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Forord 
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse 
mellom Sotra og Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og 
vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette hendelser, som f.eks ulykker. 
Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har resultert i et 
stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua. 
 
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til 
gående og syklende er dårlig. 
 
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i 
Fjell og Bergen kommuner, planID 20050021 i Fjell og planID 19920000 i 
Bergen, vedtatt i 2012. Det utarbeides to separate reguleringsplaner for Fjell 
og Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet 
teknisk plan med tilhørende fagrapporter.  
 
Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre 
del) til Storavatnet i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km 
lang og går fra Kolltveit i vest på øya Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra 
(med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune), over Vatlestraumen 
(kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter 
Askøyveien ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom 
Lyderhorntunnelen og vestre innfartsåre. 
 
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt 
lokalvegsystem, gir et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar 
muligheter for prioritering av kollektivtrafikk. Sammen med et langsgående 
gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for at 
målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og 
økt gang- og sykkeltrafikk. 
  
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på 
lokalvegsystemet, styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye 
tunnelstrekninger bidrar til å knytte områder nord og sør for riksvegen bedre 
sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for byutvikling og 
åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og 
det nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus). 
 
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 
555 Fastlandssambandet Sotra –Bergen. 
 
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett 
samarbeid med Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen 
kommuner. 
 
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for 
reguleringsplanen. 
  



 
temarapport bergen 
 
 
 
 
 
 

 
  

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Landskapsbilde 1 
1.1 Landform/terrengform 1 
1.2 Bebyggelsesstruktur, vegetasjon og romforhold 1 
1.3 Beskrivelse av delområder 2 
1.4 Tiltakets virkning i landskapsbildet 4 
2. Nærmiljø og friluftsliv 11 
2.1 Virkning for nærmiljø og friluftsliv 13 
3. Kulturminner og kulturmiljø 16 
3.1 Virkning for kulturminner 18 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
temarapport bergen  
 
 
 

 
 
 

 

0-1 
 

 
1. LANDSKAPSBILDE 

Landskapsbilde omfatter beskrivelse av verdier og sårbarhet i det fysiske landskapet. 
Landskapets skala, struktur og opplevelseskvaliteter omhandles. Sårbare eller viktige 
elementer og formasjoner beskrives.  
 
Kilder:  
Norsk referansesystem for inndeling av landskap (www.skogoglandskap.no) tidl. NIJOS 
Asplan-Viak 2005, Overordna landskapsanalyse 

 

 
Illustrerende profil gjennom rv555 traseen fra Vatlestraumen til Storavatnet i Bergen kommune 

 
 

1.1 Landform/terrengform 
Landskapet tilhører regionen «Ytre fjordbygder på Vestlandet». I denne inndelingen av 
landskapstyper finner vi «Småfjord og Storsundlandskap» sør for Sotrabrua. Nord for 
brua er fjorden breiere og klassifiseres som «Middels brede fjordløp». Med in denne 
landskapstypen hører også kystarealene som henvender seg til fjorden. Terrenget har 
et åpent kystpreg, men er frodig i lune viker. Landskapet har høy grad av variasjon og 
stor intensitet i mot større sammenhengende fjorddrag. Vannet er hovedelement i 
dette landskapet, og er med å berike landskapsopplevelsen, enten det er breie fjordløp, 
eller mindre sjøer inne på land. Fordi landskapet er så småknudrete og oppskåret, 
bidrar vann i stor grad til orienteringen i landskapet.  
  
Landskapet rundt Storavatnet i «Bergensdalen» tilhører også landskapstypen «Middels 
breie fjordløp». Byfjorden danner en overgang mot kystlandskapet i vest. Landskapet 
innenfor har et småkupert ås-landskap som er en del av «Bergensbuene».  
 
Relieffet har mindre markerte fjellformasjoner mellom Vatlestraumen og Storavatnet, 
det medfører at høyere og mer karakteristiske fjellformasjoner som Lyderhorn blir 
viktige landemerker i fjernvirkning. Ved Byfjorden er Sotrabrua i dag et viktig 
landemerke. På profilet over ser vi hvordan formasjonene blir gradvis mer markante 
østover mot Storavatnet.  
 

1.2 Bebyggelsesstruktur, vegetasjon og romforhold 
Historisk var bebyggelse orientert mot sjøen. Et eksempel er det gamle 
dampskipanløpet i Søre Drontningsvik. Gamle veger svinger seg gjennom forsenkninger 
i landskapet, mens nyere veger i større grad overordner seg landskapets hovedtrekk. 
Nyere boligbebyggelse er spredt i landskapet og forholder seg i mindre grad til 
landskapsformene. I de siste 40-50 åra er også mindre høydedrag bebygd. Ved 
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Drotningsvik er et større næringsområde formet ved oppfylling og utflating av terrenget 
(Janaflaten).  
 
Ut mot kysten er naturlige landskapsformer og vegetasjon mer framtredende. Kraftlinja 
er et dominant element der den ligger tett på bebyggelse og veg. Langs dagens 
hovedveg med næringsbebyggelse og i nyere boligområder er landskapsformene mer 
underordnet. Omgivelsene som helhet kan til dels få reduserte visuelle kvaliteter når 
det er færre orienteringselementer i landskapet.  
 
I ubebygde partier er det frodig vegetasjon med hovedvekt på lauvskog og furu. I 
overgangen mellom strandsona og ås-landskapet er det i hovedsak lauvskog. Små 
vann gir kvalitet i noen av landskapsrommene, for eksempel Stiavatnet og Kiplevatnet. 
Områdene langs kystlinja har naturmark, det finner vi også ved Harafjellet, sørover 
mot Alvøen, og i områdene langs Storavatnet.  
 
Det vestvendte landskapet langs Byfjorden forholder seg til det store fjordrommet. Ved 
Drotningsvik senter og Janaflaten er landskapet preget av vegsystemet og bilbasert 
bebyggelsesstruktur med store næringsbygg og udefinerte byrom. Det er ikke utsikt til 
sjøen her. Skogkledte åsrygger i retningen nord-sør inn mot dette området avgrenser 
det flatere senterområdet, som ligger på tvers av retningen i ås-landskapet. 
Boligområdene ligger i hovedsak vest og nord for næringsområdet, mot kysten.  
 
Øst i planområdet finner vi en sørvendt dalform der vannspeilet til Storavannet preger 
landskapsrommet. Dagens riksveg krysser dette nord-sør gående landskapsrommet på 
tvers, i sør langs kanten av vannet.  
 

1.3 Beskrivelse av delområder  
 

• Vatlestraumen 
Helhetlig åpent fjordrom der bruer har fjernvirkning og stor synlighet. Også måten brua 
møter landskapsformen på er synlig. Søre Drotningsvik som har vært anløpssted for 
dampskipsrute og ligger i en sørvendt vik. 
 
Verdi og tålegrenser 
Landskapet er vurdert til å ha middels verdi (Asplan-Viak 2005). Landskapsformene her 
har middels sårbarhet for inngrep på tvers av landformen. 
 

• Drotningsvik og Janaflaten 
De bebygde delene av planområdet kan deles inn i boligbebyggelse og bilbaserte 
næringsområder. Det er stor grad av menneskeskapte terrengendringer i området.  
 
Boligområdene i Drotningsvik, Leirvik og Godvik-området ligger i småkupert terreng og 
er sammensatt av eldre eneboligområder og nyere og tettere områder med rekkehus 
og lavblokker. Særlig eldre boligområder har et grønt preg. Området har ikke et klart 
sentrum, men handelssenter ved hovedvegen (Drotningsvik senter) som er bilbasert.  
Boligområdene har nærhet til kystlinja og vikene der. Ved Søre Drotningsvik ligger et 
eldre tettere boligområde i vika ned mot brygga. Vann og tjern i dalsøkka er viktige og 
sårbare deler av grønnstrukturen. Rv555 og kraftlinjene mot Kollsnes går på tvers av 
landform og terreng og skaper en visuell barriere i området, særlig i nordre og vestre 
Drotningsvik.   
 
Verdi og tålegrenser 
Områdene har stor variasjon i rominndeling og opplevelse. Den bratte kysten mot 
fjorden er særlig intens. Strandsonene mot sjø og vatn er samtidig sårbare for inntrep. 
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Det er potensiale for forbedring av landskapsbildet ved reduksjon av barriervirkning og 
opprydding av kraftlinjer. (Asplan-Viak 2005)  
 
Næringsområdene i Drotningsvik-området 
Den bebygde delen av landskapet er planert og terrassert og bebyggelsesstrukturen er 
bilbasert med store bygningsvolumer. Byrommene i slike områder kan bli lite definert, 
dersom de ikke støtter seg på naturlige romdannende terrengformer. Restarealer med 
vegetasjon mellom næringsbygg og arealer har verdi for visuell demping og skjerming.  
Det er lite innslag av vann i området, men ved Drotningsvik senter definerer Stiavatnet 
«gulvet» i et mindre landskapsrom. En skogkledt bratt bergformasjon forsterker 
virkningen av det naturlige vannspeilet, og avgrenser romsekvensen mot øst.  
 
Boligbebyggelsen ved Drotningsvik ligger på høydedrag i landskapet og i dalromma i 
det nord-sørgående ås-landskapet. Boligområdene ligger noe høyere enn 
næringsområdene i terrenget, og har stort sett gode solforhold. Bebyggelse som ligger 
med gode solforhold, kan samtidig være eksponert for vær og vind, og kommer lett i 
visuell influenssone for storskala inngrep og elementer i fjernvirkning.  
 
Verdi og tålegrenser 
Områdene inne på land er preget av nyere tids inngrep. Høydedrag, knauser og naturlig 
vegetasjon samt vann er landskapskomponenter som har kvaliteter og som samtidig er 
sårbare for inngrep.  
 

    
Stiavatnet ved Drotningsvik senter, og bergformasjon (t.h) som danner romavgrensing.  

 
• Ørjebekken - Storavatnet 

Landskapet mellom Harafjellet og Kiplehaugen danner en åpen dalform, med 
Storavatnet i sør. Hovedvegen krysser og ligger i dalrommet blant annet med dagens 
bussterminal. Landskapsrommet er preget av veganlegg i dagens situasjon.  
 
Storavatnet 
Landskapet sør for dagens hovedveg er et helhetlig naturlandskap med fjellrygger og 
vassdragssystem i nord-sørlig retning og lite inngrep. Området har stor verdi som 
helhetlig naturlandskap nært tettbygde Bergen vest. Landskapet er sårbarhet for 
oppdeling og inngrep på tvers av vatna.  
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Gang- og sykkelveg langs Storavatnet ligger på utfylling. En naturlig fjellformasjon beriker 
landskapsbildet.  

 
Kvaliteter og tålegrenser 
Strandlinje med våtmark, elver og bekker i området har stor verdi for landskapsbilde 
og er samtidig sårbare for inngrep. Naturlige fjellformasjoner har verdi.  
  
 

1.4 Tiltakets virkning i landskapsbildet 
 
Som grunnlag for beskrivelse av virkningen benyttes kriterier fra metodikken i 
vegvesenets håndbok V712 Konsekvensanalyser.  
 

• Lokalisering og linjeføring 
• Dimensjoner og skala 
• Tiltakets utforming og omfang 

 
 
Vatlestraumen og søre Drotningsvik 
Lokalisering og linjeføring 
Den nye Sotrabrua vil ha et stort visuelt nedslagsfelt i det åpne landskapsrommet med 
Vatlestraumen. Ny bru må ses i forhold til den eksisterende Sotrabrua, og omlegging av 
kraftlinja i området der ny bru er plassert. Det er arbeidet med to brutyper til den siste 
delen av planleggingsfasen, skråkabelbru og hengebru. Hengebru vil med sitt slektskap 
til dagens bru, og smekrere dimensjoner, være den brutypen som vil passe best inn i 
situasjonen. En hengebru vil danne en åpen portal i fjordrommet, mens kabelbru, som 
også er noe høyere, vil dele inn fjordrommet mer med kabelføringene som en «vegg».  
 
Dimensjoner og skala 
Landingen av brua over Søre Drotningsvik gir godt feste i det store landskapsrommet, 
og brupilarer unngår å berøre et sårbart kulturmiljø direkte. Brua har store 
dimensjoner, men landskapsformene har evne til å holde disse fast. Brua føres inn mot 
tunnelportal i det bratte berget øst for vika. Brua står i kontrast til det småskala 
kulturmiljøet i Søre Drotningsvik.  
 
Tiltakets utforming og omfang 
I tillegg til bru kommer pilarer, tårn og inngrep i terrenget for å få det bygd. Skjæringer 
for fundamentering av tårn i terrenget mot Vatlestraumen er tilstøtende inngrep som 
forsterker det totale omfanget av tiltaket. Det er muligheter for demping ved 
istandsetting og revegetering av disse inngrepene i ettertid.  
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Virkning i landskapsbildet 
Landskapet her er middels sårbart for inngrep på tvers av de nord-sørgående 
høydedragene. Brua blir her svært synlig og kan virke dominerende på nært hold, dvs 
under brua.  Samtidig er pilarer og bru ikke i fysisk berøring med terreng og omgivelser 
i boligmiljøet. Brua går i en høyde på ca. 40 meter over terreng på Drotningsvik-vegen. 
Brutraseen er med unntak av et bolighus, plassert mellom boligene og nausta ved den 
gamle kaien. Bruas underside kan utformes og fargesettes slik at det visuelle uttrykket 
blir lettere. Vegtrafikken på brua må støyskjermes, skjermene må være en del av bruas 
rekkverk. Ferdsel i nærmiljøet vil fortsatt kunne gå som før, med forbindelse ned til 
strandkanten. Det blir åpent utsyn mot skipsleia og landskapet sørover.   
 
Langs Vatlestraumen har landskapet en skala som vil kunne bæres tiltaket i 
fjernvirkning. I nærvirkning er det kontrasterende dimensjoner, slik det blir over 
bebyggelsen i Drotningvik. Tiltakets utforming kan tilpasses med høy kvalitet på form, 
farge og materialbruk slik at virkningen med kontrasterende skala over Søre 
Drotningsvik kan avbøtes noe.  
 
Landskapsformene er sårbar for inngrep på tvers av landformen, men ved bygging av 
bru, vil det bratte terrenget ta flott i mot Ny Sotrabru.   
 

 
Illustrasjon av ilandføring ny Sotrabru basert på prosjektets 3Dmodell  

 

Janahaugen  
Lokalisering og linjeføring 
Gang- og sykkelvegen kommer ut av egen tunnel i boligområdet ved en ball-løkke, og 
krysser dagens gangveg. Den fortsetter ned gjennom friarealene i boligområdet der det 
i dag er gangsti og lekeplasser. Traseen deler dermed boligområdet sterkere inn enn i 
dag, samtidig som traseen ligger godt i terrenget. Det legges opp til bru og gang- og 
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sykkelveg på fylling etter kryssing av Janavegen. Her er det også busstopp langs 
Sotravegen.  
 
Dimensjoner og skala 
Gang- og sykkelvegen har en bredde og en linjeføring som bryter med dagens utemiljø 
gjennom Janahaugen boligområde. Dette er motvirket ved at sykkelvegen er lagt litt 
dypere ned i terrenget, og dempet med vegetasjon.  
 
Tiltakets utforming og omfang 
Sykkelvegen gjennom boligområdet rammes inn og dempes med mur og vegetasjon.  
Sammenhengene i området beholdes ved hjelp av planfri kryssing mellom delene av 
boligområdene under bru nederst i området. Kryssingen av gangvegen øverst i feltet, 
er markert og trukket unna sykkelvegtunnelen i geometrien.  
 
Virkning i landskapsbildet 
Med tiltakene i utforming som vist over, er det lite negativt omfang for opplevelsen av 
omgivelsene i boligområdet.  
 

 
Illustrasjon av sykkelvegtrase gjennom boligområdet Janahaugen.  

 
 
Stiavatnet 
 
Lokalisering og linjeføring 
Avkjøring til Sotravegen fra ny Rv555 har tunnelåpning i Stiavannet. Dette medfører 
igjenfylling av vannet.  
Kryssområdet blir liggende i oppfylt areal mellom Drotningvik kjøpesenter og 
terrengformasjon i øst som kan bevares.  
 
Dimensjoner og skala 
Utformingen av kryssområdet og mellomarealene har dimensjoner som lar seg innpasse 
i forhold til utbygde næringsområder i nærheten.  
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Tiltakets utforming og omfang 
Tiltaket er gitt en utforming som søker å lage et helhetlig landskapsrom der vegen 
kommer ut av tunnelen. Terrengformingen viser en enkel skålform med laveste punkt 
på arealene vest i krysset for å få ut overvannet i området. Gangsystem er fragmentert 
men søkes markert gjennom bruk av treplanting. Returpunkt er vist innrammet med 
vegetasjon. Krysset vil spille hovedrollen i anlegget, men rommet som tidligere ble 
definert av vannflaten, skal defineres av de grønne mellomarealene.  
 

 
 

Illustrasjon av kryssområdet i Stiavatnet 

 
Virkning for landskapsbildet 
Ved Stiavatnet går et berikende landskapselement i et ellers omformet område tapt. 
Det er positivt at formasjonen i øst fortsatt kan stå som romavgrenser i området. 
  
Stiavatnet – Harafjellet 
På strekningen går rv555 i tunnel, og dette gir ingen konsekvenser for landskapsbildet i 
området.  
 
Ørjebekken og Storavatnet 
Lokalisering og linjeføring 
Nytt kryss nord for Storavatnet med bussterminal gir en stor struktur i 
landskapsrommet. Landskapsrommet blir dermed mer preget av veganlegg enn det er i 
dag. Krysset med ramper vil bruke mer areal mot vannet enn i dag. Selve 
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riksveganlegget får en større bredde, og mellomareal og terminalområde 
omstruktureres.  
 
Dimensjoner og skala 
Hele landskapsrommet blir preget av veganlegget. Veganlegget utvides med større 
kapasitet og flere kryss, men ligger fortsatt i balanse med skalaen i landskapsrommet. 
Rv 555 ligger i en høyde som er i samspill med terrenget, mens vegen nordover mot 
Askøy ligger tungt nede i terrenget.  
God utforming av store sidearealer kan gjøre dette dempet i landskapsrommet. 
Opplevelsen av ny strandlinje på fylling vil være i et eget avsnitt av dette, skjermet fra 
vegtrafikken visuelt og støymessig. Gang- og sykkelvegen som er lagt ned langs vannet 
blir godt skjermet mot krysset. Skjerming av hovedsykkelvegen som skal gå nord for 
Rv gjennom krysset er mer utfordrende å få til med terreng og vegetasjon.  
 
Tiltakets utforming 
Tiltakets utforming er styrt av trafikk og geometri. Det blir store mellomareal med 
høydeforskjeller som formes og beplantes. Utformingen av mange av mellomarealene 
er med en funksjon for naturlig overvannshåndtering og fordrøyning. Langs 
sykkelvegen er det vist skjermende treplanting for å skjerme og definere syklistenes 
område. Langs vannkanten er det utformet et nytt strandområde med kunstig 
gytebekk. Vannkant i vika sør for Harafjelltunnelen er bevart med naturlig terreng. I 
kryss med Godviksvingene fra Askøyvegen, skal sideterreng bevares der det er mulig. 
Også her utformes mellomareal som fordrøyningsområder med beplantning i 
skråningene opp til rundkjøringene. Mot terrenget i øst, er det planlagt mest mulig 
naturlig revegetering, og anleggsbeltet tar hensyn til bergformasjoner så langt det er 
mulig.   
Dagens terminal og areal nord for dette skal være riggområde under anlegg, og 
utformingen i ettertid er et nytt anlegg med bruk av vegetasjon og terrengforming for å 
myke opp og innlemme kjøre og parkeringsarealer i det nye landskapet.  
 
Virkning for landskapsbildet 
Utbygging av krysset og terminalen i området nord for Storavatnet er omfattende i 
forhold til landskapsbildet, med store dimensjoner og utfylling i vannet.  
Området har kryss i dag, og strandsonen ligger allerede i dag på en fylling. Det er gode 
muligheter for avbøtende tiltak for opplevelsen av landskapsrommet både for gående, 
syklende og kjørende i området. Deler av naturlig strandsone og øy sør for krysset er 
bevart.  
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Kryssområde med ny strandsone mot Storavatnet 

 
 
Oppsummering 
Store deler av tiltaket har liten innvirkning på landskapsbilde med bruk av tunnel. Her 
nevnes delstrekninger der det er konsekvenser for landskapsbildet.  
 
Ved Søre Drotningsvik føres Nye Sotrabrua i land over Drotningsvika. Dette bryter med 
skalaen i bebyggelse og naustmiljø i vika.  
 
Ved Janahaugen ligger ny gang- og sykkelvei gjennom et eksisterende boligområde. 
Gangvegen er tilpasset i forhold til plassering i terrenget og skjermende beplantning.  
 
Ved Stiavannet blir det kryssområde for arm fra tunnel til lokalveg. Dette medfører at 
vannet fylles opp. Området har få berikende naturlige elementer. Avbøtende tiltak er 
god utforming på mellomareal i krysset, og bevart bergskrent som romavgrensning i 
øst.  
 
Ved Storavatnet blir allerede omformet landskap videre bygd ut. Det er gode 
muligheter for avbøtende tiltak for opplevelsen av landskapsrommet både for gående, 
syklende og kjørende i området. Deler av naturlig strandsone og øy sør for krysset er 
bevart.  
 



 
temarapport bergen  
 
 
 

 
 
 

 

0-10 
 

 Storavatnet med ny strandsone og gytebekk sett fra sør  
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2. NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

Dette temaet omhandler friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet. 
Verdier og tålegrenser er registrert fra foreliggende planmaterialer, og i møte med 
interesseorganisasjoner i området.  
 

 

 
Temakart eksisterende friluftsliv og grønnstruktur i planområdet i Bergen 

 
Beskrivelse av deler av grønnstrukturen: 
 
• Gang- og sykkelnett 
Lokalvegene følger generelt terrengformasjoner i søkk langs blågrønn struktur, og er 
viktige som del av tur- og sykkelveinettet. Disse mindre lokalvegene gir tilgang til 
strandområdene via boligområdene i Drotningsvik og Godvik. I Drotningsvik fram til 
Harafjellet er det to viktige gangforbindelser som krysser dagens hovedveg, en ved 
Drotningsvik senter, og en ved Alvøyvegen lenger øst på Janaflaten.  I tilknytning til 
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Alvøy skole finnes store idrettsanlegg. Den østre gangforbindelsen under rv. 555 gir 
viktig tilgang til idrettsanleggene ved Alvøy skole fra boligområdene nord for dagens 
hovedveg. Det er også turvegforbindelse nord-sør ved Kiplevannet og vest i dagens 
kryssområde ved Storavatnet.  
 
Boligområdet Janahaugen har gangveg løsrevet fra adkomstvegene midt gjennom 
området. Den fungerer som en del av skolevegen mot Alvøen skole for et større 
område. Gangvegen er tilknyttet en liten grusflate for ballspill. 
 
• Vann og tjern i området 
Det ligger tre vann innenfor planområdet: Stiavatnet, deler av Kiplevatnet og deler av 
Storavatnet. I tillegg ligger Stølavatnet rett nord for planområdet. Alle vannene har en 
viktig rolle i grønnstrukturen og et stort potensiale for bruk i nærfriluftsliv 
sammenheng. Stiavatnet er tilgjengelig terrengmessig fra vest og sør, men vatnet 
ligger her for nært dagens hovedveg og Drotningsvik kjøpesenter til å være egnet som 
friluftsområde. Stiavatnet har likevel stor betydning som opplevelseskvalitet i 
landskapet. Stølavatnet og Kiplevatnet ligger i samme hoveddrag i grønnstrukturen, og 
har større potensiale som nærfriluftsområder.   
Storavatnet er et populært rekreasjonsområde. Her har dagens lokalveg planskilt 
kryssing av hovedvegen under brua øst for Harafjellet tunnel. Lokalvegen kan også 
fungere som turveg. I tillegg finnes det gang- og sykkelveg langs nordsiden av vannet. 
Denne fortsetter som turveg i skogen vest for Storavatnet ned til Småvatnet. Det er 
mulighet for å gå rundt hele Storavatnet ved videre bruk av dagens stinett. 
Tursystemet oppgis å være mye brukt av lokalbefolkningen. 
Stiavatnet, Stølavatnet og Kiplevatnet har middels verdi som nærrekreasjonsområder. 
 
• Strandsonen og andre større friluftsområder med naturpreg 
Kystlinja med naturlig strandsone er et svært viktig opplevelsesområde. Adkomst til 
allment tilgjengelige viker og strandsoner er derfor viktig. Planskilt kryssing under 
hovedvegen vest for Drotingsvik senter (Drotningsvikvegen) er derfor en viktig del av 
sammenhengen mellom de ulike strandområdene. Kryssing lenger øst mot 
Godviksvingene er viktig for boligområdenes tilgjengelighet til de større 
sammenhengende naturområdene i sør. Planskilt kryssing ved Drotningsvik senter 
knytter sammen strandsonen ved Drotningsvika i sør og Indre Steinevika og Skutevika 
i nord. 
 
• Naturområder 
Sør for næringsområdene ved Janaflaten og Alvøy skole ligger større sammenhengende 
naturpregede områder med stisystem. Disse områdene ligger i sammenheng med 
Storavatnet helt inn til bebyggelsen i Loddefjord, øst for planområdet, og har stor verdi 
som turområde med gode opplevelseskvaliteter. Passasjene under rv. 555 er viktig for 
at boligområdene nord i planområdet skal ha tilgjengelighet til det større 
sammenhengende grønnområdet.  Det er gangavstander mellom strandsonen nord i 
planområdet og naturområdene og idrettsanleggene sør i Drotningsvik – Godvik 
området. Det kreves gode kryssingsmuligheter for at ikke hovedvegen danner en øst-
vestgående barriere.  
 
• Lek og uteoppholdsarealer 
Temakartet viser lek og uteoppholdsarealer nært eller i berøring med tiltaket på 
Janahaugen ved Drotningvik. Her ligger det to mindre friområder.  
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2.1 Virkning for nærmiljø og friluftsliv 

 
Gang- og sykkelnett  
 
• Hovedsykkelvei 
Sykkelveinettet forbedres med ny hovedsykkelvei øst-vest mellom Nye Sotrabrua og til 
kryssområdet ved terminal Storavatnet. Det blir egne sykkeltunneler både ved gjennom 
vestre del av Janahaugen i Drotningvik, gjennom Kiplehaugen og Harafjellet. 
Sekvensene av sykkelvegen får skjerming og beplantning der det er mulig. Ved 
Harafjell-tunnelens østside kan sidearealene formes og beplantes. Planskilt forbindelse 
under hovedvegen beholdes for tilgjengelighet til naturområdene i sør.  
 
Ved Janahaugen krysser hovedsykkelveg en gangveg som er brukt til skoleveg. Det er 
med god oversiktlig geometri og avstand fra tunnelåpning, lagt opp til planfri kryssing. 
Gang og sykkelvei føres gjennom boligområdet i avskjermet trase, og videre i bru over 
Janavegen. Øst for Janavegen ligger gang- og sykkelveg på en ny beplantet voll som 
bidrar til god inndeling mot nærings- og biltrafikk.  
 
I forbindelse med ny hovedsykkelveg langs dagens hovedveg blir det endring av planfri 
kryssing like øst for Alvehaugen, der det er gangvegforbindelse til Alvøy skole og 
idrettsanlegg.  
 
Sykkelveikrysset på østsiden av Harafjellet sykkeltunell formes med terreng og 
vegetasjon for å lede og skjerme myke trafikanter i et utsatt område.   
 
Virkning 
Ny hovedsykkelvei med gangbane vil bedre bruksmulighetene for sykling gjennom 
området. Denne delen av tiltaket som er over bakken i planområdet har stort positivt 
omfang for friluftsliv.  
 
Vann og tjern i området 
 
• Stiavannet 
Avkjøring fra tunnel mot vest og ny lokalveg (dagens hovedveg) medfører fylling 
/senkning av vannspeilet i Stiavatnet. Opplevelseskvalitetene i området forringes når 
vannet fylles igjen. Kryssområdet får mange vegarealer, og de kan formes slik at 
orienteringsmulighetene forbedres. Treplanting kan forsterke gangvegens linjeføring.  
Store mellomrarealer er organisert slik at de har funksjoner som returpunkt og 
sykkelparkering, med nærhet til kjøpesenteret. Området kan utvikles til å bli mer 
fotgjengervennlig enn det er i dag, som det kun er bilbasert.  
 
Virkning 
Opplevelseskvalitetene knyttet til vannet som naturinnslag forringes. Området gjøres 
dermed mindre attraktivt. Gangforbindelsene gjennom området kan bli mer markert og 
tryggere. Omfanget kan beskrives som middels negativt.   
 
• Ørjebekken – Storavatnet 
Tiltaket krysser dalrommet på tvers av hovedretningen i ås-landskapet. Linjeføringen 
sammenfaller grovt sett med dagens hovedveg, men er bredere og spenner seg over 
dalen mer parallelt med strandkanten på Storavatnet.  
 
Bredden på tiltaket med hovedveg, ramper og lokalveg er bredest langs strandsonen 
mot sør. Denne strandsonen har en attraktiv sørvendt oppholdssone. Her er fyllingen 
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trukket lenger for å skape en god bredde på strandsonen. Det er lagt inn gytebekk og 
en beplantet voll mellom gangveg og riksveg. Andre mellom-arealer, særlig langs gang- 
og sykkelvei, beplantes for skjerming og le for myke trafikanter.  
 
Virkning 
Tiltaket berører eksisterende strandlinje i sør men her er det vist ny strandlinje i større 
avstand fra vegen, som gis en naturlig linjeføring i vannkanten. I tillegg til gangveg og 
oppholdsarealer langs vannet, og gan/s veg/fortau langs lokalvegnettet, styrkes gang 
og sykkelnettet i området med ny hovedsykkelvei. Områdets bruksmuligheter blir ikke 
forringet, og områdets attraktivitet for friluftsliv beholdes.  
 
Strandsonen og andre større friluftsområder med naturpreg 
Tilgjengeligheten til Søre Drotningvik beholdes. Bruksmulighetene opprettholdes, men 
områdets identitetsskapende betydning kan bli noe forringet med den nye brua.  
 
Strandsonen ved Storavatnet er allerede utfylt i forbindelse med bygging av dagens 
veganlegg. En ny strandsone blir kunstig formet, men får bedre buffer mot 
trafikksystemet. Tiltaket vil gjøre området mer attraktivt i strandsonen med plass for 
opphold og flere opplevelseskvaliteter med ny vegetasjonsstruktur og gytebekk på og 
ved støyvoll langs gang- og sykkelvegen.  
 
Naturområder 
Tilgjengeligheten til større sammenhengende naturområder vil flere steder forbedres. 
Passasjer under dagens rv. forbedres i forhold til i dag. Tiltaket vil redusere 
barrierevirkningen av rv555 generelt, og omfanget er derfor middels positivt.  
 
 
Lek og uteoppholdsarealer 
 

• Balløkke og lekeområder, Janahaugen 
 
Grøntdraget mellom husene der g/s vegen skal gå, er også leke og oppholdsområde i 
dag. Der kan ungene ferdes trygt i uorganisert lek. Bruken av grøntdraget vil endres 
pga g/s vegen som deler området opp. For å avbøte at ungene ikke lenger har et så 
trygt og sammenhengende lekeområde, er g/s-vegen senket i terrenget og gjerdet inn. 
Det anlegges en kryssing i plan med port i gjerdet, og en planfri kryssing under bru 
mellom det nedre lekeområdet og gangbanen.  
 
Virkning 
Tiltaket vil gi en barrierevirkning mellom nordre og søndre del av boligområdet. 
Bruksmulighetene med balløkke og lekeplass kan beholdes. Området blir mindre 
sammenhengende som lekeområde for små barn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
temarapport bergen  
 
 
 

 
 
 

 

0-15 
 

 

 

 

Illustrasjonssnitt av g/s-vegen gjennom Janahaugen, gangbanen er lagt høyere enn sykkebanen, på 
nordsiden av feltet. Gangveg krysser planfritt under ny g/s-bru.  

 
• Boligområde ved Storavatnet 

Ved Storavatnet formes ny strandsonen formes slik at det blir større støyskjermede 
arealer med bademuligheter enn i dag. Dette er samtidig nærmiljø til tilgrensende 
boliger. Det lages støyskjerm med voll og visuell skjerm med vegetasjon mot 
boligområdet Klasatjørna. Her må det i tillegg benyttes lokal skjerming av utearealet.  
Områdets attraktivitet og skjerming forventes forbedret, og omfanget kan settes til 
middels positivt.  
 
 
 
Oppsummering av virkning for nærmiljø og friluftsliv 
Konsekvensene for friluftsliv med ny hovedsykkelvei er stort sett positiv.  
 
Med betraktning om at adkomst til og bruk av arealene ved Stiavatnet er svært 
begrenset i dag, blir virkningen av at vannet fylles opp kun litt negativ.  
 
Ved Storavatnet blir det inngrep i allerede kunstig strandsone, men stranden blir mer 
attraktiv. Konsekvensene kan settes til 0.  
 
Tiltaket har positive konsekvenser for økt tilgjengelighet til større sammenhengende 
naturområder og strandområder med mindre barrierevirkning av rv.555.  
 
For leke- og oppholdsarealer i boligområdene i Janahaugen at konsekvensene av 
tiltaket kan vurderes som litt negative. 
 
For nærmiljø og friluftslivtema blir tiltaket vurdert som overordnet positivt, mens det 
ved Janahaugen er ekstra viktig å legge opp til god utforming av tiltaket som ivaretar 
barns leke- og oppholdsområder i boligområdet. 
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3. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ  

Registrering av verdier i området  
Kilder: 
Statens vegvesen: Rv555 Hovudsambandet Sotra-Bergen kulturminneregistreringer 
(2006)  
 
• Dampskipskai og krigsminne i Søre Drotningsvika 
  
Teknisk kulturmiljø knyttet til samferdsel 
Det er registrert en dampskipskai i Søre Drotningvika, fra perioden 1880-1950. Kaien 
er av murt stein. Et stykke lenger opp ligger murer uten tak som kan ha vært et leskur 
som ble benyttet i sammenheng med dampskipstrafikken. I dag ligger to naust i 
strandkanten. Ytterst på neset like nord for kaien ligger en 3x3 stor betongbygning som 
trolig har vært en utkikkspost for okkupasjonsmakten under 2.verdenskrig.  
Miljøet er representativt, har historisk kildeverdi, men er fremdeles relativt vanlig i 
kystsonen. Miljøet har en viss opplevelsesverdi, sett i sammenheng med 
landskapsformasjonen og eldre tett boligbebyggelse henvendt mot veien til kaien. 
Verdien er vurdert til middels. (Deltemarapport kulturmiljø SVV planseksjonen 2008) 
 

 
Søre Drotningsvik, foto Ingfrid Lyngstad, juni 2013 
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Utsnitt av flyfoto viser steinmurt kai langs vika i vest (Norgeibilder.no) 

 
• Kulturmiljøet i Søre Drotningsvika 

 
Den gamle dampskipskaien, nyere naust og eldre trehusbebyggelse langs 
Drotningsvikvegen og ned mot stranda utgjør et opplevelsesrikt kulturmiljø. 
Kulturmiljøet har verdi for at vi i dag kan få en forankring til historien, og dets tidligere 
nære forhold til fjorden. Bebyggelsen ligger klart henvendt mot fjorden i den sørvendte 
vika. Drotningsvik er et av flere små steder/båtanløp som tidligere var viktig som 
møtesteder i dette landskapet. I dag har Drotningsvik-området nyere bilbaserte 
senterområder som ikke er vendt mot sjøen. Kulturmiljøet rundt anleggene har middels 
verdi. (Deltemarapport kulturmiljø, Planseksjonen SVV 2008) 
 
Registrerte kulturminner i planområdet 
I h.h.t. Askeladden.ra.no er det ingen automatisk fredede kulturminner kjent i 
planområdet. Det er et arkeologisk minne ved Breivika og kirkested ved Loddefjord 
inntil området.  
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Potensiale for arkeologiske funn 
Fylkets kultur- og idrettsavdeling sammen med Universitetsmuseet UiB har i 
planperioden ikke funnet det interessant å foreta prøvestikkinger i Bergen kommunes 
del av planområdet. Potensiale for funn vurderes derfor som lite.  
 
Automatisk freda kulturminner som steinalder-bosettinger i strandsonen kan være 
mulige nye funn.  
 

3.1 Virkning for kulturminner  
 
• Nyere tids kulturminner (dampskipskai, krigsminne) og kulturmiljø i Søre 

Drotningsvik 
 
Miljøet er representativt men også vanlig. Naustene og kaia kan bestå men må sikres 
gjennom bestemmelser i anleggsperioden. Det er usikkert om utkikksposten på neset 
nord for kaien kan bestå ved bygging av den ene brupilaren. 
 
Tiltaket har en stor skala og vil i ettertid danne tak over kulturmiljøet i vika. 
Tilgjengeligheten kan beholdes, men opplevelsen av atmosfæren og betydningen av 
plasseringen i landskapet blir litt forringet. Tiltaket vil likevel ikke endre den historiske 
lesbarheten hos kulturminnene.  
 
 
Oppsummering, virkning for kulturminner og kulturmiljø 
 
Kulturmiljøet ved Søre Drotningsvik med kai og gammel trehusbebyggelse vendt mot 
fjorden blir berørt av tiltaket. Det er ingen andre kjente kulturminner eller fornminner 
på planstrekningen som berøres.  
 
Potensiale for arkeologiske funn er liten. Dersom det blir gjort nye arkeologiske funn i 
anleggsperioden skal det meldes til arkeologisk myndighet (Hordaland fylkeskommune 
og Universitetsmuseet UiB).  
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