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NOTAT 

 

Fra:  Sivilingeniør Helge Hopen AS 

Til:  Statens vegvesen v/Hilde Birgitte Kalleklev 

Ref.:  Saksnr. 20/65346 

Dato:  2.4.2020 

Tema:  Forberedende planarbeid Hegreneset.  Innledende trafikkvurdering.  

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

 

Det er startet opp forberedende arbeid med regulering av gnr. 168, bnr. 1091, Hegreneset.  

Forslagsstiller er Hegreneset AS. Det ble 13.2.2020 gjennomført veiledningsmøte med 

kommunen. Det arbeides nå med ulike utredninger frem mot et formelt oppstartsmøte. 

 

Som del av innledende planarbeid er det foretatt en vurdering av aktuelle problemstillinger 

knyttet til trafikk, herunder trafikkavvikling og trafikksikkerhet i kryssområde med E39, samt 

lokal tilkomst og konsekvenser for trafikkbelastning på lokalveinettet. Notatet er ment som et 

diskusjonsgrunnlag for en konstruktiv dialog med Statens vegvesen om faktagrunnlaget og 

aktuelle problemstillinger, og hvordan man kan tilnærme seg disse i planarbeidet. 

 

Trafikkvurderingene vil bli videreført senere i planprosessen med mer utfyllende analyser av 

tilkomst, mobilitet, trafikkavvikling, kapasitet, varelevering, parkering og trafikksikkerhet 

mm. Notatet er utarbeidet av Sivilingeniør Helge Hopen AS på oppdrag for Hegreneset AS. 

 

Problemstillinger 

 

Mulighetene for en full utnyttelse av Hegreneset med ny byutvikling i tråd med KPA ligger i 

vedtatt omlegging av E39 med forlenget Fløyfjellstunnel.  Når forlenget Fløyfjellstunnel 

åpner, vil eksisterende E39, Åsaneveien ved Sandviken sykehus bli omgjort til lokalvei, 

bybanetrase og sykkelekspressvei. 

 

Før ny Fløyfjellstunnel er på plass vil kryssområdet ved E39 være sterkt belastet med trafikk 

som i dag. Dette innebærer problemstillinger med både trafikkavvikling/kapasitet og 

trafikksikkerhet. 

 

I dag er det noe næringstrafikk til/fra Hegreneset som belaster kryssområdet med E39.  Det er 

i tillegg potensiale for ytterligere aktivitet/trafikkskapning innenfor gjeldende plan. 

 

For videre planarbeid er det avgjørende å få avklart hva som kan være handlingsrommet for 

en avgrenset boligutbygging på Hegreneset før forlenget Fløyfjellstunnel er etablert, under 

den forutsetning at nyskapt trafikk til/fra boliger erstatter eksisterende og planlagt 

næringstrafikk. 
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Som grunnlag for å vurdere dette handlingsrommet er det startet opp et arbeide med å se 

nærmere i detalj på dagens trafikksituasjon. Det skal vurderes i hvilken grad kryssområdet 

med E39 er sårbart for endringer i trafikksituasjonen, og dette vil bli sett i forhold til forventet 

endring i trafikkmengder og trafikkmønster ved en transformasjon der dagens næringstrafikk 

erstattes av ny boligtrafikk.   

 

I første omgang er det i det etterfølgende, vist en del data om dagens trafikksituasjon, til 

gjennomgang i et første arbeidsmøte med Statens vegvesen. Hensikten med dette er å prøve å 

få en felles forståelse av faktagrunnlaget og de aktuelle problemstillingene. 

 

Metode 

 

Det er lagt opp til følgende tilnærming/metode: 

 

1. Beskrivelse av trafikksituasjonen i kryssområdet ved E39 

2. Beskrivelse av målsettinger/krav knyttet til trafikksituasjonen ved kryss E39 

3. Beskrivelse av referansealternativet (alternativ 0) 

4. Beskrivelse av utbyggingsalternativet (trinn 1) 

5. Vurdering av trafikale konsekvenser av en eventuell avgrenset utbygging 

6. Samlet vurdering og konklusjon 

 

Det legges til grunn et referansealternativ (Alternativ 0) som normalt defineres som dagens 

situasjon + vedtatte/godkjente planer, dvs. en framskriving av dagens situasjon. For vurdering 

av en eventuell avgrenset boligutbygging opp mot Alternativ 0, kan 2025 (eller 2030) være et 

hensiktsmessig referanseår.   

 

For alternativ 0, 2025 vil beregning av trafikkskapning og trafikkmønster til/fra Hegreneset i 

2025 være en sentral parameter.  Her legges det til grunn beregnet trafikk fra dagens 

næringsfunksjoner + antatt ny aktivitet innenfor gjeldende plan basert på tilgjengelig 

bygningsmasse/kapasitet og pågående dialog/forhandlinger med aktuelle interessenter. 

Alternativ 0 er nærmere beskrevet i det etterfølgende. 

 

For utbyggingsalternativet (trinn 1) er det her gjort rede for foreløpige tanker om aktuelle 

funksjoner, volum og mobilitetsløsninger/trafikkskapning.  Vurdering av omfang/volum og 

mobilitetsløsninger vil henge nøye sammen med punkt 5 og 2. Målet er å finne et 

hensiktsmessig nivå som gir en tilfredsstillende balanse mellom alternativ 0 og 

utbyggingsalternativet, slik at man oppfyller overordnede mål/krav knyttet til 

trafikksituasjonen (pkt. 2). 

 

Når det gjelder punkt 1 og 2, vil dette være tema for innledende arbeidsmøte med Statens 

vegvesen.  Det vil være naturlig å sette mål/krav knyttet til trafikkforholdene basert på en 

analyse av trafikksituasjonen.  I dette notatet er det foretatt en foreløpig vurdering av 

trafikkforholdene og hvilke mulige målsettinger/krav dette kan implisere.  Dette som et 

diskusjonsgrunnlag. 
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Dagens trafikksituasjon i kryssområdet ved E39 
 

Avgrensning 

 

Vurderingene i det etterfølgende må betraktes som en innledende, foreløpig beskrivelse av 

trafikksituasjonen/faktagrunnlaget, som underlag for oppstartsmøtet med Statens vegvesen. 

 
Trafikkmengder 

 

Det er beregnet ÅDT og timetrafikk for alle trafikkstrømmene gjennom krysset i dagens 

situasjon. Grunnlaget for dette er trafikktellinger fra faste tellepunkt (www.trafikkdata.no), 

trafikkberegninger fra analyse av sommerstengning Bryggen/Torget, samt kalibrering på 

grunnlag av korttidstellinger i krysset. 

 

ÅDT i dag er som følger: 

 

Dagens trafikkmengder
ÅDT 2019

 

Figur 1. Trafikkmengder, dagens situasjon (ÅDT 2019). Kilde NVDB og www.trafikkdata.no. 

Trafikktall fordelt på trafikkstrømmer for ÅDT samt timetrafikk i morgen- og 

ettermiddagsrushet er vist i vedlegg 1. 

 

Trafikkavvikling og kapasitet 

 

Kapasiteten i kryssområdet er fullt utnyttet i både- morgen- og ettermiddagsrushet. 

 

I morgenrushet er kapasitetsbegrensningene på flettestrekningen der rampen fra Nyhavn 

kommer inn på E39.  Kapasiteten på denne strekningen er beregnet til ca. 3.200 kjt/time. I 

normal rushtrafikk (gjennomsnittlig) er det som regel kødannelser tilbake mot NHH, men 

relativt god flyt, slik at forsinkelsene er små. 

 

I ettermiddagsrushet er kapasitetsbegrensningene knyttet til vekslingsstrekningen der 

Fløyfjellstunnelens nordre løp møter Munkebottentunnelen, samtidig som av- og påkjøring til 

http://www.trafikkdata.no/
http://www.trafikkdata.no/
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Sandviken sykehus finner sted.  Kapasiteten på denne vekslingsstrekningen er beregnet til ca. 

3.500 kjt/time. I normal rushtrafikk (gjennomsnittlig) er det som regel mindre kødannelser 

ved utløpet av Fløyfjellstunnelen og gjennom vekslingsstrekningen i kryssområdet.  Køene 

løser seg normalt opp nord for kryssområdet. 

 

Trafikksikkerhet 

 

Kryssområdet ved Sandviken sykehus i nordgående retning er historisk regnet å være et 

trafikkfarlig kryss der det skjer mange ulykker.  Dette er naturlig å relatere til de store 

trafikkmengdene, feltveksling, busstopp og manglende påkjøringsrampe mot nord. 

 

Ser vi nærmere på ulykkesstatistikken så viser det at det har inntruffet mange ulykker i 

kryssområdet tilbake i tid, men etter det ble innført redusert fartsgrense (70 km/t) og 

stoppforbud fra sidevei, har ulykkestallet blitt redusert signifikant.  Antall ulykker i de to 7-

årsperiodene før nedsatt fartsgrense var hhv. 19 og 14, mens det i 7-årsperioden 2013-2019 

med 70 km/t er registrert 5 ulykker (se vedlegg 2). 

 

Beregnet ulykkesfrekvens i krysset (nordgående trafikk) basert på ulykkesdata fra de 7 siste 

årene, er 0,07 ulykker pr. mill. kjt. passeringer. Normal/typisk ulykkesfrekvens for 

toplanskryss er 0,12 ulykker pr. mill. kjt.  Dette indikerer at trafikksikkerheten i kryssområdet 

ikke er spesielt problematisk i dagens situasjon til tross for redusert standard på 

vekslingstrekninger, og av- og påkjøringsramper.  Dette kan ha sammenheng med 

fartsreduksjonen, og at trafikantene er spesielt oppmerksomme og forsiktige på grunn av 

dagens reduserte standard. 
 
 
Målsettinger/krav knyttet til trafikksituasjonen 
 
Hvilke krav som bør stilles i forhold til endringer av trafikkmengder er et punkt som 

forslagsstiller ønsker nærmere drøftet i møte med Statens vegvesen. 

 

Et utgangspunkt for videre drøfting kan være at nyskapt trafikkmengde ved transformasjon fra 

næring til bolig i et eventuelt første byggetrinn, ikke skal generere mer trafikk i kryssområdet 

med E39 enn referansealternativet (alternativ 0), dvs. ingen økning av samlet trafikkmengde i 

krysset både på døgnbasis (ÅDT) og i rushperiodene (makstimen). 

 
 
Referansealternativet (alternativ 0) 
 
Gjeldende plan og rammer 

 

Hegreneset AS eier en rekke eiendommer på Hegreneset. Området var inntil 2001 regulert til 

industri i to ulike reguleringsplaner fra 40-tallet. I kommunedelplan for Sandviken og 

Fjellsiden nord ble disse planene opphevet, og området ble vist som Næring i 

kommunedelplanen. I kommunedelplan for Bergen havn er området avsatt til 

industri/kontor/lager. I Kommuneplanens arealdel 2018-30 (KPA) er området vist som 

byfortettingssone.  
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Aktivitet i dag 

 

Flere av næringsbyggene og tilhørende fasiliteter er i dag utleid til ulike næringsaktører. Det 

gjelder lavlageret i sør, kontorbygget i sør og havnesiloen. I nord er Hegrenesveien 15 B med 

lager/kontor og produksjonsbygg samt det verneverdige Krutthuset bygget i 1809, utleid. 

Antall arbeidsplasser i dag er ca. 30. Sistnevnte er bygg bare delvis utleiet. Inntil nylig hadde 

seismikkselskapet PGS sin hovedbase på Hegreneset i Hegrenesveien 15 B med tilhørende 

lagerbygg, kontorfløy, utelager og dypvannskai.  

 

Forventet/mulig ny aktivitet 

 

For Hegrenesveien 15 A det inngått en intensjonsavtale med leietaker som skal sortere og 

mellomlagre forurenset jord, samt knuse og sortere rivningsbetong i de store hallene på 

eiendommen. Det sorterte materialet skal fraktes bort med skip. Trafikk fra aktiviteten er 

beregnet til ca. 100 lastebillass per dag. Antall arbeidsplasser vil være ca. 10. 

 

Også for Hegrenesveien 17 A er det i ferd med å inngås en leieavtale for drøyt halvparten av 

den 3600 kvm store industri- og lagerhallen. Aktiviteten anslås å generere en ÅDT på ca. 130.  

 

Det arbeides også med å få aktivitet i resten av Hegrenesveien 17 A. Skulle det vise seg at de 

aktuelle leietakerne ikke er interessert i å inngå leieavtale, jobbes det aktivt med andre 

alternativer. Her må det tas i betraktning at ny eier overtok eiendommen for knappe to 

måneder siden. Målet er uansett å fylle opp næringsbyggene med leietakere med avtaler om 

leie i inntil fem år. 

 

 

Utbyggingsalternativet (trinn 1) 
 
Innhold 

 

 
 

Hegreneset AS har startet arbeidet med å omregulere den nær 50 daa store eiendommen, og 

har hatt et første veiledningsmøte med fagetaten i Bergen kommune. Selskapet satser på å 

avvikle et oppstartsmøte tidlig høst 2020 og håper å ha en ferdig reguleringsplan om ca. 5 år, 
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med derpå etterfølgende utbygging over noen år. Fremdriften er naturlig nok usikker, men 

man planlegger å starte med utbyggingen i nord, markert med blå skravur på kartet over. 

Området er på ca. 20 daa. Antatt utbyggingsvolum er 350 til 400 leiligheter. Eksisterende 

næringsbebyggelse vil bli revet. Det medfører at næringsvirksomheten i nord vil bli avviklet 

når det startes boligbygging på eiendommen.  

 

Veitilkomsten til utbyggingsområdet vil skje via tunnel fra Nyhavn til Hegreneset. Påslag til 

tunnelen er regulert i reguleringsplanen for Nyhavn. Den delen av planen vil bli justert under 

arbeidet med reguleringsplan for Hegreneset. Det skal bygges en tunnel både for fotgjengere, 

syklister og biltrafikk.  

 

Parkeringsdekning 

 

Området vil bli planlagt med en lav parkeringsdekning, trolig på 0,4 plasser per 100 m2 BRA 

bolig, det vises til referat fra veiledningsmøtet 13.2.2020. Det er i utgangspunktet tenkt et 

parkeringsanlegg i fjell knyttet til den planlagte tunnelen, som også ev. kan dekke behovet for 

beboerparkeringen i området. Men det kan også være aktuelt med et parkeringsbygg som kan 

konverteres til annen bruk etter hvert som parkeringsbehovet ventes å bli redusert. 

 

Mobilitet og mobilitetstiltak 

 

Målet er å holde bilbruken lavest mulig. Lav parkeringsdekning er et viktig bidrag. Andre 

tiltak er blant annet etablering av bildelering, utleie av elsykler, prioritering av god 

sykkelparkering, gode ladeordninger for elsykler og mikrotransport. Det vurderes også 

etablering av selvkjørende elektriske busser. Blå bybane med et stopp i Nyhavn er også 

utredet og kan være et supplerende transporttilbud på sikt. Utbyggingen på Hegreneset med i 

størrelsesorden 600 boliger vil gi et styrket passasjergrunnlag for Blå bybane, som kan være 

viktig for at prosjektet blir gjennomført.  

 

Byggingen av tunnel vil korte gangavstanden til bussholdeplassen Gamle Bergen. Til 

holdeplassen for trafikk mot sentrum er gangavstanden i underkant av 700 meter. Til 

holdeplass for trafikk mot nord er gangavstanden 800 meter. Gangavstanden må sees i 

sammenheng med at holdeplassen har noe av byens beste kollektivtilbud med avganger i 

gjennomsnitt hvert annet minutt i rushtrafikken og mellom hvert femte og tiende minutt 

utenom rushtrafikken, noe som i praksis gir marginal ventetid ved holdeplass. Det er planlagt 

et bybanestopp ved Gamle Bergen. Gangavstanden til dette stoppet anslås til 650 meter.  
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Videre arbeid 
 
Med utgangspunkt i dette notatet foreslås det følgende videre prosess: 

 

1. Oppstartsmøte med Statens vegvesen (møte 1) 

• Gjennomgang og avklaringer om faktagrunnlaget for dagens trafikksituasjon 

• Drøfting av forhold som kan påvirke dagens trafikksituasjon på kortere sikt 

(sommerstengning Bryggen/Torget, trafikkplan sentrum mv.) 

• Drøfting av aktuelle mål/krav til trafikksituasjonen i vurdering av et første byggetrinn 

med transformasjon fra næring til bolig 

• Innspill fra Statens vegvesen for videre trafikkutredninger og planarbeid 

 

2. Videre trafikkutredninger (som grunnlag for et oppfølgingsmøte) 

• Skissering av et eventuelt første byggetrinn  

• Beregning av trafikkskapning for referansealternativet (Alt. 0) 

• Beregning av trafikkskapning for utbyggingsalternativet (trinn 1) 

• Tilpasning av volum/omfang iht. overordnede mål/krav til trafikksituasjonen 

• Beskrivelse av trafikale konsekvenser og måloppnåelse 

 

3. Oppfølgingsmøte med Statens vegvesen (møte 2) 

• Gjennomgang av trafikkanalyser 

• Drøfting av problemstillinger med trafikksituasjonen og tiltakets konsekvenser 

• Drøfting/avklaring av mulige mål/krav/rammer for et ev. første byggetrinn 
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Vedlegg 1. Trafikkmengder 
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Figur 2. Trafikkmengder (ÅDT) fordelt på trafikkstrømmer. 

 

290

40

Dagens trafikkmengder
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Figur 3. Timetrafikk makstime morgen (kjt/time). Dagens situasjon (2019). 
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Figur 4. Timetrafikk makstime ettermiddag (kjt/time). Dagens situasjon (2019). 
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Vedlegg 2. Ulykkesdata 
 

 

Figur 5. Registrerte trafikkulykker E39, nordgående løp ved Sandviken sykehus 1999-2006. 80 km/t. 

 

 

Figur 6. Registrerte trafikkulykker E39, nordgående løp ved Sandviken sykehus 2006-2013. 80 km/t. 
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Figur 7. Registrerte trafikkulykker E39, nordgående løp ved Sandviken sykehus 2013-2019. 70 km/t. 


