
SCENARIOER HERØYA 
 
Navn:  Nye Herøya 
 
Vekst:   0,8% (Etter vedtak om ønsket vekst i Bystyret ifb kommuneplanens arealdel) 
 
Innbyggere i 2030: 3600stk, 600 nye personer, med 250-300 nye boenheter 
 
Infrastruktur: Dagens VA og dagens vegnett. 
  Fremtidsrettet kollektivt system med vekt på buss 
  Fremtidsrettet overvannshåndtering. Bekkeåpning. Kt. 2,9 ved maks flom. 
 
Skole/Barnehage:   

Dagens plassering og arealbruk. 2 parallell barneskole. 
Dagens 2stk barnehager med noe utvidelse for eksempel ved Skrapeklev. 

 
Idrett:  Beholde kun banen ved Herøyahuset med utvidelse for idrett omkring denne. 
 
Friområder: Beholde eksisterende lekeområder. Legge til rette for UU på enkelte. 

Legge til rette for UU-tilgjengelighet/bedret opparbeidelse på enkelte steder 
langs med Frier/Bødkerkåsa.  
Friområder/Naturområder mot Gunnekleivfjorden. Tursti. 
Revitalisering av kanalen. Beholde båttunnelen. 
Oppruste bekkeløpet fra Bakkedammen. 

 
Gateløp:  Fjordgata gjøres om til gate på de gående og syklendes premisser, 

Fornye/oppruste Herøyavegen med fokus på trygg skoleveg, rundkjøring og 
intensivbelyst over/undergang ved Herøyakrysset. 
Gunnigata og Torggata - bruk av vegetasjon/gatetrær. 

 
Område A (Adminiet): Bevare bebyggelsen og øke tilgjengeligheten for allmennheten 
 
Område B (Herøya): Moderat eplehagefortetting med en streng holdning ihht landskaps- og 

arkitekturverdier (jmf. Steds- og arkitekturanalyse).  
• Bakkedammen - transformasjon 
• Utvidet båthavn ved Frier 

 
Område C (Skrapeklev, Mauråsen): Legge til rette for nye boliger på eksisterende 

garasjeområder. Varierte boligtyper. Garasjer må ha en mindre arealkrevende 
lokalisering (parkeringsanlegg?) 

 
Område D (Fjordgata nord): Full transformasjon. Lokalsenter med Bolig-næring-offentlig 

Friluftsliv, park, generelt parkering under bakken. 
Ikke endre strandlinje. 
Ta sterke hensyn til landskapsform ved valg av bebyggelshøyder og volum.  

 
Område E (Gunnekleiva øst): Ingen fortetting. Dagens bebyggelse. Nye friområder med tursti 

Mot Gunnekleivfjorden. Beholde roklubben. 
 

 



Navn: Herøyabyen 
 
Vekst:   ca 2,5% 
Innbyggere:  5000stk, 2000 nye personer, med 800-1000 nye boenheter 
 
Infrastruktur: Endringer kan skje i VA og vegnett. 
  Fjernvarme 
  Fremtidsrettet kollektivt system med vekt på buss og bane. Bane til 

Herøyakrysset. 
  Fremtidsrettet overvannshåndtering. Bekkeåpning. Kt. 2,9 ved maks flom. 
Skole/Barnehage:  Ny plassering 3 parallell barneskole og u-skole (oppvekstsenter omtrent i 

størrelse med Vestsiden oppvekstsenter – areal 30da og ca 450 elever).  
Dagens 2stk barnehager med noe utvidelse for eksempel ved Skrapeklev.  
1stk ny barnehage. 

Idrett:  Samlokalisere idrett og skole.  
  Finne nye områder til idrett og kvartalslekeplasser i hele planområdet. 
Friområder: Beholde eksisterende lekeområder og finne nye. Legge til rette for UU på alle. 

Ruste opp Frierstien og opparbeidelse til UU på 2-3 viktige 
møteplasser/utsiktspunkter langs med Frier/Bødkerkåsa. 
Friområder/Naturområder og parkområder mot Gunnekleivfjorden. Tur- og 
sykkelsti. 

Gateløp:  Fjordgata gjøres om til gate på de gående og syklendes premisser og med 
bybane. 
Fornye/oppruste Herøyavegen med fokus på trygg skoleveg, rundkjøring og 
intensivbelyst over/undergang ved Herøyakrysset, og undergang ved 
Bakkedammen. 
Gunnigata og Torggata - bruk av vegetasjon/gatetrær. 

 
Område A (Adminiet): Bevare bebyggelsen og øke tilgjengeligheten for allmennheten 
 
Område B (Herøya): Moderat eplehagefortetting. Snorresgt/Villavegen med mer som ikke 

har noen høy bevaringsverdi kan få en høyere utnytting enn dagens. 
Leilighetsbygg, kjeda eneboliger, 2-4-mannsboliger. 
Høy/massiv utnyttelse omkring: 

• Båthavn v/Frier 
• Bakkedammen  
• Ved Herøyahuset 
• Ved Gunneklev (der skolen er i dag) 

 
Område C (Skrapeklev, Mauråsen): Legge til rette for nye boliger på eksisterende 

garasjeområder. Varierte boligtyper. Garasjer må ha en mindre arealkrevende 
lokalisering (parkeringsanlegg?) 
Vurdere butikk/senterfunksjon ved Skrapeklev. 

 
Område D (Fjordgata nord): Full transformasjon med høy utnyttelse. Lokalsenter med bolig 

næring-offentlig. 
Friluftsliv, park, båtopplag (vurderes under høyspent), generelt parkering 
under bakken. 
Endre strandlinje. 
Moderate hensyn til landskapsform og vern av arkitektur ved valg av 
bebyggelshøyder og volum.  

 
Område E (Gunnekleiva øst): Ta bort all bebyggelse. Nye friområder mot Gunnekleivfjorden. 
Muligheter for utvidelse av veg med vekt på kollektiv transport. 


