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Oppstartsvarsel for arbeid med områderegulering - Vossebanen,
Gamlehaugen – Skjoldskiftet, gangveg og sykkelveg. PlanID 62880000.
Byrådet behandlet saken i møtet 120614 sak 1234-14 og fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2, 12-8 og 12-9 vedtas følgende:
1. Oppstart av arbeid med områderegulering for Fana gnr. 41, bnr. 1255 m. fl.,
Vossebanen, Gamlehaugen – Skjoldskiftet, med formål gangveg og sykkelveg som vist
på vedlagte kart med planavgrensning.
2. Høring av forslag til planprogram, datert 11.februar 2014.
Bakgrunn
Strekningen det varsles planoppstart på er ca 4 km lang, og strekker seg fra Gamlehaugen til
Skjoldskiftet på dagens gang- og sykkelveg på den gamle Vossebanen. Traséen er avsatt som
hovedrute for sykkel og er et prioritert tiltak i Handlingsplan 2010-2013 – oppfølging av
Sykkelstrategi for Bergen 2010 – 2019. Statens vegvesen er forslagsstiller.
Planen for E39 Vossebanen er en oppfølging av den nasjonale sykkelstrategien og
gåstrategien. Den nasjonale sykkelstrategien er begrunnet i mål om en miljøvennlig transport,
bedre miljø i byer og tettsteder, bedre tilgjengelighet, bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet
og et mer universelt utformet samfunn.
Formål
Hensikten med planarbeidet er å sikre tilstrekkelig areal til et forbedret gang-/sykkeltilbud,
separere gående og syklende, samt fjerne bilatkomst og å utbedre kryss på strekningen.
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Planlagt bredde krever en utvidet bredde i forhold til eksisterende gang- og sykkelveg. Målet
er en 3,5 m bred sykkelveg med midtlinje, og 2,5 m gangveg, med tverrsnitt på totalt 6 m. I
tillegg må det avsettes tilstrekkelig plass for nødvendige grøfter, murer og annet sideareal.
Informasjonsmøte
Det inviteres til informasjonsmøte om planarbeidet den 19.08.14 kl. 17.00 – 18.00 på Fana
gamle herredshus.
Innspill
Oppstartsvarselet og planprogram, med aktuelle saksdokumenter, legges med dette ut til
offentlig ettersyn, i tidsrommet 23.06.14 – 26.08.14, på følgende steder:
 Kundesenteret, Allehelgensgate 5, 1.etasje, åpningstid: 08.00 – 14.45
 Våre nettsider: http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til
oppstartsvarselet. Mottatte innspill besvares ikke direkte. De vil bli referert og kommentert av
fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. Behandlingen i de
politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/bksak. Straks det er fattet vedtak i saken i den videre
planprosessen, vil den bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet ved brev.
Eventuelle innspill til oppstartvarsel og planprogram sendes innen 26.08.14 til:
postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
Eventuelt til: Bergen kommune, Etat for plan og geodata, Postboks 77000 – 5020 Bergen.
Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201218382.
Saksbehandler i Bergen kommune, Line Seim, kan kontaktes på telefon 55565792, eller epost line.seim@bergen.kommune.no. Prosjektleder i Statens vegvesen, Marianne Skulstad,
kan kontaktes på telefon 55566253 og e-post marianne.skulstad@vegvesen.no .

PLAN- OG GEODATA
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Line Seim - prosjektleder
Rune Herdlevær - fagsjef
Vedlegg

Oppstartkart datert 16.06.14

Side 2 av 2

