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Byrådssak      216/12 
 

Rv 555 Sotra-Bergen, kommunedelplan med konsekvensutredning, strekning Fjell 

kommunegrense – Storavatnet, planID 19920000, 2. gangs behandling. 

 

 NIHO ESARK-1130-201123220-33 

 

Hva saken gjelder:  

Byrådet legger med dette fram forslag til kommunedelplan for rv 555 Sotrasambandet, 

strekning Kolltveit – Storavatnet. Statens vegvesen Region vest er tiltakshaver og har 

utarbeidet planforslaget, mens Fjell kommune og Bergen kommune er planmyndighet. Rent 

formelt er det strekningen fra kommunegrensen til Storavatnet som nå legges fram for 

bystyret til godkjenning. 

 

I 2008 ble det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgsutredning 

(KVU) med kvalitetssikring (KS1) Sotrasambandet. I denne innledende fasen ble behovet for 

nytt veisamband nærmere begrunnet, og i 2009 bestemte regjeringen at det videre 

planarbeidet skulle avgrenses til to hovedkonsepter: 

 konsept F: ny 4-felts hovedvei og ny 4-felts bro sør for dagens bro (i eksisterende 

høyspenttrasé) 

 konsept J: utvidelse av dagens vei til 4 felt og ny 2-felts bro i tillegg til eksisterende 

bro 

 

Regjeringens avgjørelse har medført at det i kommunedelplanen bare er utredet broløsninger 

mellom Sotra og Bergen. Alle løsninger basert på undersjøisk tunnel ble forkastet som en 

følge av regjeringens valg av konsept. På denne bakgrunn ble det opprinnelige 

planprogrammet tatt opp til ny behandling, og bystyret vedtok den 22. mars 2010 å utvide 

planområdet til Liavatnet. Hensikten med utvidelsen av planområdet var å sikre tilstrekkelig 

utredning av hvilke konsekvenser den nye kapasitetssterke fastlandsforbindelsen kan få for 

eksisterende vegsystemer og kollektivtrafikk mot Loddefjord og Sentrum, samt for nærmiljøet 

i Ytre Laksevåg.  

 

Bystyret behandlet den 30. mai 2011 sak 98-11 om høring av revidert planprogram og valg av 

prinsipp for videre planbehandling. Bystyret sluttet seg til «prinsipp 1», som innebærer at 

Sotrasambandet deles i to kommunedelplaner. Del I omfatter stekning Kolltveit – Storavatnet, 

mens del II omfatter Storavatnet – Liavatnet. Bystyret har satt som vilkår for å akseptere 

deling i to planer, at kommunedelplanene utarbeides parallelt. Av bystyresak 98-11 framgår 

det at følgende hovedprinsipper skal vektlegges:  

 

 kollektivtransporten skal styrkes i konkurranse med personbiltransporten, og alle 

alternativene i kommunedelplanen må tilby egne reserverte kollektivfelt på 

strekningen Straume – Storavatnet – Liavatnet  

 alternativene som videreføres i planarbeidet, skal ikke føre til økte kapasitetsproblemer 

på vegsystemet fra Storavatnet mot Loddefjord, Ringvegvest og Sentrum 

 alternativene i kommunedelplanen skal vise miljømessig akseptable løsninger og 

dessuten bidra til at klimagassutslippene reduseres 
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Bergen kommune deltar i samarbeidet Framtidens byer, der hovedmålet er å redusere de 

samlede klimagassutslippene fra transport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i 

byområdene, og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Det er også 

et mål å forbedre det fysiske bymiljøet med hensyn til økologisk kretsløp, sikkerhet, helse, 

opplevelse og næringsutvikling. 

 

Bystyret forkastet den 22. mars 2010 alternativ C7/C9 (konsept F) og alternativ J101 (konsept 

J). Alternativ C7/C9 ble forkastet fordi bystyret mente det allerede var dokumentert at 

alternativet vil påføre lokalmiljøet i Drotningsvik uakseptable ulemper, mens J101 ble 

forkastet fordi alternativet ikke har egen trasé for kollektivtrafikk. Bystyret ønsket dermed å 

avgrense det videre planarbeidet til alternativ C7 med lang tunnel fra brofestet i Drotningsvik 

til Storavatnet, samt alternativ J102 med ny to-felts bro nord for dagens bro og 

kollektivtrafikk på reserverte felt langs dagens trasé.   

 

Statens Vegvesen har likevel ønsket å utrede alternativ C7/C9 og J101, fordi alternativ J101 er 

innenfor rammen av regjeringens avgjørelse i 2009 vedrørende valg av konsept for 

Sotrasambandet. Statens vegvesen har videre påpekt at alternativ C7 med lang tunnel mellom 

Drotningsvik og Storavatnet, medfører kryss i fjell ved Drotningsvik. På høytrafikkerte veier 

er det ikke ønskelig med slike løsninger, og Statens vegvesen har derfor ønsket å utrede 

alternativ C7/C9, med tre korte tunneler i stedet for én lang og alle kryss i dagsone. Mellom 

Arefjord og Storavatnet er således følgende fire alternativer innenfor konsept F og J utredet i 

kommunedelplanen: 

 

 Alternativ J101 med ny 2-felts bro på nordsiden av dagens bro. Alle feltene er åpne for 

allmenn trafikk, og ingen prioritering av kollektivtransporten. Alternativet er ikke 

mulig å kombinere med framtidig bybane. 

 

 Alternativ J102 med ny 2-felts bro på nordsiden av dagens bro. Dette alternativet gir 

ingen økt vegkapasitet og fører derfor til begrenset framkommelighet for biltrafikken. 

J102 medfører god framkommelighet på egne felt for kollektivtrafikken. Det er mulig 

å kombinere dette alternativet med framtidig bybane på ny bro til Sotra.  

 

 Alternativ C7 med ny 4-felts bro 400 meter sør for dagens bro, lang tunell 

Drotningsvik – Storavatnet, kryss i tunell ved Drotningsvik og kollektivfelt i begge 

retninger 

 

 Alternativ C7/C9 med ny 4-felts bro 400 meter sør for dagens bro, tre korte tuneller, 

kryss i dagsone ved Drotningsvik og kollektivfelt i begge retninger 
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Alternativ J101 med ny 2-felts bro på nordsiden av dagens bro. 

 

I kommunedelplanen blir det vist til at J-alternativene har for liten samlet transportkapasitet. 

Alternativ J101 tilrettelegger ikke for kollektivtransport på egne felt, mens J102 har for dårlig 

bilkapasitet. I tillegg påpekes det at J-alternativene ikke gir rom for eget lokalveisystem 

parallelt med hovedveien. J-alternativene vil i følge Statens vegvesen gi et mer sårbart 

transportsystem som er mer følsomt for uønskede hendelser.  

 

 

 
Konsepter og alternativer som er utredet i kommunedelplanen 
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Alternativ J102 med ny 2-felts bro på nordsiden av dagens bro med kollektivfelt i begge retninger 

 

På denne bakgrunn konkluderer Statens Vegvesen med at ingen av de to alternativene i J-

konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse, særlig i forhold til bedre transportkapasitet, god og 

sikker framkommelighet for alle transportgrupper og et mer robust og fleksibelt 

transportsystem. Statens vegvesen fraråder derfor alternativene i J-konseptet, og Etat for plan 

og geodata har sluttet seg til denne anbefalingen. For nærmere omtale av J-alternativene vises 

det til notat datert 4. juni 2012 fra Statens vegvesen og fagnotat datert 21. juni 2012 fra Etat 

for plan- og geodata.  

 

Byrådet vedtok den 20. mars 2012 å legge forslag til kommunedelplan for Sotrasambandet ut 

til offentlig høring. Byrådet fattet følgende vedtak: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 og Forskrift om 

konsekvensutredning av 26.06.2009 legges forslag til kommunedelplan med 

konsekvensutredning for fastlandssambandet Sotra - Bergen, del I: strekningen 

Kolltveit - Storavatnet, PlanId 19920000, ut til offentlig ettersyn.   

 

2. Alternativene i F-konseptet må bearbeides for å styrke kollektivtransportens 

konkurranseevne. I alternativ C7 og C7/C9 må to av feltene reserveres for 

kollektivtransport. Kollektivtransporten i området ved Drotningsvik kan eventuelt 

organiseres med et rutetilbud på lokalvegnettet og omstigning på terminalen ved 

Storavatnet. 

 

3. Bergen kommune vil understreke betydningen av parallell framdrift for de to 

kommunedelplanene. Det er svært viktig at investeringsbehovet for del II 

Storavatnet – Liavatnet kan synliggjøres i Nasjonal transportplan (2014-2023), 

og at prioriteringen av de to delstrekningene kan vurderes i sammenheng. 

 

4. Byrådssaken vedlegges høringsbrev ved utsendelse av saken. 

 

Etter at kommunedelplanen var på høring 26. mars – 14. mai 2012, har Statens vegvesen gjort 

noen endringer i plankart og planbestemmelser for alternativ C7 og C7/C9: 
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 plankartet for konsept F, alternativ C7, tegning 02, er endret som følge av Bergen 

kommunes krav om at begge alternativene i F-konseptet må reservere to felt til 

kollektivtrafikk. Kollektivtraséen er flyttet fra dagens rv 555 til to felt langs den nye 

traseen.  

 det er tatt inn en ny bestemmelse i § 2.1.6, der to av de 4 feltene i alternativ C7 og 

C7/C9 reserveres for kollektivtransport, i tillegg til at det skal tilrettelegges gode og 

effektive løsninger for kollektivtransport. 

 det er utarbeidet egne plankart for alternativ J101 og J102  

 alle alternativene har egne sett av planbestemmelser, mens det ved høringen forelå 

bare ett sett planbestemmelser som gjaldt alle alternativene. 

 i retningslinjene er det innarbeidet et krav om at teknisk-/økonomiske vurderinger for 

bybanetrasé på ny 4 felts bro skal utføres som del av det videre reguleringsarbeidet, 

inklusiv vurderinger av hvordan bybane kan føres inn på broen.   

 

På Sotrasiden mellom Kolltveit og Arefjord blir alternativ C101 og C102 i F-konseptet 

vurdert som relativt likeverdige, men Statens vegvesen mener at alternativ C102 er den beste 

løsningen. Alternativet medfører blant annet en 400 m lang miljøtunnel gjennom Straume 

sentrum.  

 

Utredningene som Statens vegvesen har gjennomført, viser at alternativ C7/C9 er det beste 

alternativet ut fra rene transportmessige hensyn.  C7/C9 gir god samlet transportkapasitet, har 

den gunstigste løsningen for gang- og sykkelvei og trolig den beste løsningen for 

kollektivreisende, særlig for de som bor i Drotningsvik. I tillegg er alternativet 600 mill 

kroner billigere enn alternativ C7. Utredningene viser at alternativ C7/C9 er vesentlig 

dårligere enn alternativ C7 når det gjelder arealbruk, barrierevirkninger og nærmiljøulemper. 

De detaljerte virkningene blir først avklart når detaljregulering for kryssløsninger, linjeføring 

og avbøtende tiltak er på plass. Statens vegvesen mener at når avbøtende tiltak blir gjort, vil 

ulempene med C7/C9 ikke være så store at de overskygger fordelene med alternativet.  

 

På strekningen Arefjord - Storavatnet er alternativ C7 og C7/C9 sammenfallende på 

Sotrasiden, og begge alternativene har samme løsning for ny 4 felts bro med veg fram til 

tunnelpåhogg i Søre Drotningsvik. I Søre Drotningsvik vil både alternativ C7 og C7/C9 føre 

til støyulemper, luftforurensning og andre nærføringsulemper for et betydelig antall 

eiendommer.  

 

Alternativ C7 er vesentlig bedre enn C7/C9 når det gjelder samlede ulemper for nærmiljøet på 

strekningen fra Søre Drotningsvik til Storavatnet. I alternativ C7/C9 vil økt trafikk og utvidet 

riksveg i dagsonene føre til mer støy, økte barrierevirkninger og betydelige inngrep i mange 

eiendommer. C7 antas å få en lokalveiløsning som er til mindre sjenanse for bebyggelsen i 

området Janaveien / Janaflaten enn løsningen i alternativ C7/C9. 

 

Alternativ C7 og C7/C9 har etter høringen relativt sammenfallende løsninger for 

kollektivtransporten, ved at begge alternativene nå viser ett felt i hver retning reservert for 

kollektivtrafikk. Både Statens vegvesen og fagetaten vurderer likevel kollektivløsningen i 

alternativ C7/C9 som bedre enn løsningen i alternativ C7. I begge alternativene kan det 

bygges kollektivfelt over den nye firefeltsbroen, men i alternativ C7 må kollektivfeltet 

oppheves i forbindelse med av- og påkjøringsrampene ved Drotningsvik, og videre mot 

Storavatnet må bussen i alternativ C7 kjøre i blandet trafikk og følge de ordinære veirampene 

gjennom krysset før den kan ta av på egne felt inn mot den nye terminalen.  
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Prinsippskisse for kollektivfelt (rød strek) og kryssløsninger i alternativ C7. 

 

 
Prinsippskisse for kollektivfelt (rød strek) og kryssløsninger i alternativ C7/C9. 
 

Også i alternativ C7/C9 må kollektivfeltet oppheves forbi kryssområdet i Drotningsvik, men 

på grunn av større avstand til krysset ved Storavatnet, kan kollektivfeltet føres videre med 

direkte adkomst til kollektivterminalen ved Storavatnet via egne ramper og ny kollektivtunell. 

I alternativ C7 blir det ikke mulig å etablere busstopp mellom Knarrvika og Storavatnet, mens 

det i alternativ C7/C9 kan etableres busstopp på dagstrekningen gjennom Drotningsvik.  

 

Statens vegvesen viser til at ikke er fattet forpliktende vedtak om bygging av bybane mot vest, 

eller hvor endestoppet skal være. Utredningen «Framtidig bybanenett i Bergensområdet» fra 

2009, anbefaler at Bybanen bygges til Fyllingsdalen, og at buss brukes som transportmiddel 

fra vest mot Bergen sentrum. I «Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i 

Bergensområdet» fra 2011 anbefales det at Bybanen bygges til Storavatnet, og Hordaland 

fylkeskommune og Bergen kommune har sluttet seg til anbefalingene i utredningen. 

Konseptvalgsutredningen ga imidlertid ingen endelig avklaring på spørsmålet om endestopp 

for Bybanen i vest, og da byrådet fattet vedtak om å legge kommunedelplan for 

Sotrasambandet ut til høring, hadde byrådet følgende merknad: 

 

«I kommunedelplanen blir det vist til at alternativene er vurdert med hensyn til 

fleksibilitet ved bygging av bybane. I planen pekes det på at tilleggskostnaden med å 

tilrettelegge for bybane på den nye fire felts broen vil utgjøre 350-400 mill kroner. 

Byråden mener denne forutsetningen må drøftes og synliggjøres som et viktig plantema, 

og det må eventuelt tas høyde for dette i finansieringsplanen for prosjektet. I 

«Konseptvalgsutredning for transportsystemet i Bergensområdet» er det anbefalt å 

bygge bybane til Storavatnet. Bergen kommune har sluttet seg til denne utredningen, 

men byråden vil likevel påpeke at transportpolitiske strategier kan endre seg i et 10-15 

års perspektiv. Avgjørelsen som tas nå om å eventuelt tilrettelegge for  bybane som en 

integrert del av Sotrasambandet, vil trolig bli bestemmende for om det noen gang kan 

bygges bybane til Sotra.» 
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I høringsuttalelsen til kommunedelplanen har Kultur- og ressursutvalet i fylkeskommunen den 

15. mai 2012 fattet følgende vedtak: 

 

«I eit langtidsperspektiv vil Straume som kollektivknutepunkt få ei viktig rolle. Dette 

inneber at framføring av bybane til Straume vil vere eit naturleg prosjekt i framtida, og 

brua og sambandet for øvrig må dimensjonerast for å tole ei slik belastning.» 

 

Statens vegvesen mener grunnlaget er for usikkert til å kunne anbefale at broen forberedes for 

bybane nå. Vegvesenet påpeker at det er mulig å ta opp igjen spørsmålet om bybane i 

reguleringsprosessen, og mener at Hordaland fylkeskommune som ansvarlig for 

kollektivtransporten, bør være pådriver for en avklaring av framtidig kollektivsystem mot 

vest. Statens vegvesen opplyser at det i reguleringsplanarbeidet vil bli gjennomført en teknisk-

/ økonomisk vurdering av hva det innebærer å forberede 4-feltsbroen for en eventuell bybane. 

Arbeidet vil også inkludere spørsmålet om hvordan banen kan føres inn på broen.  

 

I kommunedelplanen er det for strekningen Kolltveit – Arefjord – Storavatnet gjort en 

sammenligning av alternativene med hensyn til utslipp av klimagassen CO2. Beregningene er 

basert på trafikkprognoser for 2030 og forutsetter ingen kapasitetsbegrensninger for 

biltrafikken, bompenger eller andre trafikkreduserende tiltak. Det er 0-alternativet som gir 

lavest utslipp, jfr. kapittel 14 i planrapporten. Alternativ C7/C9 rangeres som noe bedre enn 

alternativ C7. Dette skyldes i hovedsak at den lange tunnelen i alternativ C7 gir noe lengre 

trasé og større høydeforskjeller, som igjen medfører høyere drivstofforbruk.  Utredningen 

sammenligner ikke framtidige utslipp med dagens utslipp. 

 

Beregninger av lokal luftforurensing (PM10 og NO2), jfr. side 144 i planrapporten, viser at 

svært få hus ligger utsatt til i forhold til overskridelse av nasjonale mål. De mest utsatte 

boligene ligger nærmest tunnelåpningene i alternativ C7. Antallet utsatte boliger er så lavt at 

det ikke gir grunnlag for å skille mellom alternativene.  

 

Statens vegvesen har i notat datert 4. juni 2012 summert opp og kommentert 

høringsuttalelsene, og samtidig gitt sin tilråding om hvilket alternativ som bør velges for det 

nye vegsambandet Kolltveit – Storavatnet.  Statens vegvesen mener at både alternativ C7 og 

C7/C9 har gode trafikale løsninger og gode transportløsninger for alle transportgrupper. 

Avveiingen mellom hensyn til nærmiljø og anleggskostnad blir det viktigste. På strekningen 

Arefjord – Storavatnet anbefaler Statens vegvesen konsept F, alternativ C7/C9.  

 

Fjell kommunestyre behandlet kommunedelplanen den 18. juni 2012. På strekningen Bildøy – 

Arefjord vedtok Fjell kommune alternativ C102. Kommunen tar ikke stilling til valg av 

alternativ på strekningen Arefjord – Storavatnet, men mener det er ønskelig at C7/C9 blir 

valgt ut fra hensynet til kostnader og kollektivløsning. Kommunestyret forutsetter at to av 

feltene blir regulert for kollektivtrafikk, og at den nye broen dimensjoneres for bybane, 

dersom dette er teknisk / økonomisk tjenlig og mulig å gjennomføre. Fjell kommune mener 

terminalen ved Storavatnet må utformes slik at det blir mulig å utvide bybanetraseen vestover 

mot Sotra, om dette skulle vise seg aktuelt.  

 

Byrådets merknader: 

Byrådet er tilfreds med at kommunedelplanen er endret etter høringen og nå viser kollektivfelt 

i begge retninger over den nye broen i F-konseptet (C7 og C7/C9). I reguleringsplanen må det 

arbeides videre med å forbedre kollektivløsningen i alternativ C7, og det bør vurderes om det 

er mulig å etablere en mer direkte adkomst til kollektivterminalen fra vest.  Det er en ulempe 
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at det ikke kan etableres busstopp i Drotningsvik i alternativ C7, men hensynet til 

kollektivtrafikken kan imøtekommes ved å opprette bussruter på lokalvegnettet og omstigning 

på terminalen ved Storavatnet. Dette kan gjennomføres for eksempel etter mønster fra 

rutesystemet langs Ringveg vest med en kombinasjon av ekspressbusser og lokale 

matebusser. Byrådet mener kollektivfeltene må vises på reguleringsplankartet, og det må 

utarbeides egne bestemmelser for kollektivfeltene, der det åpnes for å kunne endre 

kollektivfeltene til trasé for bybane. 

 

Trafikkprognosen viser at det i årene framover vil skje en kraftig vekst i 

transportetterspørselen mellom Sotra og Bergen. På strekningen mellom Arefjord og 

Storavatnet har Statens vegvesen beregnet at trafikken vil kunne bli 45 500 kjøretøyer i 

døgnet i 2030, med 42 000 kjøretøyer på den nye 4-felts broen og 3500 kjøretøyer på dagens 

bro. Denne prognosen viser en nesten dobling av trafikken sammenlignet med i dag.  

 

Etter byrådets oppfatning viser trafikkprognosen at betydningen av lang tunnel (alternativ C7) 

er for lite vektlagt i Statens vegvesens anbefaling. Den lange tunnelen vil ha positiv effekt for 

støy, luftforurensning, barrierevirkninger og eiendomsinngrep for en rekke eiendommer, 

sammenlignet med eksponering og inngrep som vil kunne skje i alternativ C7/C9. Den lange 

tunnelen vil også få stor betydning for framtidig byutvikling og arealbruk innenfor et stort 

område mellom Storavatnet og brofestet. Med lang tunnel vil virkningene av trafikken i 

hovedsak bli redusert til ulempene fra lokalvegsystemet, noe som styrker dagens bomiljøer og 

samtidig skaper muligheter for å etablere nye bomiljøer med høy kvalitet. 

 

I Søre Drotningsvik vil begge alternativene i F-konseptet føre til støyulemper, 

luftforurensning og andre nærføringsulemper for et betydelig antall eiendommer. Dette er i 

dag et fredelig område som nærmest er uberørt av ulemper fra vegtrafikk. Byrådet vurderer 

det som en av de største utfordringene i reguleringsplanarbeidet å innarbeide løsninger som 

reduserer trafikkulempene i Søre Drotningsvik mest mulig. Dette gjelder særlig ulempene fra 

ny trafikkstøy, og byrådet vil legge betydelig vekt på dette ved behandling av 

reguleringsplanen. 

 

I kommunedelplanen blir det vist til at alternativene er vurdert med hensyn til fleksibilitet ved 

bygging av bybane. I planen pekes det på at tilleggskostnaden med å tilrettelegge for bybane 

på den nye 4-felts broen vil utgjøre 350 - 400 mill kroner. I vedtak den 15. mai 2012 

understreker Kultur- og ressursutvalet i fylkeskommunen at framføring av bybane til Straume 

vil bli et naturlig prosjekt i framtiden, og at broen og sambandet for øvrig må dimensjoneres 

for dette. Byrådet mener trafikkbelastningen i det sentrale byområdet og særlig på Bergen 

sentrum, må tillegges betydelig vekt når det skal vurderes hvor stor økning det kan tillates i 

personbiltrafikken over Sotrasambandet. Det må også legges vekt på risikoen for dårligere 

luftkvalitet i sentrale bydeler som følge av økt trafikk. Byrådet mener derfor at det i framtiden 

vil bli behov for et effektivt og kapasitetssterkt kollektivsystem mot vest.  

 

Det er foreløpig ikke tilfredsstillende utredet om den nye broen bør dimensjoneres for bybane, 

og byrådet mener derfor at det som en del av reguleringsarbeidet må utredes tekniske og 

økonomiske konsekvenser av bybane på ny firefelts bro i alternativ C7. Byrådet vil anbefale 

at Bergen kommune tar endelig stilling til spørsmålet om å dimensjonere den nye broen for 

framtidig bybane når reguleringsplanen tas opp til behandling. Det er viktig at dette 

spørsmålet utredes grundig, slik at det ved behandling av reguleringsplanen kan fattes et best 

mulig vedtak om eventuell bybane på den nye broen.  
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Statens Vegvesen og fagetaten konkluderer med at ingen av de to alternativene i J-konseptet 

gir tilstrekkelig måloppnåelse, særlig i forhold til mål om bedre transportkapasitet, god og 

sikker fremkommelighet for alle transportgrupper og et mer robust og fleksibelt 

transportsystem. Byrådet vil slutte seg til denne vurderingen, og anbefaler at alternativ C7 

legges til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. 

 

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 skal bystyret vedta kommuneplaner, herunder 

kommunedelplaner (jfr. § 11-1) med konsekvensutredning. 

 

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, jfr. § 11-1 3. ledd, vedtas: 

 

a. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 555 Sotra-Bergen, delplan I, 

strekning Fjell kommunegrense – Storavatnet, planid 19920000, alternativ C7 vist 

på plankart 02 datert 16. februar 2012, sist revidert 4. juni 2012.  

 

b. Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7, datert 16. februar 2012, sist 

revidert 4. juni 2012. 

 

2. Følgende forutsetninger skal legges til grunn og innarbeides i reguleringsplanen: 

 

a. Det skal utredes og innarbeides tiltak i reguleringsplanen for å redusere 

trafikkulempene mest mulig i Søre Drotningsvik.  

 

b. Det skal gjennomføres teknisk-økonomiske utredninger for bybanetrasé på ny 4 

felts bro som del av reguleringsarbeidet, inklusiv utredninger av hvordan bybane 

kan føres inn på broen.  Bergen kommune tar endelig stilling til spørsmålet om å 

dimensjonere den nye broen for framtidig bybane når reguleringsplanen tas opp til 

behandling.   

 

c. Kollektivfeltene skal reguleres og innarbeides i bestemmelsene til 

reguleringsplanen. Det skal i reguleringsplanen vurderes tiltak for å bedre 

framkommeligheten for kollektivtrafikken i alternativ C7. 

 

Dato: 9. august 2012 

 

 

Monica Mæland 

byrådsleder 

 

  Filip Rygg 

byråd for byutvikling, klima og miljø 

 

Vedlegg: 

 Fjell kommune. Saksprotokoll fra Fjell kommunestyre 21. juni 2012. Orientering om 

vedtak 

 Hordaland fylkeskommune, uttalelse til offentlig ettersyn / høring 
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 Fagnotat. Laksevåg bydel, Kommunedelplan med konsekvensutredning for 

fastlandssambandet Sotra – Bergen, delstrekning Kolltveit – Storavatnet 

1. Plankart alt C7 rev 04062012 

2. Regbest alt C7 rev 04062012 

3. Notat SVH datert 04062012 

4. Byrådssak 1128_12 

5. Vedtak byrådssak 1128_12 

6. Fagnotat 14032012 

7. Planrapport 16022012 

8. Støy Alt C7 lang tunnel Drotningvik 

9. Støy Alt C7 lang tunnel øst for Drotningsvik 

10. Støy Alt C7_ C9 Drotningvik 

11. Støy Alt C7_C9 øst for Drotningsvik 

12. Støy Alt C7_ C9 ved Storavatnet 

13. Luftforurensning_rev2011-12-20[1] 

14. Planprogram 12092011 

15. Plankart alt C7-C9 rev 04062012 

16. Regbest alt C7_C9 rev 04062012 

17. Plankart alt J101 rev 04062012 

18. Regbest alt J101 rev 04062012 

19. Plankart alt J102 rev 04062012 

20. Regbest alt J102 rev 04062012 

21. Private merknader-621160919-0001 

22. Offentlige uttalelser 

 

 

 

http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3406957&redir=%2Fdlbksak%2Fshowelfile%2Easp%3Fjno%3D2012092126
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3406957&redir=%2Fdlbksak%2Fshowelfile%2Easp%3Fjno%3D2012092126
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469022
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469001
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469048
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469096
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469099
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469110
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469152
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469063
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469068
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469062
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469074
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469072
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469051
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469160
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469024
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469004
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469027
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469005
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469042
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3469007
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3468467
http://admsak01/dlbksak/showelfile.asp?func=view&jno=2012092126&eldokid=3468463

