonen for kulturmiljø. 



Om byggehøyder i sør
Byantikvaren:  Grense 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.

Fagetaten: «Vi er ikke overbevist om at det 
høyeste volumet innenfor planområdet skal 
plasseres ytterst på et eksponert nes». 



Om mobilitet
- Kobling til det øvrige gang- og sykkelnettet 

må i større grad belyses og problematiseres. 
- Skolevei i retning Hellen skole (deler av 

Breiviksveien)
- Utbedring og tilrettelegging av 

Hegrenesveien og Nyhavnsveien må inngå i 
planforslaget. 

- Vurdere plassering av sykkelparkering
- HC-parkering, foreslåtte mobilitetspunkt, 

tilkomst for utrykning, må inngå i vurdering 
av løsning.

- Vil ha vurdert Blå bybane. 



Planprosess for Hegreneset-planen
• Februar 2020: Veiledningsmøte

• Juni-Desember 2020: Utvikling av konseptplan

• Mars 2021: Oppstartsmøte med Bergen kommune

• Mai 2021: Varsel om oppstart

• Merknadsfrist 31.05.2021 

• Vår/sommer 2022: Innlevering av plan til 1. gangs 
behandling

• Vinter 2023/24: Sluttbehandling av plan i bystyret



• VA rammeplan
• Flom/ ekstremvannstand 
• Vind/lokalklima/bølger 
• Forurenset grunn 
• Trafikkanalyse 
• Mobilitetsplan 
• Naturmangfoldrapport 
• Klimagassberegning 

Omfang detaljreguleringsplan

• Renovasjonsteknisk plan (RTP)
• ROS-analyse 
• Kulturminnedokumentasjon 
• Grunnundersøkelser
• Ras (knyttet til 

sjøfrontpromenade mellom 
Hegreneset nord og Breiviken 
brygge

Det er ikke krav om konsekvensutredning, men det kreves 
grundige fagutredninger knyttet til en rekke tema:



Slik jobber vi
• Oppstartsvarsel mai 2021- innkomne merknader blir oppsummert og 

kommentert 

• Tidlig kartlegging av økologisk korridor – blir gjennomført av biolog i sommer 

• Tidlig avklaring av trase for tunnel og plassering av p-anlegg – befaring og 
boring 

• Videre utvikling av konsept basert på innspill i medvirkningsfasen og resultat av 
ulike fagrapporter.  

• Prosjekt havnesilo – etablering av boliger, kostnader og arkitektur

• Prosjekt Møllekvartalet/Gammel silo: Hva skal det fylles med? Hva er teknisk 
mulig?

Skal ende i et ferdig planforslag i samsvar med kommunens krav



Plan for medvirkning (coronaavhengig)

• Mai: Teamsmøte i forbindelse med oppstartsvarsel 11. mai

• Naboer  innspill/merknader til planoppstart – frist 31.05.2021

• Høst 2021: To temamøter med naboer knyttet til de temaene i 
merknadene som opptar folk mest, men med inviterte i samarbeid 
med styrene. 

• Høst 2021: Åpen kontordag i Krutthuset

• Vår 2022: Møte med presentasjon av planforslag (utstilling 
Krutthuset) 

• Høst 2022: Offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling




