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Oppstartsmøte med styringsgruppen 



BEGIN prosjektet - hovedmål 

 Prosjektet har som hovedmål å vise hvordan blå-grønn 
infrastruktur kan gjøre byer mer motstandsdyktige mot 
klimaendringer.   

 
 Blågrønn infrastruktur innebærer at en erstatter rørbaserte 

løsninger med åpne vannveier for regnvann som legges i 
grønne og egnede arealer i byen.  

 

 I BEGIN-prosjektet skal en se på hvordan disse løsningene kan 
utvikles i et samspill med ulike interessenter og hvordan dette kan 
bidra til å gi høy kvalitet og merverdi for et område.  

 



Mindemyren og BEGIN 
 

 Utvikling av Mindemyren er valgt som et av casene i BEGIN.  

 

 Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under  
Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og  
klimatilpasning.   

 

 Gjennom bruk av utviklede modeller fra partnerne i  
prosjektet skal vi beregne og beskrive blågrønn infrastruktur  
sitt bidrag til å øke områdets kvalitet og verdi.   

 



23 000 arbeidsplasser  -  3 000 beboere (1000 – 1400 boenheter). 

Halvparten av forventet vekst i antall arbeidsplasser i Bergen fram til 2040.  

Bygningsmasse større enn områdereguleringsplaner for Lagunen og Åsane sentrum til sammen. 



Mindemyren -->  

 Transformasjon av et langstrakt flatt 

område  i bunnen av Bergensdalen 

 

 Eksponert for flom 

 

 Bybanen en motor i utviklingen 

 

 Blågrønn infrastruktur  gjør området 

robust mot klimaendringer og bidrar til 

en attraktiv bydel. 

Bergen 15. nov. 2013, foto BA,BT 



Vann i by –  i 2005 

 Avløpsingeniøren, byplanleggeren og 
gartneren må snakke mer sammen. 

 

 Overvannet skal pryde byen, ikke skade den. 

 

 Overvannet skal være en miljøskaper i 
nærmiljøet.  

 

 Rent overvann er en viktig ressurs og må 

utnyttes som et positivt element i byen. 

 



Langsiktig satsing på blå-grønn infrastruktur 

 Prosjektet viderefører en langsiktig satsing på klimatilpasning og bruk av blågrønn infrastruktur  

som positive element i byutvikling og bytransformasjon.   

 

 Bruk av blågrønne løsninger er forankret i hovedplaner og overvannsveileder og er et førende 

prinsipp i kommuneplanens arealdel. 

 



Blågrønn infrastruktur gir økt verdi og kvalitet 

Blågrønn infrastruktur skal sikre at 

Mindebyen blir robust i forhold til 

klimaendringer. 

 

Vassdraget mellom Solheimsvatnet og 

Kristianborgvatnet skal gjenåpnes. 



Fra terminalområde til livskraftig by 



Takk for oppmerksomheten! 
Illustrasjoner er hentet fra områdereguleringsplanen 


