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Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen.  
Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. 

Kommunedelplan  

Plan Id 19920000 – Bergen kommune, tegning nr02.  
 

Dato/revisjon: 16.02.2012 / revidert 04.06.2012 

 

Bestemmelser og retningslinjer for 
alternativ C7 
 
Kapittel 1. Formål  
 
§ 1-1. Formål  
Kommunedelplanen er del av en total strekning fra Kolltveit i Fjell kommune til Storavatnet i Bergen 
kommune. Planen skal, på et overordna og prinsipielt nivå, avklare trasé for framtidig Rv 555 med 
tilhørende anlegg på strekningen kommunegrensen - Storavatnet i Bergen kommune.  
 

Kapittel 2. Arealformål (Pbl § 11-7).  
 
§ 2-1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 11-7 nr. 2) 
§ 2-1.1 
Planen viser areal avsett til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg. 

 
§ 2-1.2  
Det skal være et helhetlig og sammenhengende veganlegg med samme standard på hele strekningen 
Kolltveit – Storavatnet. 
 
§ 2-1.3  
Hovedveg 
Vegen skal bygges som fire - felts veg med fysisk midtdeler mellom kjøreretningene, i samsvar med 
Statens vegvesens håndbok 017 for kategori S7. Alternativ C7 skal bygges med ekstra skulderbredde på 
totalt 3 m.   
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Tunneler skal bygges med to parallelle tuber, hver med tverrsnitt T9,7 i samsvar med Statens vegvesen 
håndbok 021. 
 
Kryss skal være planskilte. Endelig utforming av kryssområdene skal fastsettes i reguleringsplan. 
 
§ 2-1.4. 
Lokalvegsystem  
Det skal det være et lokalvegsystem som sikrer tilgjengelighet for lokaltrafikk, saktegående kjøretøy og 
kollektivtrafikk og for å ivareta tilfredsstillende omkjøring ved ulykker og vedlikeholdsarbeid.  
 
§ 2-1.5  
Gang – og sykkelveger  
Det skal legges til rette for sammenhengende gang- og sykkelveg, hovedrute, på hele strekningen 
kommunegrensen - Storavatnet. "Transportsyklister" skal gis gode forhold.   
 
§ 2-1.6 
Kollektivtransport på egne felt  
Mellom kommunegrensen mot Fjell kommune og Storavatnet skal det etableres kollektivfelt på to av de 
fire feltene i nytt fastlandssamband. Endelig løsning skal fastsettes i reguleringsplanen. 
 
§ 2-1.7  
Kollektivanlegg 
Det skal bygges kollektivanlegg /kollektivterminal ved Storavatnet. Endelig lokalisering og utforming av 
kollektivanlegg / kollektivterminal skal fastsettes i reguleringsplan. 
 

Kapittel 3. Hensynssoner (Pbl § 11 – 8).  
 
§ 3-1. Sone for båndlegging i påvente av vedtak om regulering etter Pbl kapittel 12 a (Pbl §11-8 d)  
 
§ 3-1.1  
Det tillates ikke tiltak etter pbl § 1-6 eller opprettelse/endring av eiendom etter pbl § 26-1, når det kan 
være i strid med eller kan hindre planlegging og utbygging av Rv 555.  Dispensasjonssøknader skal 
forelegges Statens vegvesen for uttale. 
 

Kapittel 4 Generelle bestemmelser (Pbl § 11 – 9) 
 
§ 4-1 Krav om reguleringsplan ((Pbl § 11-9, pkt 1) 
§ 4-1.1  
Innenfor kommunedelplanens plangrense skal det utarbeides detaljreguleringsplan i samsvar med Pbl 
kapittel 12.  
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§ 4-1.2 
Området skal reguleres til veganlegg med tilhørende lokal - og tilførselsveger, vegkryss, gangveger og 
sykkelveger for transportsykling, kollektivfelt, kollektivterminal, innfartsparkering samt avbøtende tiltak i 
form av støyskjerming og omforming av sideterrenget. Areal til anleggsgjennomføring inkl. riggområder 
og eventuelle massedeponi skal inngå i reguleringsplanen.  
 
§ 4-2 Krav om byggegrenser, funksjonskrav mm. (Pbl § 11-9, pkt 5) 
§ 4-2.1  
Byggegrenser er satt til 50 m fra senterlinje veg Rv 555 i samsvar med Vegloven kap. V, § 29. I 
reguleringsplanen for Rv 555 fastlandssambandet Sotra – Bergen kan det fastsettes annen byggegrense.  
 
§ 4-2.2  
Ved regulering skal det redegjøres for hvordan krav om universell utforming både internt i planområdet 
og i forhold til de omkringliggende områdene er løst  
 
§ 4-3 Miljøkvalitet (pbl § 11-9, pkt 6) 
§ 4-3.1 Støy 
I arbeidet med reguleringsplanen skal det utføres støykartlegging i samsvar med støyretningslinje T-1442 
og anbefalte støygrenser. Forslag til tiltak skal vurderes. Endelig utforming av støyskjermende tiltak skal 
avklares i reguleringsplanen.  
 
§ 4-3.2 Luftforurensning 
I arbeidet med reguleringsplanen skal det utføres beregning av luftforurensning i forbindelse med utslipp 
fra tunnelmunningene i samsvar med Nasjonale mål for luftforurensningskomponenter og SFT sine 
uteluftskriterier. Forslag til tiltak skal vurderes. Endelig utforming av tiltak skal avklares i 
reguleringsplanen.  
§ 4-4 Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid (pbl § 11-9, pkt 8)   
§4-4.1 
Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP) i neste planfase - reguleringsplan.  Forhold som er 
avdekket gjennom kommunedelplanen med konsekvensutredning, er oppsummert i retningslinjene for 
videre planlegging,, og skal vere innspill til et slikt program. Trafikksikkerhet ved gjennomføring skal være 
et sentralt tema i HMS-planen (plan for helse, miljø og sikkerhet), som skal legges til grunn for 
anleggsperioden. 
 

Retningslinjer for videre planlegging  
Landskapsbilde, utforming og estetikk 
• Det skal utarbeides en rettleder for utforming og materialbruk i forbindelse med konstruksjoner som 

større terrengmurer, bruer, tunnelportaler, kulverter, støyskjermer m.m., og for andre tunge 
terrenginngrep som fjellskjæringer, fyllinger, deponiområder m.m. med sikte på å få en god og 
helhetlig estetisk utforming av veganleggene i fastlandssambandet Sotra - Bergen.  



4 
 

• Bruk av arkitektkonkurranse i forbindelse med store og viktige konstruksjoner som bruer og 
tunnelportaler skal vurderes. 

• Lokalisering og utforming av evt. massedeponi i forhold til landskap og landskapsopplevelse skal 
vurderes. 

 
Kulturminne og kulturmiljø 
• Det må utføres arkeologiske undersøkelser av berørt område med potensiale for funn av 

kulturminner slik at undersøkelsesplikten blir oppfylt (jf lov om kulturminner § 9) 
• Det må etableres rutiner for hvordan en skal behandle ev.t funn av kulturminner både i 

anleggsperioden og seinere. 
 
Naturmiljø 
• Naturverdier og biologisk mangfold i planområdet må dokumenteres i samsvar med 

Naturmangfoldloven § 8 – 12. 
• Inngrep i naturmiljø skal avgrenses i anleggsperioden. Ved bygging av veganlegg i eller i nærheten av 

vassdrag, skal det spesielt fokuseres på avgrensing av utfyllinger og unngå utslipp av forurensning. 
 
Nærmiljø  
• Veganlegget skal optimaliseres med hensyn til minst mulig inngrep i nærmiljø, spesielt boligmiljø. 
• Avbøtende tiltak med hensyn til reduksjon av støy – og luftforurensning i samsvar med gjeldende 

regelverk, skal vurderes  
• Avbøtende tiltak med hensyn til barrierevirkning som for eksempel å opprette gode og sikre 

krysningspunkt for gang- og sykkeltrafikk, skal vurderes  
• Arealinngrep som veganlegget vil føre med seg i berørte eiendommer, skal beregnes og vurderes  
 
Kollektivløsninger - innfartsparkering 
• Prioritere gode og effektive løsninger for kollektivtransport slik at den har minst like god 

framkommelighet som annen trafikk. To av de fire feltene på nytt hovedsamband skal reserveres for 
kollektivtransport, jf §2-1.6. 

• Løsninger for innfartsparkering og kollektivterminaler skal utformes i samarbeid med berørte 
kommuner, Hordaland fylkeskommune og Skyss 

 
Forberedelse for eventuell bybane 
• Teknisk/økonomiske konsekvenser av forberedelse for bybane på ny 4 felts bro skal vurderes som 

del av det videre reguleringsarbeidet. Arbeidet skal også inkludere hvordan bybane kan føres inn på 
broen. 

 
Gang- og sykkelveger 
• Trasévalg og standard for g/s veg skal avklares i reguleringsplanen. Gang- og sykkelløsninger skal ha 

som funksjon hovedveg for syklister der “transportsyklistene” skal sikres gode forhold.  
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Undersøkelser av grunnforhold 
• Det skal utføres mer detaljerte grunnundersøkelser både på land og i sjø for å få best mulig grunnlag 

for reguleringsarbeidet. 
 
Anleggsperioden 
• Grensene for støy (T-1442) og forurensning skal ikke overskrides. Midlertidige riggplasser skal 

utformes med oppsamling for mulig forurensende stoffer.  
• Avbøtende tiltak som har sammenheng med anleggsvirksomhet og bygging av tiltaket, må være 

klarlagt og iverksatt innen bygge- og anleggsstart.  Det gjelder blant annet inngrep i naturområde, 
tiltak for å hindre forurensning av vassdrag m.m. 

• Det må utarbeides planar for anleggsperioden som sikrer trafikkflyt, god trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.   

• Eksisterende g/s-veger og turveger skal opprettholdes der det er mulig. Alle krysningspunkt 
(over/underganger) skal tas vare på eller erstattes.  

• Matjord som blir gravd vekk, skal tas vare på for utlegging som toppjord på berørt sideterreng når 
anleggsområdet skal settes i stand igjen.  

• Det skal utarbeides deponiplan for overskuddsmasser  
• Tiltak for å avgrense landskapsinngrep i anleggsperioden skal gjennomføres 
 
Risikoanalyser 
• Trafikkvurderingene og prognosene med hensyn til resttrafikken på eksisterende veg skal følges opp. 

Tiltak for å styre trafikken til ønsket trasé for en best mulig fordeling av trafikken bør vurderes. 
• Eventuelle behov for restriksjoner eller sikkerhetstiltak for transport av farlig gods, slik som særskilte 

kjøretider, avstand mellom kjøretøy, tilrettelegging for forbikjøring og stopp langs vegen etc., skal 
vurderes. 

• Tekniske, operative og organisatoriske beredskapsløsninger knyttet til bygging og drift av det 
sambandet som blir valgt, skal vurderes. 

• Tiltak knyttet til selvredning i tunneler, skal vurderes. 
• Risiko som skyldes endringer i trafikkbildet på sjø, skal vurderes. 
• Det skal stilles krav til entreprenør om rutiner for hvordan man skal unngå utslipp og forurensning av 

omgivelsene i anleggsfasen, og for hvordan eventuelle uhell skal behandles. 
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