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BERGEN KOMMUNE 
Klima, miljø og byutvikling/Plan- og bygningsetaten 
 

Fagnotat 
 
  Saksnr.: 201107713/143 
  Emnekode: ESARK–5120 
  Saksbeh.: SHJO 
Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling   
Fra: Plan- og bygningsetaten   
Dato: 200422   

 
Forslag om ny oppstart av offentlig detaljreguleringsplan;  
Årstad, Gnr. 159, Bnr. 28 m.fl., Sykkelkryssing av Fjøsangerveien, 
Arealplan-ID 61930000  

Hva saken gjelder 
Sykkelkryssing av Fjøsangerveien/ E39 Sykkelstamveg delstrekning 5b 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.  
 En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet. Strekningen er prioritert i 
"Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" og i Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023.  
 
Byrådet behandlet saken om oppstart av planarbeid for sykkelkryssing i Fjøsangerveien i 
møtet 03.10.2019 sak 1271/19 og fattet følgende vedtak:  
 
I medhold av plan-og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 vedtas oppstart av arbeid med  
 reguleringsarbeidet for etablering av sykkelkryssing av Fjøsangerveien i samsvar med 
 alternativ 3-4 i foreliggende grunnlagsmateriale.  
 
Ny kunnskap har kommet fram etter at planarbeidet startet opp i januar 2021. Norconsult har 
på vegne av Statens vegvesen laget et notat med nye trafikkberegninger som viser at det 
tidligere forkastede alternativet 3-3 i silingsrapporten fra 2017 nå er aktuelt, og basert på ny 
kunnskap scorer det nå bedre enn alternativ 3-4 på de fleste silingskriteriene. Konseptene til 
grunn for alternativ 3-3, kryssing ved Edvard Griegs vei, og alternativ 3-4, kryssing ved 
Fabrikkgaten, er bearbeidet. Det er gjennomført nye trafikkberegninger for begge alternativer. 
De videreutviklede alternativene omtales videre som V3 (tidligere 3-4) og V4 (tidligere 3-3). 
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Figur 1: Oversiktsbilde av alternativene. 

 
Plan- og bygningsetaten støtter anbefalingen fra Statens vegvesen om å arbeide videre med en 
sykkelkryssing i plan ved Edvard Griegs vei, alternativ V4 jfr. figur 1.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og § 12-8 startes det opp reguleringsplanarbeid 
for etablering av sykkelkryssing av Fjøsangerveien, arealplan-ID 61930000, i samsvar med 
alternativ V4 i foreliggende grunnlagsmateriale.  
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
Aslaug Aalen  - avdelingsleder 
Tarje Wanvik - etatsdirektør 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
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1. Nøkkelopplysninger 
 
Bydel Årstad 
Gårdsnavn  Solheim 
Gårdsnummer Gnr. 159, Bnr. 28 m.fl. 
Gjeldende planstatus Reg.plan i prosess 
  
Grunneiere Offentlig og private grunneiere 
Forslagsstiller Statens vegvesen 
Plankonsulent Norconsult 
  
Hovedformål Samferdsel 
Aktuelle problemstillinger Etablere sykkelkryssing over E39 
Konsekvensutredningsplikt Nei 
 
2. Bakgrunn og formål 
Planlegging av sykkelkryssing over E39 Fjøsangerveien ved Fabrikkgaten strekker seg tilbake 
til 2004, da reguleringsplan for Bybanen delstrekning 2, Nygård- Edvard Griegs vei ble 
vedtatt. I rekkefølgekrav stod det at som ledd i å etablere et funksjonelt sykkelveinett over 
Danmarksplass gjennom Solheimsgaten, skal det bygges krysningspunkt av Fjøsangerveien 
for ny sykkeltrase.  
  
I 2016-2017 ble det utført en silingsprosess av flere alternative løsninger for sykkelkryssing i 
bro, i undergang og i plan, og trakk fram det beste alternativet for hvert konsept. Statens 
vegvesen anbefalte som følge av denne prosessen en planskilt løsning med bro.  
 
Plan- og bygningsetaten tilla kriterier som god kobling mellom hovedrute og sykkeltrafikk i 
Fabrikkgaten, byforming og hensyn til kulturminner og omgivelser større vekt, og anbefalte 
derfor i 2019 at alternativ 3-4 med kryssing for sykkel ved Fabrikkgaten. Alternativ 3-3 med 
krysningspunkt ved Edvard Griegs vei ble forkastet på grunn av manglende 
gjennomførbarhet, og redusert framkommelighet og trafikksikkerhet.  
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3. Forslag til planavgrensning
Traséen som varsles er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5. Den skal binde
sammen sykkelveg fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangervegen og frem til Solheimsgaten
med kryssing av Fjøsangervegen i plan. En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i
planarbeidet. Strekningen er prioritert i "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" og i
Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023.

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre areal for å etablere et trafikksikkert og attraktivt
tilbud for myke trafikanter på strekningen. Det skal legges til rette for en bedret standard med
skille mellom gående og syklende. Vurdering av bussholdeplasser og framkommelighet for
busser vil også inngå i planarbeidet. Store deler av Solheim gravplass er det tatt med for å
kunne vurdere tilkomstmuligheter til gravplassen.

Planen skal også sikre anleggsbelte for gjennomføring av prosjektet. Ny varslingsgrense er
noe utvidet fra varslingsgrensen fra 2021 for å sikre gode koblinger til eksisterende gang- og
sykkeltilbud.

Figur 2: Varslingsgrense fra 2021 Figur 3: Forslag til utvidet varslingsgrense 2022.

4. Overordnete planer og føringer

Kommuneplanenes arealdel 2018 (KPA2018)
Området er definert i KPA2018 som ByfortettingssoneS2, og skal ha varierte formål som
bolig, næring, tjenesteyting, handel og kultur. Det skal være variasjon i boligtyper og
byggehøyder, og inneholde offentlig plasser og attraktive byrom.
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Sykkelstrategi 

Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 har som mål at flere bergensere skal sykle mer. 
Ambisjonen er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent. Det betyr omtrent en tredobling 
av dagens sykkelandel. Strekningen er en del av utbyggingsfase 1 i sykkelstrategien.  
 
Gåstrategi  
Gåstrategi for Bergen 2020-2030 har som mål at flere skal gå mer ved at det skal være 
attraktivt og sikkert å gå i Bergen. Gåstrategien følger opp andre overordnede føringer om 
nullvekst i personbiltransport, nullvisjon for hard skadde eller drepte i trafikken og folkehelse.  
 
Miljøløftet 
Miljøløftet er et samarbeid for Bergensområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune. 
Tiltakene i Miljøløftet skal bidra til nullvekst i persontransport med personbil og samtidig 
bidra til et miljøvennlig og godt transportsystem. Dette betyr at veksten i persontransporten 
skal gjøres gjennom en satsning på andre transportformer enn personbil, blant annet gange og 
sykkel. Strekningen er prioritert i "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" og i Miljøløftets 
Handlingsprogram 2020-2023.  
 
5. Planområdet dagens situasjon 
 
Planområdet er preget av høy trafikkmengde fra Fjøsangerveien E39 og oppleves som en stor 
barriere for gående og syklende. Det er få muligheter til å krysse veien i dag. Ved Edvard 
Griegs vei er det i dag en kulvert for myke trafikanter og ved Fabrikkgaten er det etablert en 
kryssing i plan for gående. 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 til 
Kristianborgvannet/Osbanetraseen. I tillegg er det etablert sykkelvei i Fabrikkgaten.  

Området ligger sentralt og sentrumsnært, og de omkringliggende områdene som 
Kronstadparken og Mindemyren er under transformasjon for å bli en forlengelse av sentrum. 
Med dette forventes stor vekst i aktiviteter i årene framover. Sykkelkrysset skal derfor få en 
bymessig utforming og bidra til en god byform for området som helhet i tråd med føringer fra 
KPA2018, Gåstrategi og Sykkelstrategi. 

Innenfor planområdet finner vi holdeplasser for kollektiv ved Solheimsgaten/Edvard Griegs 
vei. Her stopper lokalbuss, kystbuss og flybuss.  

Løvstakken og Løvstien er viktige turmål i vest og Solheimsvannet og Leaparken er viktige 
rekreasjonsområder i øst. Solheim gravplass er en del av planområdet og er et viktig 
grøntområde. Viktige kulturminner tilknyttet planområdet er kirkegården og kapellet. Ellers 
vises det til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 
 
6. Planprosessen  
 
Planarbeidet ble vedtatt igangsatt av Byrådet 23.05.2011.  
 
Oppstart ble kunngjort 05.06.2011 med høringsfrist 30.08.2011.  
 

http://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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Planen ble vedtatt lagt ut til førstegangsbehandling 27.06.2014. 
 
Offentlig ettersyn foregikk i perioden 17.08.2014 - 30.09.2014 
 
Byrådet behandlet saken om ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing i Fjøsangerveien i 
møtet 03.10.2019 sak 1271/19 og fattet følgende vedtak: I medhold av plan-og bygningsloven 
§ 12-3 og § 12-8 vedtas oppstart av arbeid med reguleringsarbeidet for etablering av 
sykkelkryssing av Fjøsangerveien i samsvar med alternativ 3-4 i foreliggende 
grunnlagsmateriale.  
 
Plan- og bygningsetaten meldte oppstart 24.03.2021 med høringsfrist 11.05.2021.  
 
Fagetaten har i samråd med Statens vegvesen kommet frem til at den tilrettelagte 
sykkelkryssingen bør etableres ved Edvard Griegs vei (alt. V4). 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler nå ny oppstart av arbeidet med en offentlig reguleringsplan.   
 
 
7. Viktige tema 

 

Alternativsvurderinger fra 2021  
Konseptene til grunn for alternativ 3-3 og alternativ 3-4 er nå bearbeidet, og det er 
gjennomført nye trafikkberegninger for begge alternativer. De videreutviklede alternativene 
omtales videre som V3 (videreutvikling av 3-4) og V4 (videreutvikling av 3-3). Videre følger 
en oppsummering av de to nye alternativene, samt et sammendrag av de tematiske 
vurderingene som er gjort for å sammenligne dem. For mer utfyllende beskrivelse av 
alternativene og vurderingene som er gjort, se vedlagte rapport; Sammenligning alternativ for 
sykkelkryssing over E39 Fjøsangerveien.  
 
Beskrivelse av alternativ V3:  
Alternativ V3 er en videreutvikling av alternativ 3-4 i silingsrapporten fra 2017, og viser en 
sykkelkryssing ved krysset med Fabrikkgaten, ved eksisterende fotgjengerkryssing. Det er i 
tillegg tegnet inn en forlengelse med sykkelveg med fortau i Fabrikkgaten, som er i tråd med 
kommunedelplan for Mindemyren, samt et gangfelt over Fabrikkgaten i krysset ved 
Kanalveien. Det er valgt å vise to separate sykkelkryssinger over Fjøsangerveien, en for 
hovedsykkelruten og en for sykkelveg i Fabrikkgaten. Alternativet innebærer at 
Fjøsangerveien må flyttes ca 5 meter østover ved Fabrikkgaten og nordover for å få plass til 
sykkelstamvegen på vestsiden. Illustrasjonene under viser utkast til geometri i variant V3.  
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Alternativ V3 – videreutviklet fra alt. 3-4. Alternativ V4 - videreutviklet fra alt. 3-3  

 

Beskrivelse av alternativ V4:  
Alternativ V4 er en videreutvikling av alternativ 3-3 i silingsrapporten fra 2017, og viser en 
sykkelkryssing lenger nord ved Edvard Griegs vei, der det i dag ikke er krysningspunkt for 
fotgjengere i plan. Sykkelstamvegen fortsetter deretter langs utviklingsområdet 
Kronstadparken langs østsiden av Fjøsangerveien, krysser Fabrikkgaten og kobler seg på 
eksisterende sykkelstamveg i sør.   
 
I alternativ 3-3 var tanken at syklende skulle krysse nord for et nytt sakset gangfelt. Dette 
innebar at gående måtte krysse sykkelvegen og to felt i Fjøsangerveien i en fase. Dette var 
uheldig med tanke på lengden av kryssingen. Det er knyttet usikkerhet til om en slik faseplan 
i det hele tatt er gjennomførbar på grunn av at syklende og venstresvingende fra nord inn i 
Edvard Griegs vei er forutsatt å ha grønt signal samtidig. Slik løsning 3-3 var vist kunne det 
ha oppstått farlige situasjoner mellom større kjøretøy og syklende som følge av korte 
avstander mellom kjørefelt for kjørende og areal som er nødvendig for de syklende. 
Faseplaner for alternativ 3-3 er vedlagt bakerst i rapporten fra Norconsult.   
 
I alternativ V4 er disse utfordringene ved alternativ 3-3 bearbeidet og løst ved at syklende 
krysser Fjøsangerveien sør for de gående, noe som gjør at man unngår konflikt mellom 
gående og syklende, samt at gående og syklende over Fjøsangerveien alltid vil ha grønntid i 
samme signalfase. Illustrasjonene under viser utkast til geometri i variant V4.  
 

Trafikktekniske vurderinger  
Det er gjort trafikkberegninger for dagens situasjon og for de to alternativene V3 og V4 for å 
gi et bilde av kapasitet og kø-lengder.   
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Vegsystemet presentert i V3 er nesten tilsvarende dagens situasjon når det gjelder trafikkflyt, 
men noe geometri vil endres, og avstanden til krysset med Kanalveien blir kortere, noe som 
vil føre til noe lengre køer fra sør inn mot krysset Fjøsangerveien x Fabrikkgaten, selv om 
dagens tidssetting i signalanlegget opprettholdes.   
 
Variant V4 innebærer endringer i faseplanene både for krysset ved Edvard Griegs vei og ved 
Fabrikkgaten. Foreslått konsept innebærer blant annet at det i krysset ved Edvard Griegs vei 
blir en bedre utnyttelse og fordeling av trafikk på kjørefeltene, og noen sekunder grønntid 
flyttes fra E39 til fotgjengere og syklister. Dette er ikke det kapasitetskritiske krysset som 
bestemmer den gjennomgående kapasiteten for strekningen. For krysset med Fabrikkgaten 
viser beregningene av V4 vil redusere grønntiden marginalt.  
 
Samlet oppsummering for trafikkteknisk vurdering av V3 og V4: Det er i liten grad 
identifisert forskjeller mellom alternativene. Dette skyldes i stor grad at det er en 
rammebetingelse at grønntiden for trafikken på E39 må beholdes uendret fra dagens 
eksisterende situasjon. Eventuelle mindre forskjeller mellom alternativene vil først kunne 
identifiseres når planleggingen skjer på byggeplannivå med detaljert prosjektering av de 
fysiske løsningene med trafikktekniske elementer som stopplinjer, trafikksignaler etc. samt 
den signaltekniske detaljprosjekteringen med fastsetting av minimumstider og grønntider etc. 
Mer utfyllende informasjon om resultatene står i vedlagte rapport.  
 
Holdeplasser for busstrafikken  
Kollektivholdeplassene i området er konsentrert rundt krysset ved Edvard Griegs vei, samt 
Danmarksplass. Det er i tillegg to holdeplasser for flybussen og kystbussen i området, en i 
hver retning. Skyss påpeker at dagens holdeplass i sørgående retning ved Edvard Griegs vei er 
mindre enn ønsket, og det er ønskelig å opprettholde skillet mellom holdeplass for 
bybusstrafikk og langdistansebusser, da disse står lenger på holdeplassen for pålessing av 
bagasje. Holdeplassen ligger allerede i dag for langt sør med tanke på god overgangskobling 
til holdeplass ved Danmarks plass og målpunkt i Solheimsviken. Både V3 og V4 innebærer å 
flytte holdeplassen lenger sør, men V4 flytter den lengst sør. Med bakgrunn i dette er Skyss 
negativ til V4.  
 
Primært ønsker Skyss en løsning som kan gi bedre holdeplasskapasitet. Det ville vært 
ønskelig at holdeplassen flyttes nordover og plasseres rett før Danmarksplass. Det bør trolig 
vurderes i et eget prosjekt. Skyss ønsker at det skal utføres en trafikkanalyse der det framgår 
hva som blir konsekvensene for kollektivtrafikken. De siktes da spesielt til busser som skal ta 
venstresving inn Fabrikkgaten og eventuelt behov for kollektivfelt over Danmarksplass.  
Mer utfyllende om holdeplassplassering i rapporten.  
 
Trafikksikkerhet  
Fjøsangerveien faller under definisjonen ulykkesstrekning hele vegen fra Nygårdstangen og 
fram til Kristianborg. Under trafikkregistreringen ble det observert uheldige situasjoner med 
myke trafikanter, særlig i krysset ved Fabrikkgaten. Vurderinger av ulike 
trafikksikkerhetshensyn i alternativene V3 og V4 er utdypet i rapporten. Oppsummert 
vurderes det at variant V4 er et klart mer lettlest, funksjonelt og logisk system for myke 
trafikanter enn variant V3.  
 
Kobling til målpunkt  
V4 vil gi en stor forbedring for gående og syklende når det gjelder kobling til målpunkt, med 
et ekstra krysningspunkt i plan over Fjøsangerveien. Gangfelt over E39 ved Fabrikkgaten er 
viktig å opprettholde med tanke på gangakser, og vil bli beholdt i både V3 og V4.  
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Undersøkelser gjort av Norconsult viser at en ny kryssing i plan ved Edvard Griegs vei vil bli 
et viktig supplement til dagens undergang, og tilby bedre kobling for andre målpunkt som 
ikke dekkes av undergangen per i dag.  
 
Byggeområde, anlegg i grunnen og kompleksitet i byggefasen  
Konsekvensene for anlegg i grunnen, og kostnadene ved ombyggingen av disse, vil bli klart 
størst for variant V3. V3 krever at kjørebanen flyttes 5 meter mot øst, 5,5 meter på deler av 
strekningen. V4 har en åpenbar fordel at man ikke må flytte E39, samt kabler og ledninger i 
vegen. Byggeperioden kan trolig kortes ned betydelig og kostnader for prosjektet går ned.  
Begge alternativ vil kreve omlegging av kabler i grunnen fra BKK og Telenor. Ingen av 
alternativene påvirker fjernvarme som ligger i Kronstadparken.  
 
I variant V3 kreves det flere faser, som i tillegg kan komme mer inn på Kronstadparken sitt 
område. V3 er anleggsteknisk meget krevende da det hele tiden skal være 2 felt i hver retning 
på dagtid og at 40.000 biler i døgnet skal håndteres. I byggeperioden er det fare for økte køer i 
dette området.  
  
Solheim gravplass planlegger en utskifting av den verneverdige muren som går langs 
Fjøsangerveien. V3 må koordineres med dette prosjektet for å bygge sykkelveg med fortau 
langs gravplassen, mens V4 i mindre grad trenger å forholde seg til disse planene. En fordel 
ville vært å vente med utskifting av muren til sykkelvegen i V4 bygges, da reduserer det antall 
myke trafikanter langs vestsiden av E39 betydelig. Gangtilbudet skal ligge på vestsiden av 
E39 og vil kreve oppgradering av dagens fortausarealer.  
 
Inngrep på naboeiendommer  
Kronstadparken: Alternativ V3 vil innebære at noen av byggene langs Fjøsangerveien ikke 
kan oppføres i tråd med godkjent rammetillatelse. Bara eiendom har spilt inn et ønske om å 
legge sykkelvegen på deres side av E39, for å oppnå god kobling til hele Kronstadparken. De 
fikk presentert alternativ V3 og V4 i møte 15.12.2021, og er positiv til alternativ V4.  
 
BKK-tomten: Alternativ V3 griper i større grad inn i forslag til reguleringsplan som pågår. I 
alternativ V4 kan det komme inngrep og tiltak ved eksisterende bygg, dersom det velges å 
oppgradere busslommer.  
 
ESSO: Det vil bli betydelig arealinngrep ved Esso i begge alternativene V3 og V4.  
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Oppsummering og anbefaling  
Tabellen under viser evaluering av de omtalte forholdene for begge alternativene.  
  V3 

Sykkelkryssing 
ved 

Fabrikkgaten  

V4 
Sykkelkryssing 

ved Edvard 
Griegs vei  

Syklister       
Kobling mellom sykkelrutene  +  ++  
Forhold for syklister  +  ++  
      
Øvrige trafikanter      
Trafikkavvikling (kjørende motorkjøretøy)  0  0  
Standard på fortau/gangveg  +  +  
Forhold for kollektivtrafikken (holdeplasser)  +  0  
      
Øvrige trafikkrelaterte konsekvenser      
Trafikksikkerhet (villkryssinger)  0  +  
Kobling til målpunkt (Kronstadparken)  0  +  
      
Tekniske konsekvenser og kostnader      
Konsekvenser tilknyttet anlegg i grunnen  -  0  
Kompleksitet i byggeplanfase, byggetid   --  ++  
Kostnader i forhold til styringsramme  0  +  

 
Basert på arbeidsprosessen og de trafiktekniske løsningene og optimaliseringen av kryssene 
samt de vurderinger som er gjort anbefales det av Norconsult at alternativ V4 med 
sykkelkryssing av E39 Fjøsangerveien rett syd for Edvard Griegs vei blir lagt til grunn for 
utarbeidelse av reguleringsplanen. Statens vegvesen støtter denne vurderingen, og ønsker å 
jobbe videre med V4.  
 
I forhold til tilrettelegging for buss har Skyss mange ønsker som ikke kan gjennomføres 
innenfor rammene til prosjektet med sykkeltilrettelegging langs og på tvers av E39. Dette 
omfatter strekningen nordover til Danmarksplass samt en mindre strekning nord for krysset på 
Danmarksplass. Dagens holdeplassløsning på vestsiden av E39 ved Edvard Griegs vei 
fungerer for Skyss, selv om den er i korteste laget.  
 
8. Utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredninger 
 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Dersom det 
gjennom planarbeidet avdekkes at tiltaket faller inn under kategorien under vil det allikevel 
utløse krav om konsekvensutredning.  

- Konsekvensutredningsforskriften vedlegg 1 kap 7e) Andre vei- og jernbanetiltak med 
investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. 

 
 
9. Fagetatens vurdering og konklusjon  
Forhold for syklister  
Vedlagt rapport for sammenligning av alternativer (2021) viser at forholdene for syklister er 
gode for begge alternativ, men best for V4. I dagens situasjon er det ingen tilrettelagt løsning 
for syklister hverken langs Fjøsangerveien eller langs Fabrikkgaten. For V3 er det ingen 
logisk kobling mellom Fjøsangerveien i syd og Fabrikkgaten i øst uten at man krysser 
Fjøsangerveien to ganger. Umiddelbart vest for Fjøsangerveien er det en gangkryssing over 
sykkelvegen med et mulig konfliktpunkt mellom syklister og gående der det forventes å ville 
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bli utfordringer tilknyttet vikepliktsforholdene. Mellom Fjøsangerveien i nord og 
Fabrikkgaten i øst tilrettelegges det for en god kobling. For V4 kan det tilrettelegges for en 
logisk og god kobling både mellom Fjøsangerveien i syd og Fabrikkgaten i øst og mellom 
Fjøsangerveien i nord og Fabrikkgaten. I vurderingen av kvalitetsforskjellen mellom dagens 
situasjon, V3 og V4 skårer dermed V4 best for syklister.   
 
Gåbyen Bergen og kobling til målpunkt  
Gåstrategien for Bergen har som hovedmål at flere skal gå mer, som skal oppnås gjennom et 
attraktivt og sikkert gangtilbud. Kortere avstander mellom målpunkt, prioritering av 
fotgjengere og et finmasket gangnett er blant grepene strategien fremhever.  
 
Fjøsangerveien er en stor barriere for gangtrafikk på tvers mellom Solheim på vestsiden og 
Kronstad og Mindemyren på østsiden. Et nytt krysningspunkt for gående og syklende over 
Fjøsangerveien ved Edvard Griegs veg vil gi kortere gangavstand og bedre tilgjengelighet til 
målpunkt på Danmarks plass, Solheim, Kronstad og Mindemyren for en stor 
befolkningsgruppe. Når Kronstad og Mindemyren byfortettes vil det bli enda viktigere å lage 
gode koblingspunkter som gir bydelene på begge sider av vegen bedre mulighet til å 
samhandle og bruke gange og sykkel framfor bil. Både V3 og V4 vil gjøre situasjonen bedre 
enn i dag, men alternativ V4 vil gjøre en stor forskjell, siden det innebærer å lage en ny 
kobling i plan i tillegg til å bevare de vi har.   
 
Det aktuelle krysningsområdet til V4 ved Edvard Griegs vei har i dag lang gangavstand i 
begge retninger for å krysse vegen som fotgjenger eller syklist. Det er undergang i området, 
men den er lite synlig og intuitiv, og krever at man er kjent i området for å finne fram. 
Området oppleves kaotisk og lite fremkommelig for de som ønsker å krysse vegen. 
Krysningspunkt i plan oppleves som et manglende behov her i dag, og vil gi mye bedre 
opplevd bevegelighet på tvers av Fjøsangerveien for et stort område.  
 

Utvikling av nærområdet  
Området er definert i KPA som Byfortettingssone S2, og skal ha varierte formål som bolig, 
næring, tjenesteyting, handel og kultur. Det skal være variasjon i boligtyper og byggehøyder, 
og inneholde offentlig plass/ byrom. Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og 
ivaretas. Kronstadparken er nabo til sykkelplanen i øst, og er under planlegging og bygging. 
Det legges opp til 600 boliger og 4500 arbeidsplasser. Mot Fjøsangerveien er det tenkt aktive 
fasader med utadrettet program, som kan bidra til å gi trafikkåren et mer urbant preg. 
Alternativ V3 der bilvegen flyttes 5 meter inn mot fasaden vil gjøre dette vanskelig, mens 
alternativ V4 legger sykkelanlegget inn mot utviklingsområdet, og gir på den måten økt 
tilgjengelighet for syklister til program langs fasaden, samtidig som den gjør fortauet mer 
attraktivt ved å skjerme mot bilvegen. Ved å legge sykkelvegen på østsiden blir den samtidig 
mer tilgjengelig for en stor befolkningsgruppe i transformasjonsområdet, i motsetning til 
vestsiden hvor den går langs gravplassen.   
 
Gjennomførbarhet  
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 regulere en løsning som både har god forankring, som er i 
tråd med målsettinger og som er realiserbar. 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.   
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Fagetaten mener en kryssing i plan ved Edvard Griegs vei vil være klart å foretrekke for å 
kunne etablere en nødvendig lenke raskt og sikkert. Denne løsningen har mange fordeler når 
det kommer til gjennomførbarhet. Bara Eiendom som utvikler naboeiendommen 
Kronstadparken er svært positiv til V4 framfor V3. V3 innebærer at veganlegget vil gå flere 
meter inn i bygninger som det er gitt rammetillatelse for, og som er under bygging. Vi er i tvil 
om V3 vil være gjennomførbar hvis byggene oppføres i tråd med rammetillatelsen, og Statens 
vegvesen har dermed klaget på godkjenningen. Med V4 er det mye lettere å enes om 
grensesnitt og sammenkobling mellom planene, ved å sy sammen sykkelanlegget med 
internveger og forareal til nybyggene. V4 innebærer også mindre konflikt med Solheim 
Gravplass som er nabo i vest, da en ikke trenger å bygge nytt sykkelanlegg inn mot aktive 
graver, verneverdig mur og allé. Det at en ikke behøver å flytte veganlegget 5 meter østover 
gir i tillegg mange store fordeler for teknisk gjennomførbarhet og gjør prosessen mer 
forutsigbar.  
 
Framkommelighet og trafikksikkerhet  
Vi støtter oss på beregninger og modelleringer fra Norconsult, som viser at både 
fremkommeligheten for motorisert trafikk på E39/ Fjøsangerveien og trafikksikkerhet i begge 
gangfeltene kan ivaretas i alternativ V4. Beregninger og modeller vist i vedlagte notat viser at 
V3 og V4 er svært like når det gjelder fremkommelighet, og at V4 kommer best ut når det 
gjelder trafikksikkerhet.  
  
 
10. Fagetatens anbefaling 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at det jobbes videre med å utarbeide planforslag for 
sykkelkryssing i plan over Fjøsangerveien ved Edvard Griegs vei, med utgangspunkt i 
alternativ V4, som vist i vedlagte rapport.  
 
 
Vedlegg: 

1. Fagnotat. Forslag om ny oppstart. 31.01.2019 
2. Brev fra Statens Vegvesen. 20.12.2021 
3. Rapport: Sammenligning alternativ for sykkelkryssing over E39 Fjøsangerveien. 

20.12.2021 
 
 
 
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/  snr  201107713 
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