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Fra: Plan- og bygningsetaten   
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FORSLAG OM NY OPPSTART AV AREALPLANLEGGING 

Offentlig detaljreguleringsplan; Årstad, gnr. 129, bnr. 28 m.fl. sykkelkryssing av 

Fjøsangerveien, arealplan-ID 61930000 

 

 

Hva saken gjelder 
Det er utarbeidet et omfattende materiale for ulike mulige løsninger av bro-, undergang- og 

plankryssing av Fjøsangerveien, for en sykkelrute i området mellom Kanalveien 11 og 

Solheimsgaten. Etter en grovsiling er én variant av bro-, kulvert og planløsning vurdert videre 

med kostnadsanslag. De tre alternativene er sammenholdt for endelig vurdering på bakgrunn 

av et sett med silingskriterier. Arbeidet er gjort av konsulent, for statens vegvesen. 

Vegvesenet har i egen oppsummering påpekt styrker og svakheter ved de to beste 

alternativene, og bedt kommunen gjøre nødvendig vedtak for å starte arbeid med 

reguleringsplan for anbefalt alternativ. 

 

Metoden for silingen er ryddig, men fagetaten stiller spørsmål ved vurderingen av en del 

enkelttema, samt ved vektingen av kriteriene. Særlig i lys av endrede forutsetning fra oppstart 

av silingsprosessen. Fagetaten anbefaler derfor at reguleringsarbeid igangsettes, men for 

alternativet med kryssing i plan fremfor en lang bro. 

 

Nye forutsetninger og sentrale moment i vurderingen: 

 Kronstadtunnelen; sykkeltrafikk mot sentrum fra Kanalveien fordeles på to ruter. 

 Forholdet til tverrforbindelser/bydelsruter; viktig lenke med trafikkmengde i 

bydelsrute til høyskolen 

 Permeabilitet i hovedrutenettet; fremkommelighet for gående og syklende er vektet 

hovedsakelig for trafikk langs hovedruten og i liten grad for øvrige trafikanter i 

innkommet materiale, mens fagetaten vil trekke inn slike koblinger sterkere. 

 Bybildet. Bro synes for «snilt» vurdert i forhold til visuelle effekter og påvirkning på 

omgivelser; kulturminner og tilliggende eiendommer. 

 Gjennomførings- og kostnadsbildet. Plankryssing har liten usikkerhet, mens bro gir 

langt større usikkerhet samt vesentlig høyere kostnad; tid og penger som kan gi andre 

sykkeltiltak. 

 

Fagetaten vekter behovet for en god og tydelig kobling mellom hovedruten og sykkeltrafikk i 

Fabrikkgaten tyngre enn silingsrapporten. I tillegg er konsekvenser for byforming, hensynet 

til kulturminner og omgivelsene, samt kostnadsbildet avgjørende for anbefalt valg av løsning. 
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Statens vegvesen har bedt om oppstart av reguleringsplan for bro, men de ber kommunen 

eksplisitt vurdere utfordringene de ser en bro vil gi. Og understreker betydningen av å starte 

regulering av et alternativ for etablering av sykkelinfrastruktur. Fagetaten legger til grunn 

behovet for en løsning som både ivaretar behovet for sykkelinfrastruktur, men som også kan 

bygge opp under andre byutviklingshensyn i området. 

 

 

Forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 startes det opp reguleringsplanarbeid for 

etablering av sykkelkryssing av Fjøsangerveien i samsvar med alternativ 3-4 i foreliggende 

grunnlagsmateriale.  

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

Hilde Hovland Erstad - prosjektleder 

Mette Svanes - etatsdirektør 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 
 
 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
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Bakgrunn og målsetting 
Tidligere planprosess 

I 2009-2011 ble det gjennomført en grovsiling mellom ulike alternativer for etablering av 

sykkelhovedrute sør. To alternativer for undergang ble silt ut for videre detaljering og 

kostnadsanslag. Anbefalt løsning ble deretter en kulvert fra nordsiden av Fabrikkgaten ned 

langs Kronstadparken, under Fjøsangerveien og opp langs BKK til Solheimsgaten. I 

2011/2012 ble det utarbeidet et reguleringsplanforslag for kryssingen. Planforslaget ble 

vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 2014. I høringen mottok kommunen flere merknader, 

blant annet fra vegvesenet som stilte spørsmål både ved anleggstekniske forhold men også 

selve løsningen. Undergangen hadde klare svakheter i stigningsforhold og sikt. Det ble etter 

hvert vurdert som fornuftig å se etter alternativ løsning. 

 

I 2015 ble det gjennomført en ny silingsrunde i samarbeid mellom kommunen og vegvesenet. 

Her trakk en opp flere ulike alternativ både for å krysse i et plan under Fjøsangerveien (i 

kulvert), i et plan over veien (bro) og kryssing i plan med Fjøsangerveien. Alternativer fra 

forrige silingsrunde ble inkludert, sammen med nye alternativer. Statens vegvesen engasjerte 

konsulent som utarbeidet mer nøyaktige løsningsforslag alternativene. Det ble så gjort en 

metodisk siling av de ulike løsningene, og en anbefaling. Det er nødvendig med regulering av 

en konkret løsning som grunnlag for å gjennomføre bygging av strekningen. 

 

Føringer; sykkelnett og dekningsgrad 

Prosjektet startet opp for å etablere «hovedrute sør; Fjøsanger» fra sykkelstrategi for Bergen. 

Dette innebærer sykkeltilrettelegging av høy standard og skille mellom syklister og fotgjenger 

mellom Bergen sentrum og fana/ytrebygda. I dag er det etablert sykkelvei i Solheimsgaten og 

inn mot sentrum/Nygård. Det er planlagt sykkelvei i Kronstadtunnelen mot Møllendal/Fløen, 

og det er sykkelvei sørover fra krysset Fabrikkgaten x Fjøsangerveien gjennom Mindemyren 
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til Kristianborgvannet/Osbanetraseen. I tillegg er det etablert sykkelvei i Fabrikkgaten. Figur 

1 viser sykkelnettet slik det fremkommer av sykkelstrategi for Bergen. 

  

Sykkelkryssing av Fjøsangerveien er et prosjekt som etablerer en viktig lenke i et nett som 

binder sammen mange viktige målpunkt lokalt og i bydelen; Solheimsviken, mot Laksevåg, 

Bergen sentrum, Kronstad/Høyskolen, Haukeland og sykehusområdet, samt Møllendal. I 

tillegg kommer den viktige koblingen videre sørover mot Fjøsanger og Bergen sør (figur 2). 

 

 Figur 1   Figur 2 
Figur 1: sykkelnett med hoved- og bydelsruter fra sykkelstrategi for Bergen 

Figur 2: Oversiktskart som viser potensielle sykkelreisestrømmer mot viktige målpunkt i byområdet. 

 

I sykkelnettet i sykkelstrategien går det frem at linjen langs Fjøsangerveien (nå Solheimsgaten 

– Kanalveien) er tenkt som en hovedrute, mens forbindelsen mot høyskolen/Haukeland i 

Fabrikkgaten er bydelsrute. Strategien peker på viktigheten av sammenhengende sykkelnett. 

 

Det er ikke gjort noen egen analyse av trafikkpotensial for de ulike retningene. Hovedruten 

var ved oppstart av prosjektet forventet å ha størst trafikk. Med ny hovedrute/stamvei fra 

Mindemyren gjennom Kronstadtunnelen mot Møllendal/sentrum, er det rimelig å forvente at 

en del av trafikken sentrum-Fjøsanger flyttes til Fløen fremfor Danmarksplass. Koblingen fra 

hovedruten mot øst i Fabrikkgaten er viktig for trafikkstrømmer mellom høyskolen/sykehus-

området mot Danmarksplass, Laksevåg og deler av universitetsområdet i sentrum. 

 

Mindemyren er i ferd med å utvikles til et mer helhetlig byområde. Gjennom arbeidet med 

byutvikling på Mindemyren er det pekt på behovet for å styrke koblinger på tvers øst-vest, 

som er svært mangelfulle i dag. 

 

Siling av alternative løsninger 
Felles forutsetninger og krav til anlegget 

I silingsrunden i 2015 ble det sortert ut 7 alternative løsninger som ble anbefalt for videre 

utredning. Det ble senere tatt inn et ekstra alternativ, samt to nye varianter av det ene. 

 

Alle løsninger skal møte krav til hovedrute for sykkel basert på forventet mengde 

sykkeltrafikk og fotgjengertrafikk. Det innebærer en totalbredde på 7,5 m; fordelt på 4 m for 

toveis sykkeltrafikk, 2,5 m fortau, og 2*0,5 m skulder. Maksimal stigning skal være 5 %, 
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horisontalradius på minimum 40 m og stoppsikt på 35 – 45 m avhengig av stigning. 

Broløsningene tar utgangspunkt i betongplatebro med betongsøyler. Samlet 

konstruksjonsbredde inkludsive rekkverkskanter er 8m.  Dette gir fleksibilitet i 

byggeprosessen og vil både da og i ferdig tilstand legge beslag på minst mulig areal. Frihøyde 

under bro må være minst 5,2 m i Fjøsangerveien og 4,9 m i Fabrikkgaten. Fri høyde i 

undergang er 3,1 m. 

 

Gjennomgang av vurderte alternativ 

Følgende ti alternativer er utredet, fordelt på 4 broalternativ (figur 3), 2 kulvertalternativ 

(figur 4) og 4 alternativer med kryssing i plan (figur 5). 

Alternativ 1: Kryssing i bro: 

Figur 3 

Alternativ 2: Kryssing i kulvert (under bakken) 

Figur 4 

Alternativ 3: Kryssing i plan 

Figur 5 

 

Alle alternativ er vurdert etter seks hovedtema; 
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 Geometri 

 Miljøtema 

 Fremkommelighet 

 Trafikksikkerhet 

 Gjennomførbarhet 

 Kostnad 

 

Under følger en kort beskrivelse av hver av løsningene, og litt om viktige moment i 

vurderingen. Mer detaljert beskrivelse med skisser, perspektiv og vurderingstabell ligger i 

rapporten s. 27-72, vedlegg A. Alle løsninger er forklart fra sør mot nord. 

 

Alternativ 1-1 (s. 29) 

Dette er en løsning med sykkelvei langs Fjøsangerveiens østside frem til Esso. Den krysser 

Fabrikkgaten i plan før den stiger opp langs Kronstadparken og krysser over Fjøsangerveien 7 

m oppe. Mot nord rampes sykkelveien ned langs BKKs sekundærstasjon i en avstand på ca. 2 

m. Den når terreng langs siste del av BKKs eiendom og ledes inn mot Solheimsgaten. Total 

lengde på bro, inkludert ramper er xxx. 

 

Løsningen oppfyller geometrikrav, men med minimumsstandard for kurvatur og stigning. 

Alternativet innebærer et visuelt dominerende element som bryter med dagens silhuett. Det er 

konfliktfylt med tanke på fremtidig byutvikling. Ny bro vil påvirke kulturminner i området; 

nærføring til Solheim sekundærstasjon og Solheim kirkegård, samt flere gateløp. 

Fremkommeligheten er preget av plankryssing i Fabrikkgaten; syklister på hovedruten må 

stoppe for lyskryss, og økt grønntid vil påvirke (kollektiv)trafikk inn i Fabrikkgaten, med 

risiko for tilbakeblokkeringer. Koblingen til bydelsruten og områder nord for Fabrikkgaten er 

god. Trafikksikkerhet er vurdert som grei. Løsningen er gjennomførbar med god planlegging. 

Tiltaket er vurdert som kostbart å bygge ut, men er ikke dyrest. 

 

Alternativ 1-2 (s.34) 

Denne løsningen starter på samme sted som 1-1, men stiger opp allerede fra Møller bil slik at 

broen krysser Fabrikkgaten i eget plan (i høyden), fortsetter på dette nivået langs 

Kronstadparken, og samsvarer med alternativ 1-1 derfra. Total brolengde xx m. 

Geometrikrav er oppfylt, med unntak av søndre rampe som har stigning på 6 %, mot krav på 

maks 5 %. Alternativet innebærer et visuelt dominerende element som bryter med dagens 

silhuett. Konfliktfylt med tanke på fremtidig byutvikling. Ny bro vil påvirke kulturminner i 

området; Solheim sekundærstasjon og Solheim kirkegård, samt flere gateløp. Tilleggende 

eiendommer blir betydelig berørt. Fremkommeligheten er vurdert som god. Gående og 

syklende i Fabrikkgaten må benytte dagens overgangsfelt og eksisterende fortau langs 

Fjøsangerveien. Syklende kan også ta en omvei mot sør for å komme opp på den nye broen. 

For kjørende og kollektivtrafikk gir løsningen situasjon omtrent som i dag. Trafikksikkerheten 

er vurdert som god. Løsningen er gjennomførbar med god planlegging. Kostbart. 

 

Alternativ 1-3 (s. 39) 

Denne løsningen ligger som sykkelvei med fortau på bakkenivå frem til omtrent midt i 

Kronstadparken. Der går den opp i bro, over Fjøsangerveien og i en sløyfe rundt fremtidig 

bygg/parkeringsplassen ved BKK for å lande ned i Solheimsgaten. 

Alternativet oppfyller ikke krav til horisontalkurver, og stigning på nordlig rampe er nesten 

7%. Et visuelt dominerende element som også er konfliktfylt for fremtidig fortetting. Broen 

gir en ny forbindelse som i større grad utfyller nettet i området, og bedrer tilkomst mellom 

lokale målpunkt. Påvirkning på kulturminner. Lyskryss ved Fabrikkgaten gir begrensninger 

for framkommelighet for syklende og kollektivreisende. Trafikksikkerhet er grei, noen 
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svakheter særlig knyttet til svakheter i geometrien. Gjennomførbart med god planlegging. 

Kostbart. 

 

Alternativ 1-4 (s. 45) 

Løsningen som 1-1 fra sør. Etter kryssing av Fjøsangerveien går denne broen bak BKK og så 

ned mot Solheimsgaten. 

Alternativet oppfyller ikke krav til horisontalkurver, minimumsstandard for sikt eller stigning. 

Løsningen gir et nytt dominerende element. Det er konfliktfylt for fremtidig fortetting. 

Alternativet gir direkte inngrep i tyske krigsgraver fra 2. verdenskrig, beskyttet iht. 

Genèvekonvensjonene. Også påvirkning på andre kulturminner. Fremkommeligheten påvirkes 

av lysregulert kryssing av Fabrikkgaten. Trafikksikkerhet, gjennomførbarhet og kostnad som 

for 1-3. 

 

Alternativ 2-1 (s.50) 

Tilsvarer løsningen som ble foreslått i 2012. Den krysser Fabrikkgaten i plan, går ned langs 

Kronstadparken, under veien og opp langs BKK. 

Alternativet oppfyller ikke krav til stigning, bredde og sikt. Det er krappe svinger i 

undergangen, og rampene har hhv. 7 og 10 % stigning. Løsningen gir ikke særlige 

forandringer i bybildet, og reiseopplevelsen langs Fjøsangerveien er relativt lik. Lyskryss ved 

Fabrikkgaten gir redusert fremkommelighet. Trafikksikkerhet i liten grad påvirket. Løsningen 

har dårlig gjennomførbarhet, og er blant de dyreste. 

 

Alternativ 2-2 (s. 54) 

Denne løsningen starter der dagens sykkelvei svinger inn mellom Kanalveien 11 og 7. Her 

legger den nye løsningen seg inn under Fjøsangerveien i stedet. Etter å ha krysset veien, stiger 

sykkelanlegget oppover frem til hovedinngangen ved Solheim kirkegård (v/Møller bil). Derfra 

er det sykkelvei med fortau frem til Solheimsgaten. Fjøsangerveien skyves mot øst, slik at det 

blir plass til toveis sykkeltrafikk og fotgjengere mellom kjørebane og kirkegård. 

Alternativet oppfyller ikke krav til vegbredde og sikt. Det er 5 m bredde i undergangen, som 

sammen med kurve gir begrenset sikt. Rampen har 7 % stigning. Alternativet gir, sammen 

med alternativ 3, minst høydeforskjell. Løsning gir liten forandring av dagens bybilde, og 

reiseopplevelsen vil være tilnærmet likt som i dag. Få konsekvenser for tilleggende 

eiendommer, og ubetydelige konsekvenser for kulturminner. Det er vurdert god 

fremkommelighet. God kobling til sykkeltrafikk mot Fjøsangers vestside, samt mot 

Fabrikkgaten, og bedre holdeplassforhold. Trafikksikkerheten forventes å bli god, på tross av 

noe smale forhold i undergangen. Alternativet vurderes som ikke gjennomførbart uten kraftig 

reduksjon av kapasitet for motorisert ferdsel i Fjøsangerveien. Derfor er kostnad heller ikke 

vurdert. 

 

Alternativ 3-1 og 3-2 (s. 59) 

Sykkelvei frem til Esso. Deretter kryssing i ulike varianter i plan nær dagens overgangsfelt. 

Videre nordover skyves Fjøsangerveien mot øst, slik at sykkelvei med fortau kan legges frem 

til Solheimsgaten. 

Alle planalternativene har små høydeforskjeller og gode siktforhold. Ved kryssingen 

forutsettes svært krapp horisontalkurvatur. Tilnærmet dagens bybilde og reiseopplevelse for 

alle trafikanter. Løsningen gir noe bedre kobling mellom lokale målpunkt gjennom forbedret 

kryssing. Kirkegårdsmur forutsettes uberørt, og alternativet har ubetydelige konsekvenser for 

kulturminner. Noe arealbeslag av tilleggende eiendommer ved sideforskyvning av 

eksisterende vei. Løsningene krever hver sine faser for fotgjengere og syklister i lyskrysset. 

Det gir ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle nødvendige trafikkstrømmer. Det innebærer at 
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alternativene ikke oppfyller krav til fremkommelighet og trafikksikkerhet. Løsningene har 

god gjennomførbarhet og er sammen med de andre plankryssingene klart rimeligst. 

 

Alternativ 3-3 (s. 65) 

Sykkelvei til Esso som krysser Fabrikkgaten i plan og fortsetter langs Kronstadparken. 

Krysser Fjøsangerveien ved Edvard Griegs vei. 

Alternativet har gode sikt- og stigningsforhold, men krapp horisontalkurve ved kryssing. 

Liten negativ påvirkning på omgivelsene, men mulighet for ny kobling på tvers av 

Fjøsangerveien er positivt for nærmiljøet og forbedrer koblinger lokalt. Løsningen kan ikke 

finne en god balanse mellom fremkommelighet mellom bil og sykkel. I tillegg er 

trafikksikkerheten ved splitting av gangfelt ikke tilstrekkelig. Alternativet forkastes. 

 

Alternativ 3-4 (s. 68) 

Sykkelvei frem til Esso. Deretter kryssing i ulike varianter i plan nær dagens overgangsfelt. 

Videre nordover skyves Fjøsangerveien mot øst, slik at sykkelvei med fortau kan legges frem 

til Solheimsgaten. Alternativet skiller seg fra 3-1 og 3-2 ved at hovedstrømmer av syklende 

og gående ikke krysser hverandre. Det er dermed ikke behov for egen signalregulering 

mellom dem, noe som ligger til grunn for vurdering av «ikke akseptabel» fremkommelighet i 

de to ander alternativene. 

Små høydeforskjeller og gode siktforhold, krapp horisontalkurvatur ved kryssing. Tilnærmet 

dagens bybilde og reiseopplevelse for alle trafikanter. Løsningen gir noe bedre kobling 

mellom lokale målpunkt gjennom forbedret kryssing. Kirkegårdsmur forutsettes uberørt, og 

alternativet har ubetydelige konsekvenser for kulturminner. Noe arealbeslag av tilleggende 

eiendommer ved sideforskyvning av eksisterende vei. Løsningen er tenkt med felles lysfase 

for syklister og fotgjengere. Fremkommeligheten blir som for alle brukergrupper i dag. For 

syklister på hovedsykkelvei vil fremkommelighet på strekningen på hver side av krysset blir 

svært god. Trafikksikkerheten er vurdert som i dag, med trekk på bakgrunn av risiko ved 

opphopning av syklister, og kryssing innen grønntid. God gjennomførbarhet uten store 

konstruksjoner og omlegging av infrastruktur i grunnen. Blant de rimeligste alternativene. 

 

Det er gitt karakter for hvert vurderingstema  

Karakter Grad av måloppnåelse/konfliktnivå 

 Tilfredsstiller alle kravene til ønsket minimumsstandard med god margin 

 Tilfredsstiller krav og så vidt ønsket minimumsstandard. Middels god 

måloppnåelse/middels positiv effekt. 

 Tilfredsstiller alle kravene. Ønsket minimumsstandard tilfredsstilles ikke fullt 

ut. 

 Kravene oppfylles, men ikke mer. Middels dårlig måloppnåelse/middels 

konflikt. 

 Kravene oppfylles ikke. Dårlig måloppnåelse/stor konflikt. 

 

Måloppnåelse er definert for flere undertema til hvert hovedtema, med de viktigste moment 

listet opp under (se vedlegg C for detaljert tabell med krav og ønsket standard): 

 

Måloppnåelse: Ikke 

aksept 

Krav (minimumskrav) Ønsket standard 

      

Kriterier    

Geometri  7 % stigning, 30 m 

horisontalkurve, 5,2 m 

frihøyde, stoppsikt 30 m, 

5 % stigning, 40 m 

horisontalkurve, 35 m 

stoppsikt. 



  Bergen kommune.    Saksnr. 201107713/98 

 

Side 9 av 12 

normalprofil 7 m 

Miljøtema  Som i dag for kulturmiljø Opprettholde dagens bybilde 

Trafikksikkerhet  Som i dag Forbedret sikkerhet 

Fremkommelighe

t 

 Som i dag Forbedret fremkommelighet, 

høy komfort 

Gjennomførbarhe

t 

 Tilstrekkelig plass for sikker 

utførelse. Minst mulig konflikt 

med fremkommelighet og 

forhold til naboer. 

God plass til sikker utføresle. 

Rask og enkel gjennomføring. 

Grunnforhold uten 

konsekvens. 

Kostnader  Laves mulig Lavest mulig 

 

Sammenstilling av samlekarakter for hovedtema for alle alternativene: 

 

 Bro Undergang I plan 

 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 3-4 

Geometri           

Miljøtema           

Fremkommelighet           

Trafikksikkerhet           

Gjennomførbarhet           

Kostnad           

Grovsiling:    utgår  utgår utgår utgår utgår  

 

Videre siling 

På bakgrunn av vurderingen omtalt over, er det beste alternativet for hver av de tre ulike 

løsningene - kryssing over, under og i plan med veien – valgt ut for videre kostnadsberegning 

og sammenstilling. Det gjelder 1-2, 2-1 og 3-4. Alternativ 2-1 er tatt med for å kunne 

sammenstille også et alternativ med undergang, selv om det er vurdert som ikke akseptabelt 

med tanke på geometri. Det er gjort sammenstilling av alternativene i detalj for hver 

hovedkategori. Full matrise for vurdering og sammenstilling på s. 116 i rapporten, vedlegg A. 

For geometri, miljøtema og gjennomføring er kryssing i plan vurdert som klart best. For 

fremkommelighet er bro vurdert som best, og for trafikksikkerhet broen vurdert som klart 

best. Kostnadene er grovt vurdert til hhv. 140 mill. for bro og 40 mill. for kryssing i plan. 

Samlet vurderer konsulent at alternativet med bro er noe bedre enn kryssing i plan sett opp 

mot kriteriene for sykkel langs hovedruten. Dette gjelder forventning om økt sykkelandel 

dersom syklistene må stoppe for kryssende trafikkstrømmer. 

 

 

Fagetatens vurdering og konklusjon 
Fagetaten har i sin gjennomgang av materialet stilt spørsmål ved grunnlaget for noen av 

vurderingene, og ønsker å gå nærmere inn på det. 

 

I det videre er alternativ 2-1 med undergang ikke omtalt, da dette ikke fremstår som en reell 

løsning. 

 

Fagetaten ønsker å se nærmere på vurderingen av følgende tema: 

 Miljøtema 

 Trafikksikkerhet 

 Fremkommelighet 

 Gjennomføring 
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Fremkommelighet 

Anbefaling om bro fremfor kryssing i plan er særlig knyttet til vurdering av fremkommelighet 

for syklister, og den negative effekten av stopp ved kryssende trafikk. Et kryss er klart et 

hinder for fremkommelighet. Fagetaten mener samtidig at kryssende trafikk er noe som må 

kunne påregnes i en by, der vegnettet skal tjene et sammensatt nett av målpunkt og 

reisestrømmer. Fagetaten legger da også til grunn at kobling mot Fabrikkgaten svært viktig, 

da høyskolen og dels Haukeland utgjør store målpunkt for sykkeltrafikk i området. Stigningen 

opp på broen er i utgangspunktet en liten hindring for syklister, men for syklende fra 

Fabrikkgaten blir det i tillegg en omvei for å nå starten på oppramping. Også Kronstadparken 

er et selvstendig må for potensielle syklister. En kryssing i plan vil gi god kobling mellom 

trafikk til/fra både nord og sør av Fjøsangerveiens vestside og samtidig både i retning sør og 

øst på andre siden av veien. Anlegget vil likevel være tydelig utformet som en 

hovedsykkelvei for retningen nord-sør, og ivaretar dermed lesbarhet og prioritering for 

hovedruten. 

 

For fotgjengere ville trappepåkoblinger til broen kunne gi nye forbindelser, men det er uklart 

om dette lar seg gjøre. Det er også spørsmål om attraktiviteten for fotgjengere i å benytte en 

bro som ligger «to etasjer» opp. 

 

Fremkommelighet for kollektivtrafikk vil bli som i dag ved begge alternativ, dersom lysfaser i 

eksisterende kryssing legges til grunn. Økt grønntid for syklister vil gi noe redusert 

fremkommelighet på Fjøsangerveien. 

 

Fagetaten er enig i at fremkommeligheten til broalternativet er bedre enn for kryssing i plan, 

men mener på bakgrunn av hensynet til et mer sammensatt sykkelnett og dels hensynet til 

fotgjengere at forskjellen mellom de to alternativene ikke er så store som det går frem av 

rapporten. 

 

Trafikksikkerhet 
I dette tilfellet er bro vurdert som klart best, noe som samsvarer med fagetatens vurdering. 

Men igjen stilles det spørsmål ved vurderingen av trafikksikkerheten i alternativet med 

plankryssing, og at denne er «dårlig». Fagetaten kan ikke se at trafikksikkerheten ikke blir lik 

eller bedre enn for dagens situasjon. Alternativet er vurdert som dårlig for bil; knyttet til 

mulig påkjørsler bakfra ved kryss. Ettersom en kryssing i plan må opprettholdes også ved 

etablering av bro, kan ikke fagetaten se at endringen i denne risikoen blir av særlig grad. 

Lesbarheten for fotgjengere og syklister, med separate anlegg, vil også bedre 

trafikksituasjonen fra dagens løsning. Kryssing i plan, med separat anlegg fra Fabrikkgaten til 

Solheimsgaten løser også situasjonen for gående vs. sykkeltrafikk langs Fjøsangerveiens 

østside, på utfordrende punkt i dagens situasjon. Sykkeltrafikk på denne delen av anlegget er 

ikke forventet å være høy, men noe sykkeltrafikk må påregnes også ved utbygging av 

hovedruteløsningen. 

 

Fagetaten kan dermed ikke se at forskjellen i trafikksikkerhet mellom de to alternativene er så 

stor som silingen konkluderer med. 

 

Bybildet 
Oppføringen av en betongkonstruksjon med lengde på 350m, i 8 meter bredde, vil bli et svært 

dominerende element i området. Den gir nærføring til flere kulturminner og i høyde over 

kirkegårdsmur. Den kommer også tett inn mot fremtidig bebyggelse. Opphold på broen kan 

oppleves positivt, da en kan bli løftet over dagens biltrafikk. Samtidig påpeker fagetaten at det 
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vil være mange brukere som fortsatt må benytte gang- og sykkelanlegg nede på bakkenivå 

under broen. Dette synes ikke i tråd med prinsipper for god byutvikling, og utbygging i 

menneskelig skala med hensyn til kvalitet i utforming av alle anlegg. 

 

Gjennomføring 
Den aktuelle lenken i sykkelnettet er viktig å få på plass. Prosessen med å etablere en løsning 

har tatt svært lang tid, og stoppet opp i flere runder. Både fagetaten i kommunen og statens 

vegvesen er opptatt av at vi nå kan starte en reguleringsprosess som har god forankring og 

som kan sikre etablering av sykkelinfrastruktur i tråd med målsettingen. Det er derfor viktig at 

anlegget kan bygges, og at prosessen frem mot gjennomføring kan gå greit. Dette inkluderer 

både faglig og politisk forankring, forholdet til naboer og grunneiere, samt byggetekniske 

forhold. Fagetaten mener en kryssing i plan vil være klart å foretrekke for å kunne etablere en 

nødvendig lenke raskt og sikkert. Løsningen oppfyller etter kommunens vurdering 

målkriteriene, og vil ikke være et dårlig alternativ. 

 

Vi har også sett på en mulig fremtidig løsning for konfliktfri kryssing av Fjøsangerveien. 

Alternativ 2-2 med undergang ved Kanalveien 11er silt ut som alternativ med bakgrunn i 

muligheten til å opprettholde kapasitet for biltrafikk i Fjøsangerveien i anleggsperioden. Med 

trafikknedgang og ytterligere satsing på andre transportformer med bl.a. ny bybanelinje i 

Kanalveien, kan denne forutsetningen være annerledes om ti år. I så fall vil en kryssing i plan 

nå, være et trinn 1 i en slik planskilt løsning senere. 

 

Oppsummering 

Målet for prosjektet er å binde sammen sykkelnettet, med en trygg og sammenhengende 

lenke. Fagetaten finner at en kryssing i plan oppfyller dette målet, samtidig som den også 

ivaretar tilsvarende hensyn for et mer sammensatt sykkelnett enn bare langs hovedruten. 

Videre finner vi at en kryssing i plan gir en sikkerhet for gjennomføring. Denne løsningen vil 

også sikre at anlegget bygges i en menneskelig skala, og at bruken i område, både på anlegget, 

på andre deler av gangnettet, og for tilliggende eiendommer, vil være bedre ved å velge en 

løsning med kryssing i plan.  

 

Statens vegvesen har bedt om oppstart av reguleringsplan for bro, men de ber kommunen 

eksplisitt vurdere utfordringene de ser en bro vil gi. Og understreker betydningen av å starte 

regulering av et alternativ for etablering av sykkelinfrastruktur. Fagetaten har forsøkt å sikre 

en bred vurdering internt i kommunen, med bred kompetanse både på trafikkplanlegging og 

byutvikling/arkitektur fra både kommuneplanavdeling, byplanavdeling og nøkkelpersoner på 

sykkelplanlegging ved PBE og BME. Byarkitekten er forespurt en vurdering av fagtema 

bymiljø, men har ikke hatt kapasitet til å se på saken. Kommunens fagfolk står samlet bak 

vurderingen av å anbefale kryssing av Fjøsangerveien i plan fremfor på en lang bro. Det er 

imidlertid en kompleks vurdering som krever tydelig forankring også oppover i 

organisasjonen. Fagetaten finner det tydelig på bakgrunn av innkommet materiale at det er 

vektingen mellom de ulike alternativene som er avgjørende for valg av løsning, og ettersom 

dette er tema særlig knyttet til byutviklingsvalg må den endelige avgjørelsen ligge til 

kommunen og byutviklingshensyn som kommunen har ansvar for. 
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Figur 6. Illustrasjon av brokryssing. Ytterligere skisser i rapporten, vedlegg A. 
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