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Laksevåg, Gnr. 123, bnr. 371 mfl. Rv. 555 Storavatnet, ny kollektivterminal 
og grøntstruktur. Offentlig områdereguleringsplan. Plan-ID: 64550000 

Hva saken gjelder: 
Planens formål er å regulere et nytt kollektivknutepunkt ved Olsvikskjenet. Planen er en 
endring av reguleringsplan for deler av Sotrasambandet i Bergen. I tillegg til kollektivterminal 
reguleres det også påhugg for bygging av en framtidig kollektivtunnel gjennom Lyderhorn. 
Kollektivknutepunktet er tenkt ferdigstilt som del av det nye Sotrasambandet. 
 

 
Figur 1: Plangrense for foreliggende plan 

 
Det legges frem to alternative løsninger, alternativ A og alternativ B, som i stor grad er like. 
Det som skiller dem er omfanget av massedeponi i Storavatnet.  
 
Til 1. gangs behandling i byrådet ble det utarbeidet kun ett planforslag, alternativ A, som 
åpner for at hele masseoverskuddet fra Sotrasambandet i Bergen kan deponeres i 
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nordenden av Storavatnet og at det etableres et offentlig friområde på stor deler av det 
utfylte arealet. Det ble imidlertid åpnet for at man kunne få utarbeidet et alternativ med 
minimal utfylling, alternativ B, og byrådet besluttet i sin behandling av saken at det skulle 
utarbeides et slikt alternativ (sak 1091/18). Begge alternativene er likeverdig utredet og 
fremstilt og har nå vært på høring.  
 
Planforslaget innebærer følgende: 
 
Felles for alternativ A og B:  
 

 Kollektivterminalen flyttes østover til Olsvikskjenet, i samsvar med tidligere kommunale 
og fylkeskommunale prinsippvedtak. 

 Hovedsykkelruten flyttes til sørsiden av Rv555 og føres østover til Lyderhornsvegen. 

 Ny g/s-forbindelse på bro over Rv555 etableres mellom den nye kollektivterminalen og 
hovedsykkelveien, i området ved Tjønnveien borettslag.  

 Sykkeltunnelen gjennom Harafjellet får en ny og sørligere trase. 

 Areal for ny brannstasjon er avsatt ved kryssområdet Sotravegen/Askøyvegen. 

 Areal til oppstilling av busser utenfor rute er avsatt ved kryssområdet 
Sotravegen/Askøyvegen og i det nye terminalområdet.  

 Areal til ca. 300 innfartsparkeringsplasser opprettholdes ved kryssområdet 
Sotravegen/Askøyvegen. 

 Det reguleres ca. 400 meter offentlig turvei sørover langs østre bredd av Storavatnet for 
å etablere en gangforbindelse til eksisterende gang- og turveier lenger sør.  Denne 
turveien blir ikke bygget som del av Sotrasambandet, og Bergen kommune må påregne å 
finansiere bygging og grunnerverv.  

 
For alternativ A: 

Hele masseoverskuddet fra Sotrasambandet i Bergen deponeres i nordenden av 
Storavatnet, og nyskapt areal over vannflaten reguleres til henholdsvis samferdselsformål 
(Rv 555) og grøntområde/friområde. Det skal inngås avtale med Statens vegvesen om at 
friområdet skal ferdigstilles, tilrettelegges for, og utstyres med servicebygg og installasjoner 
for ulike aktiviteter, samt to badestrender. Bergen kommune erverver grunnen til friområdet 
og overtar driften etter at Sotrasambandet er ferdig bygget. 
 
For alternativ B: 

Det tillates et begrenset deponi i Storavatnet, tilstrekkelig for etablering av RV555, inkludert 
hovedsykkelvei, turvei og to sedimenteringsbassenger. Det blir ikke etablert friområde, 
badestrand eller aktivitetsområde.  
 
Nærmere beskrivelse av planforslaget: 
 
Kollektivknutepunkt: 
Problemet med eksisterende lokalisering av kollektivterminalen er at gjennomgående busser 
til/fra Sotra i liten grad gjør bruk av den pga. lang tid til inn- og utkjøring. Den nye 
kollektivterminalen er foreslått plassert på den lokaliteten som i forprosjektet våren 2015 ble 
utpekt som eneste mulige plassering. I de foreliggende planforslagene utformes terminalen 
slik at det ligger til rette for kobling til fremtidig busstunnel i nordøstlig retning gjennom 
Lyderhorn. Både for gjennomgående busser fra Bergen sentrum til Sotra/Askøy, og for 
busser til Brønndalen/Olsvik vil ny terminal fungere svært godt.  
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Terminalen likner den som er på Nesttun, med en sentral øy og sirkulerende busser, men 
med mulighet for inn-/utkjøring i begge ender. Det blir også plass til sjåførbygg, 
klimaskjerming for passasjerene og sykkelparkeringsplasser. Terminalen er plasskrevende, 
og det vil oppstå en stor fjellskjæring, på det meste 26-27 meter høy. Som avbøtende tiltak 
skal det plantes trær inn mot fjellskjæringen. 
 

 

 
Figur 2 og 3: Snitt som viser fjellskjæring på terminalområdet, samt illustrasjon av terminalen  

 
 
Det er vurdert å redusere terrenginngrepet, enten ved å korte inn på terminalens lengde eller 
å trekke terminalen bort fra skjæringen, men det er vurdert slik at dette på ulike måter vil gi 
en mindre funksjonell terminal. For videre utdyping av dette vises det til fagnotat, s. 19.  
 
Endret trase for hovedsykkelveien: 
Som følge av at kollektivterminalen flyttes til nordsiden av Godviksvingene, må traseen for 
den regulerte hovedsykkelveien flyttes til sørsiden av rv. 555, da det ikke vil bli plass til å føre 
den forbi den nye terminalen. Det bygges derfor ny gang- og sykkelbro over Sotraveien. 
Denne tilknyttes hovedsykkelveien via rampe, og vil sikre god tilkomstmulighet fra de store 
boligområdene sør for riksvegen. Ettersom sykkelveien er flyttet til sørsiden av riksveien må 
det reguleres ny sykkeltunnel i en sydligere trase fra Kipleskaret, gjennom Harafjellet til 
Storavatnet. Hovedsykkelveien videreføres til gang- og sykkelveinettet mot Loddefjord. Det 
skal bygges ny og bredere kulvert under de søndre rampene i Olsvikkrysset, slik at veien får 
bedre kurvatur. Hovedsykkeltraseen som ble regulert i 2016 blir nedskalert til en 
sekundærrute.  
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Figur 4: Kart som viser infrastruktur for myke trafikanter 

 
Innfartsparkering:  
Det er ikke plass til å etablere innfartsparkeringsplasser ved den nye terminalen. Derfor må 
disse etableres lengre vest, i samme område som dagens plasser er lokalisert. Dette er ikke 
optimalt i forhold til det nye kollektivknutepunktet, men Askøy-bussen og lokalbusser til/fra 
Godvik vil få holdeplass tett på innfartsparkeringsplassene. I det foreliggende planforslaget 
økes antallet parkeringsplasser fra dagens 150 plasser til 298 plasser.  
 
Tomt til ny brannstasjon: 
Det settes av en tomt på 7,1 daa til ny brannstasjon på nordsiden av 
innfartsparkeringsplassene. Dette er en strategisk god plassering, med direkte adkomst til 
Godviksvingene og effektiv kjørerute både mot Askøy, Sotra, Olsvik, Godvik og 
Loddefjordområdet. 
 
Oppstillingsplass for busser: 
Mellom innfartsparkeringsplassene og brannstasjonstomten er det også satt av plass for 
oppstilling av busser utenfor rute.  
 
Deponering av overskuddsmasser: 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over mulig lokal massedisponering i de ulike alternativene 
(disponering av masser i Stiavatnet, ved Drotningsvik, er regulert i den gjeldende planen fra 
2016, utenfor planområdet). 
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De massene som ikke kan disponeres i planområdet må kjøres ut av området, og gir 
følgende volum og antall lastebil-lass, forutsatt at hver lastebil tar i gjennomsnitt 10 m3 plm3 
(prosjektert løse masser): 

 
 
Planalternativ A: hele masseoverskuddet disponeres til bygging av det nye veganlegget, dvs. 
i Storavatnet og i Stiavatnet, til terrengjusteringer langs Askøyveien, til to sedimentbasseng 
og til et stort friområde i nordenden av Storavatnet. Vegsystemet mot Ågotnes blir dermed i 
liten grad belastet med transport av overskuddsmasser. 
 
Planalternativ B: vesentlig mindre utfylling i Storavatnet. Det fylles i Stiavatnet og i 
Storavatnet i den grad det er nødvendig for å etablere det nye veganlegget med 
hovedsykkelveien, en turvei, to sedimentbasseng og terrengjusteringer langs Askøyvegen. 
Resten av masseoverskuddet må transporteres bort, trolig til deponiet på Ågotnes i Fjell 
kommune og innebærer da ca. 158 lass pr. dag, eller 316 turer (fram og tilbake) mellom 
Storavatnet og Ågotnes.  
 
Etablering av friområde på fylling i Storavatnet: 
Utfyllingen i Storavatnet vil i hovedsak reguleres til samferdselsanlegg eller 
grøntstruktur/friområde. Dette gjelder både i alternativ A og B, men i klart størst grad i 
alternativ A. Dette er et stort landskapsinngrep, men vannspeilet vil samtidig erstattes av et 
grønt parkområde med stor bruksverdi for allmennheten. Det utfylte området i alternativ A er 
stort, og må fylles med innhold. Parallelt med planarbeidet har det derfor vært arbeidet med 
hvordan deler av friområdet, det såkalte «aktivitetsområdet» bør utformes eller utstyres. I 
dette arbeidet har Bergen kommune vært sterkt involvert, særskilt Bymiljøetaten.   
 
Det har i dette arbeidet vært forutsatt at Bergen kommune skal overta drift og vedlikehold av 
ferdig opparbeidet friområde kostnadsfritt ved ferdigstillelse av anlegget, ca. 2025/2026. 
Kommunen må imidlertid påregne kostnader til ekspropriasjon/erverv av grunnen under 
friområdet. Det har også vært enighet i prosjektgruppen om at det skal utarbeides en 
intensjonsavtale mellom Bergen kommune og SVV som fastslår at kommunen overtar 
området vederlagsfritt når det er ferdigstilt. Av fagnotatet fremgår det at denne 
intensjonsavtalen skal inngås før planforslaget legges frem for sluttbehandling.  Av 
planmaterialet utarbeid av Statens vegvesen fremstår det imidlertid som om Statens 
vegvesen ønsker å vente med ferdigstillelse av intensjonsavtalen til etter at kommunen har 
gjort et eventuelt vedtak av alternativ A (jf. fagnotat og vedlegg o) 
 
For øvrig beskrivelse av planforslaget vises det til fagnotat (vedlegg a) og planbeskrivelser 
for alternativ A og B (vedlegg d og t) 
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Figur 4: Illustrasjon av badeplass og friområde i alternativ A 

 
Prosess:  
Vedtak om oppstart av planarbeid ble vedtatt av fattet av kommunaldirektør for byutvikling 
29.12.2016. Etter kunngjøring ble det det senere varslet to utvidelser av planområdet. Det 
har vært arrangert informasjonsmøte og idedugnad, og flere møter med berørte grunneiere.  
Til 1. gangs behandling av planforslaget i byrådet 26. april 2018 (sak 1091/18) var det kun 
alternativet med full utfylling i Storavatnet (alt. A) som ble lagt frem og anbefalt av fagetaten. 
Byrådet vedtok imidlertid at det også skulle utarbeides et fullverdig alternativ B med redusert 
utfylling, og at begge planalternativene skulle legges ut på offentlig høring samtidig. Begge 
planforslagene lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1. september 2018 – 16. oktober 2018. 
Det er kommet inn 14 høringsuttalelser fra offentlige aktører, samt 12 merknader fra berørte 
grunneiere, naboer og andre. Hordaland fylkeskommune har ikke avgitt høringsuttale. 
 
Fylkesmannen i Vestland er positiv til flytting og opprustning av kollektivterminalen, og til 
oppgradering av gang- og sykkelvegforbindelsene i nærområdet.  Generelt er de negative til 
utfylling av overskuddsmasser i de blågrønne områdene i kommunen, men isolert sett ser de 
det som positivt at det planlegges for ny grøntstruktur på fyllingen i alternativ A.  
 
Fagetaten trekker ellers frem følgende problemstillinger som spesielt viktige i merknadene: 
 
Støyproblematikk: 
Flere av merknadene omhandler bekymring for støybelastning, både fra selve 
terminalområdet, anleggsarbeidet og fra aktiviteter i friområdet på som skal etableres på 
fyllingen dersom alternativ A blir valgt. Fagetaten viser til vurderinger som er gjort av Asplan 
Viak (vedlegg F), som sier at refleksjoner fra skjæringen over terminalområdet fører til en 
økning i støynivået på inntil 0,7dB isolert sett, men at denne økningen er for liten til at man 
kan merke den ene og alene, og vil ha få konsekvenser sett opp mot sumstøy-situasjonen fra 
terminal og veitrafikk. For å redusere støy fra den bakenforliggende fjellskjæringen, 
anbefales det i støyrapporten (vedlegg f) at skjæringen etableres med ruglete overflate.  
 
Av aktiviteter på friområdet som skal etableres på fyllingen ved realisering av alternativ A, er 
det skateanlegg som antas å ha potensiale til å skape mest støy. Beregninger gjort av 
Asplan Viak tilsier at det er nødvendig med støydempende tiltak.  
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Konflikt med ønskede utbyggingsprosjekter: 
Sameiet Loddefjord Hetlevik og Harafjellet Utvikling AS er grunneiere til Storavatnet og 
arealer omkring, og har utbyggingsønsker i området. Begge partene uttrykker forståelse for 
nødvendig utfylling for å bygge veganlegg, men har innvendinger mot alternativ A.  
 
Harafjellet Utvikling AS ønsker å bygge boliger på Harafjellet, i et område som var avsatt til 
boligbygging i KPA 2010 (B37), men som i revidert KPA 2018 er foreslått tatt ut av planen 
pga motstrid mot målet om kompakt byutvikling.  
 
Sameiet Loddefjord Hetlevik ønsker å bygge boliger på Peneset, helt vest i Vadmyra, og er 
også i forhandlinger med Bergen kommune vedrørende realisering av den regulerte, 
offentlige Vestparken sør i Storavatnet. Sameiet mener at utfylling jf alt A vil være i konflikt 
med utbyggingsinteressene på Peneset ved at det vil bli umulig med kjøreadkomst fra nord til 
området. 
 
Begge mener at arealene rundt Storavatnet må utvikles i en helhetlig plan, hvor også deres 
utbyggingsinteresser blir vurdert. Fagetaten fremhever på at de ikke har funnet å kunne 
prioritere slikt arbeid og peker på at begge de aktuelle prosjektene har vært vurdert i 
kommuneplan-sammenheng.  
 
Vannkvalitet, biologisk mangfold og flom: 
Det er utredet hvilke konsekvenser en eventuell utfylling vil ha for vannkvaliteten med tanke 
på biologisk mangfold, og at Storavatnet er reservoar og kilde til vannforsyning for blant 
annet et smoltanlegg. Utredninger gjort i forbindelse med planarbeidet viser at det i 
anleggsperioden vil være noe større fare for negative virkninger for vannmiljø og fisk i alt. A 
enn i B pga større utfyllingsvolum og tidsomfang for utfyllingene. Ved realisering av alternativ 
A er det derfor behov for avbøtende tiltak for å hindre spredning av sedimentpartikler og 
partikler fra sprengstein, blant annet montering av siltgardin. Dette er nedfelt i 
reguleringsbestemmelsene (vedlegg c), punkt 10.4.1, 10.5, 10.6 og 10.7.  
 
Før dagens veganlegg ble bygget var Storavatnet kjent som et ørretvann, og Ørjebekken kan 
ha fungert som gytebekk. Etter at dagens rv. 555 ble bygget, ble store deler av bekken lagt i 
rør og ført forbi Storavatnet, og det har ikke vært gyting i Storavatnvassdraget etter dette. 
Planalternativ A gir mulighet for å etablere ca 100 meter åpen med 40 cm fall, som kan 
tilrettelegges med stein og grus for gyting. Bekken vil være utsatt for tørrlegging, og det er 
derfor usikkert om man vil lykkes med å lage en fungerende gytebekk. Dersom etableringen 
lykkes, vil dette imidlertid kunne gi en positiv utvikling for fiskebestanden. Gytebekken er 
avsatt på plankartet for alternativ A (vedlegg b), og det er knyttet egne bestemmelser til 
opparbeiding av bekken (vedlegg c, punkt 8.1.1) 
 
Det er også gjort vurderinger av risikoen for dambrudd i Storavatnet som følge av utfylling. 
Det er beregnet at vannivået, i en situasjon med ekstremnedbør, kan stige med inntil 2 cm. 
Denne økningen vurderes som neglisjerbar ift sikkerheten ved dammene, forutsatt at 
dammene har tilstrekkelig sikkerhet i utgangspunktet. 
 
Det er altså kommet flere negative synspunkter på utfylling jf. Alternativ A fra naboer og 
rettighetshavere, men andre merknader omtaler utfylling og etablering av et friområde i 
positive vendinger, og beskriver det som et miljøvennlig og samfunnsnyttig tiltak.  
 
Fagetatens vurdering og anbefaling:  
Fagetaten peker innledningsvis på at flytting av kollektivterminalen østover til Olsvikskjenet 
har vært en hovedmålsetting for arbeidet, og at både alternativ A og B legger til rette for 
dette. Videre skriver fagetaten at den andre hovedmålsettingen har vært å avklare om 
masseoverskuddet fra Sotrasambandet skal kunne deponeres i Storavatnet eller om 
massene skal transporteres bort, og at det her er forskjell på alternativ A og B.  
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Plan- og bygningsetaten slutter seg til Statens vegvesens vurderinger og er enig i at 
alternativ A i utgangspunktet er et fordelaktig valg. Fagetaten peker her særlig på at bydelen 
ikke har mange tilbud når det gjelder attraktive friområder tilrettelagt for bading, til tross for at 
bydelen har en lang kystsone. Med realisering av alternativ A, med det planlagte 
aktivitetsområdet, kan bydelen få et av byens flotteste anlegg.  
 
Fagetaten vurderer det også slik at realisering av alternativ A, med det planlagte friområdet, 
vil være et godt bidrag til kommunens arbeid med å heve levekårsstandarden i Loddefjord. 
Det vises i tillegg til Temakart sammenhengende blågrønne strukturer, som er et av 
grunnlagene for forslaget til KPA 2018: 
 

«Området omkring Storavatnet er prioritert som et fremtidig friluftsområde i strategiske 
temakart til KPA. Strandsonen rundt vatnet skal skjermes og utvikles til et 
sammenhengende friluftsområde.» 

 
Etter fagetatens vurdering vil det planlagte friområdet i nordenden av Storavatnet passe fint 
med overnevnte strategi. Anlegget vil trolig bidra til økt bruk av hele friluftsområdet. 
 
Utover at alternativ A kan tilføre bydelen nye kvaliteter, vektlegger fagetaten også at 
miljøhensyn, trafikale hensyn og samfunnsøkonomiske hensyn tilsier at man bør unngå den 
omfattende massetransporten til Ågotnes. Fagetaten viser her særlig til merknaden fra Fjell 
kommune hvor det uttrykkes sterk bekymring for massetransporten.  
 
Fagetaten skriver også at en forutsetning for at kommunen skal tillate en så omfattende 
utfylling i Storavatnet bør være at lokalsamfunnet får tilbake noe mer enn en sandstrand og 
en stor gresslette. Arbeidene som hittil er gjort i samarbeid mellom Statens vegvesen, 
Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten med å programmere et mulig framtidig 
aktivitetsområde innenfor deler av friområdet i alternativ A, jfr. vedlagte landskapsplan, bærer 
bud om at Loddefjord og Bergen vest her kan få unikt tilbud i Bergens-sammenheng.  
 
Når det gjelder intensjonsavtale og krav til opparbeidelse av friområdet med aktivitetsområde 

vil fagetaten påpeke følgende: 

 Planbestemmelsene som Statens vegvesen nå foreslår stiller ingen krav til hvilke 

installasjoner aktivitetsområdet skal utstyres med. Statens vegvesen har forutsatt at dette 

skal avklares i detaljert situasjonsplan. Fagetaten mener at dette kan være for lite 

forpliktende.  

 Statens vegvesen legger nå opp til at en avtale med Bergen kommune om overtagelse 

og drift og vedlikehold først skal inngås etter at planalternativ A eventuelt er vedtatt (jfr. 

SVV sin kommentar til Bymiljøetatens høringsuttale). Dette er ikke i samsvar med hva 

som tidligere har vært kommunisert i prosjektgruppen.  

 I planbestemmelse pkt. 8.2 (Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone), er det foreslått følgende: «Innenfor arealformål o_VFV2 kan det anlegges 

badebrygger i tilknytning til fri-område på land». Badebryggene er et viktig element 

knyttet til strandsonen i alternativ A. Fagetaten mener derfor at dette må være en «skal-

bestemmelse». 

 Planbestemmelse pkt. 3.5 (Rekkefølgekrav) har følgende ordlyd:  

o «Utfyllingsområdet i Storavatnet med unntak av turveg o_GT skal være ferdig 

opparbeidet i samsvar med O-tegninger og situasjonsplan (se § 2.4) senest et år 

etter at veganlegget øst for Harafjellet tas i bruk». Fagetaten vil bemerke at dette 

ikke gir sikkerhet for at utfyllingsområdet blir opparbeidet slik som vist på den 
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vedlagte landskapsplanen. Landskapsplanen (vedlegg e) er ifølge forslaget til 

planbestemmelser pkt 1.1 kun retningsgivende. Det vil derfor være 

Situasjonsplanen, som først utarbeides etter at planalternativ A eventuelt er 

vedtatt, som tilslutt definerer hva friområdet må inneholde for at rekkefølgekravet 

kan ansees oppfylt.  

 I store vegprosjekter er det vanlig prosedyre at Staten, etter at prosjektet er ferdig 

regulert, krever utarbeidet en liste over elementer i prosjektet som kan kuttes, for å 

redusere kostnadene (kuttliste). Elementer i planen som da ikke er forankret i solide 

rekkefølgekrav eller i skriftlig avtale vil da stå i fare for å havne på kuttlisten, og blir ikke 

gjennomført.  

Fra Bymiljøetaten er det opplyst at det fortsatt arbeides med tanke på at intensjonsavtale 

skal signeres av partene før planalternativ A blir vedtatt. Plan- og bygningsetaten viser til at 

dette også har vært en forutsetning i planarbeidet inntil nylig, og støtter dette.  

Plan- og bygningsetaten har forståelse for at de nærmeste naboene i Tjønnveien borettslag 
er bekymret for støy og støv m.m., men må ha tiltro til at Statens vegvesen, slik de har 
redegjort for, vil sørge for at nødvendige avbøtende tiltak i henhold til gjeldende regelverk blir 
iverksatt, slik at ulempene minimeres. 
 
Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon: 
Byrådet viser til at saken har en historikk som tydelig fremgår av fagnotatet, og at byrådet 
gav sin tilslutning til å etablere nytt kollektivknutepunkt ved Olsvikskjenet kort tid etter at 
bystyret vedtok reguleringsplan for Sotrasambandet. 
 
Det vises videre til at byrådet i sak 1091/18, vedtok at alternativ B skulle legges ut til offentlig 
ettersyn som et fullverdig alternativ til alternativ A. Byrådet er klar over at dette har medført 
en del merarbeid for Statens vegvesen, men mener at det å få forelagt de to planforslagene 
samtidig, og som to likeverdige alternativer, har vært avgjørende for å kunne vurdere 
konsekvensene av de to prinsipielt ulike løsningene fullt ut.  
 
Byrådet ser at de to planforslagene (alternativ A og alternativ B) til sammen utgjør et 
omfattende kunnskapsgrunnlag. Det som skiller de to alternativene er i hovedsak hvordan 
massene skal deponeres, og hvilke konsekvenser deponeringene vil ha. Byrådet anerkjenner 
at deponering av massene i Storavatnet er et stort inngrep som vil utgjøre en betydelig 
endring i vannspeilet i vannet. Byrådet mener likevel at etablering av et offentlig friområde 
med aktivitetspark på det nyskapte arealet vil være av så positiv betydning for Loddefjord at 
inngrepet kan forsvares. Dette forutsetter at det offentlige friområdet og aktivitetsparken blir 
realisert, slik det er skissert i planforslaget (alternativ A). Byrådet viser videre til at 
etableringen av et slikt friområde vil være i tråd med intensjonen om etablering av et 
sammenhengende blå-grønt friområde rundt Storavatnet i KPA2018, som vist i Temakart 
sammenhengende blågrønne strukturer. 
 
Byrådet slutter seg også til fagetatens vurdering av at realisering av alternativ A vil bidra til å 
heve levekårstandarden i Loddefjord, i tråd med kommunens arbeid på dette feltet. Byrådet 
mener i tillegg det er viktig å begrense den massive massetransporten som realisering av 
alternativ B vil medføre.  
 
Det fremkommer av planmaterialet at en stor utfylling i Storavatnet (alternativ A) vil ha noe 
større risiko for vannforurensning og partikkelspredning i anleggsfasen enn en mindre 
utfylling (alternativ B). Byrådet er svært opptatt av konsekvensene for biologisk mangfold, og  
at vannkvaliteten i Storavatnet ikke forringes som følge av tiltaket. Byrådet mener likevel at 
de vurderingene som er gjort av utfyllingene i de to alternativene, og de avbøtende tiltakene 
det er satt krav til, fremstår som tilfredsstillende for å minimalisere risikoen for 
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vannforurensning. Byrådet vil også fremheve at det er særskilt verdifullt at alternativ A gir 
mulighet for etablering av gytebekk, som kan ha positive virkninger for fiskebestanden i 
Storavatnet.  
 
Byrådet har forståelse for at naboer er bekymret for økt støyproblematikk som følge av den 
nye kollektivterminalen og etablering av skatepark på friområdet. Byrådet vil her vise til at det 
er gjort grundige støyvurderinger både av terminalstøy og støy som følge av etablering av 
skatepark, og at det er satt krav til støyskjerming i reguleringsbestemmelsene.  
 
Det er kjent for byrådet at det er ønsker om utbygging både på Harafjellet og på Peneset, og 
at grunneierne her har ønsket å se deres utbyggingsønsker i sammenheng med 
planleggingen av kollektivknutepunktet i en større plan for området. Byrådet viser til at de to 
utbyggingsprosjektene begge har vært vurdert i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanens arealdel, og ikke funnet å være i tråd med mål om kompakt byutvikling og 
nullvekst i personbiltransporten. Byrådet støtter derfor fagetatens vurdering om at hensynet 
til disse utbyggingsprosjektene ikke har kunnet prioriteres i planarbeidet.  
 
Byrådet viser til fagetatens vurdering, der det uttrykkes bekymring for at 
reguleringsbestemmelsene for alternativ A er for lite forpliktende for hvordan 
aktivitetsområdet på fyllingen skal møbleres, og der det samtidig påpekes at Statens 
vegvesen nå legger opp til at en intensjonsavtale med Bergen kommune skal inngås først 
etter at alternativ A eventuelt blir vedtatt i bystyret. Byrådet er opptatt av at friområdet skal 
opparbeides med gode kvaliteter, slik O-tegningene viser. Byrådet vil her særlig fremheve 
etableringen av badeplass, og støtter derfor fagetatens vurdering av at anlegging av 
badebrygger må inn som en «skal-bestemmelse», se innstillingspunkt 2a).  
 
Byrådet minner om at denne problemstillingen ble spesifikt adressert da planen ble 1. gangs 
behandlet i byrådet (sak 1091/18), der det ble understreket at «dersom alternativ A med stor 
utfylling blir det foretrukne alternativ ved 2. gangs behandling av planen, må Statens 
vegvesen forplikte seg til opparbeiding, herunder finansiering, av den offentlige 
grøntstrukturen i samsvar med de løsninger Statens vegvesen og Bergen kommune blir 
enige om. Slik forpliktelse må foreligge før Bergen kommune kan vedta planen». 
Intensjonsavtalen utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for konsekvensene dersom 
alternativ A velges.  
 
Byrådet vil følge opp arbeidet med intensjonsavtale frem mot bystyrets behandling av 
planen, og viser til at det parallelt med politisk behandling av plansaken nå arbeides med 
utforming av avtalen mellom Bergen kommune og Statens vegvesen. Ny informasjon om 
dette vil bli fremlagt til bystyrets behandling. Byrådet er av den oppfatning at ferdig forhandlet 
intensjonsavtale, som forplikter Statens vegvesen til å finansiere opparbeiding av park med 
ønskede kvaliteter, vil utgjøre et grunnlag som er tilstrekkelig forpliktende for at planforslaget 
kan vedtas. 
 
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:  
I henhold til plan og bygningslovens (2008) § 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta 
reguleringsplan, jfr. § 12-12. Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. 
   
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-12 vedtas følgende forslag til 
reguleringsplan: 
 
1. Bergen kommune, Laksevåg gnr 123 bnr 271 m.fl., Rv 555 Storavatnet. Ny 

kollektivterminal og grønnstruktur. Nasjonal arealplan-ID 1201_64550000 (alternativ A), 

vist på plankart datert 24.01.2019. 
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2.  Reguleringsbestemmelser (alternativ A), datert 24.01.2019, med følgende endring: 
 

a. Pkt. 8.2, andre setning endres til: Innenfor arealformål o_VFV2 skal det anlegges 
badebrygger i tilknytning til friområde på land.  

 
 
Dato:  23. april 2019 
 
Harald Schjelderup 
Byrådsleder 

Anna Elisa Tryti 
Byråd for byutvikling 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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