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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR ÅSANE, GNR. 188 BNR. 97 MFL. 
ÅSANE SENTER. 
 

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat 
detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften. 

Formålet med planarbeidet 
Formålet med arbeidet er å utarbeide reguleringsplan som legger til rette for videreutvikling av dagens 
sentrumsområde med ca. 500-600 boligenheter, uteoppholdsareal, hotell, torg og parkering under 
overflaten.  

Koordinering mellom parallelle planprosesser 
Privat plan 

I Åsane sentrum ønsker tiltakshaver (Thon Åsane AS) å starte opp arbeid med privat detaljregulering. Thon-
gruppen varsler oppstart av planarbeidet parallelt med reguleringsplanen for Bybanen mellom Bergen 
sentrum og Vågsbotn.  

I en tidligfase av dette prosjektet er det utarbeidet vurdering og mulighetsanalyse av alternative 
bybanetraséer gjennom Åsane sentrum. I mulighetsanalysen er det er også skissert en endret løsning for 
trafikksystemet i Hesthaugveien og Åsane terminal. De trafikale løsningene skissert i mulighetsanalysen vil 
bli videre vurdert i planarbeidet for Bybanen.  

Offentlig plan 

Planarbeidet for Åsane senter skal koordineres med det offentlige planarbeidet for Bybanen. I planarbeidet 
for Bybanetraséen vil holdeplasser bli detaljert og endelig plassert, også i Åsane sentrum. 

Bergen kommune oppgir i sitt varsel om oppstart for Bybanen følgende problemstillinger: utforming av 
løsninger for trasé og holdeplasser, tilkomst til holdeplassene og overgang til buss, plassering av 
tunnelportaler, forholdet til kulturminner og bruken av byrommene, trafikkomlegging og sykkelløsninger, 
omlegging av infrastruktur under bakken og gjennomføring av anleggsarbeid for bybanetraséen, 
Fløyfjellstunnel og sykkel. 

  
Til 
Grunneiere og andre rettshavere 
Offentlige høringsinstanser  
Lag og organisasjoner 
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Planstatus 
Planområdet for dette private planarbeidet, Åsane sentrum, er i gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) 
vist som sentrumsformål (S33) og i høringsforslag KPA 2016 sentrumskjerne (S2).  

I gjeldende områdeplan for Åsane sentrum (Åsane. gnr. 188, 189, 208, 190 arealplan ID 19250000) er 
området blant annet regulert til sentrumsformål, torg, blokkbebyggelse, kjøreveg, gang-/sykkelveg, fortau, 
kirke, bolig/forretning og kontor/offentlig.  

Det kommende planforslaget vil legge opp til en annen fordeling en arealformål; lavere andel næring (som 
inngår i sentrumsformål) og høyere andel bolig.  

Planområdet ved varsel om oppstart 
Planområdet omfatter et noe større areal ved planoppstart enn man forventer å fremme reguleringsplan 
for, dette for å sikre tilstrekkelig areal til blant annet gjennomføring av nødvendig teknisk infrastruktur.  

Planområdet er ca. 117 daa og avgrenset som vist i vedlegg.  

Konsekvensutredning 
Planforslaget er i oppstartsmøte 04.04.18 vurdert til å ikke kreve behandling etter Forskrift om 
konsekvensutredninger. Vurdering av relevante virkninger av planforslaget vil likevel inngå i 
planbeskrivelsen.  

Planprosess og saksgang 
Dette brevet blir sendt til naboer og relevante offentlige instanser og andre private interessenter, slik at de 
som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Oppstart blir i tillegg annonsert i Bergens Tidende. 
 
Reguleringsplan for Åsane senter vil følge framdrift for Bybanen inntil det offentlige planarbeidet har gjort 
nødvendige arealavklaringer. I løpet av prosessen vil det vurderes om det private planarbeidet kan 
fremmes for offentlig ettersyn tidligere enn reguleringsplan for Bybanen. De viktigste mulighetene for din 
medvirkning i planprosessen er: 

 Du kan gi innspill til dette varselet/brevet om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Eventuelle 
merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av forslag til reguleringsplan. Merknadene vil 
bli sendt kommunen sammen med planforslaget.  

 

 Når det private planforslaget blir utarbeidet vil det være kontakt og undervegsmøter med berørte 
parter og grunneiere etter behov. 

 

 Plankonsulent vil utarbeide et forslag til reguleringsplan som sendes til kommunen.  Kommunen vil 
saksbehandle planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Planforslag med plankart og 
bestemmelser vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Berørte parter i henhold til oppdatert plangrense 
vil da få brev fra kommunen. Du kan sende merknad til planforslaget. Kunngjøring av offentlig 
ettersyn vil også bli annonsert i avisen og lagt ut på kommunen sine hjemmesider:  
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer 
 

 Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, og du kan sende 
inn klage på vedtaket. 

 
 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer
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Informasjon om planarbeidet kan finnes også på Multiconsult sine nettsider 
www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.  
 
Multiconsult Norge as er plankonsulent og utarbeider planforslaget, i samarbeid med LINK arkitektur as, på 
vegne av Thon Åsane AS. 
 
Spørsmål knyttet til det private reguleringsplanarbeidet i Åsane sentrum kan stilles til Multiconsult Norge 
AS v/Christine R. Nilsen, tlf.55 62 33 18 eller  
Heidi Havelin, tlf. 55 62 33 41.  

Høringsfrist 
Du kan gi ditt innspill til planarbeidet innen 30. juni 2018. Eventuelle merknader/kommentarer til 
igangsetting av planarbeid sendes skriftlig til e-post: christine.nilsen@multiconsult.no, eventuelt til  
 
Multiconsult Norge AS, v/Christine R. Nilsen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN. Merk med Åsane sør. 

 
 

Med vennlig hilsen 
Christine R. Nilsen 
Arealplanlegger 
Multiconsult 
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