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1 SAMMENDRAG 

 

Hovedlinjen for veganlegget ligger fast tilsvarende som i vedtatt reguleringsplan. Det vil si at 
både Rv 555 Sotraveien og Fv 562 Askøyveien utvides til 4-felts veg. Kryssområdet mellom 
Rv 555 Sotraveien og Fv 562 Askøyveien er planlagt utvidet med større kapasitet og flere 
kryss enn dagens situasjon.  

Området som i vedtatt reguleringsplan var regulert til kollektivterminal, er i planforslaget vist 
som kombinert formål for samferdselsanlegg. I dette formålet inngår innfartsparkering, 
parkering for brukere av friområdet ved Storavatnet / nærliggende turområder, regulering av 
busser mv.   

Nord for innfartsparkeringen er det foreslått en tomt for ny brannstasjon. Dette arealet er 
regulert til annen veggrunn i vedtatt reguleringsplan. 

Ny kollektivterminal er planlagt inn i fjellskjæringen like vest for Olsvikkrysset. 

Som følge av at det bygges nytt land langs Storavatnet, er det forslag om å legge 
hovedsykkelveg med fortau langs sørsiden av Rv 555 i stedet for langs nordsiden som i 
vedtatt plan. Hovedsykkelvegen med fortau forlenges østover og knyttes til gang-og 
sykkelvegsystemet mellom Kjøkkelvik og Loddefjord. 

Ytterligere utfylling av Storavatnet gir rom for å legge til rette for et større friområde med 

funksjoner for idrett, lek og rekreasjon. Et universelt tilgjengelig rekreasjons- og 

friluftsområde vil tilføre bydelen flotte kvaliteter som kan nyttes av alle.  

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn: 

Planforslaget var til offentlig ettersyn mellom 01.09.18 og 16.10.18. Alle innkomne 

merknader og uttalelser er lagt ved, jf. vedleggsliste, sammen med oppsummering og 

kommentarer fra Statens vegvesen. 

Det ble avholdt offentlig informasjonsmøte i Kultursalen i Loddefjord, Vannkanten 13.09.18. 

Her kunne alle som ønsket det, få informasjon om hva planforslaget ville ha å si for egen 

situasjon. 

Etter høringsperioden har det vært en prosess mellom Bergen kommune og Statens 

vegvesen for håndtering og vurdering av de innkomne merknadene og uttalelsene til offentlig 

ettersyn. Noen merknader og uttalelser har ført til mindre endringer i planen etter offentlig 

ettersyn (se kap. 3.6). 
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2 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET 

2.1 Hvorfor planforslaget utarbeides 

2.1.1 Kollektivterminal 

Reguleringsplan for Rv 555 Sambandet Sotra – Bergen, fra Fjell kommunegrense til 
Storavatnet, ble vedtatt 21.09.16. Planen er basert på vedtatt kommunedelplan (KDP) for 
strekningen. KDP-vedtaket forutsetter blant annet kollektivfelt på ny Rv 555 og 
kollektivterminal i Bergen vest, i området ved Storavatnet. Reguleringsplanen inneholder ny 
terminal ved lokalitet «A» - det vil si i samme område som dagens terminal.  

Ut fra erfaringer med dagens terminal ved Storavatnet, kom det i reguleringsfasen for 
Sotrasambandet klare ønsker fra Hordaland fylkeskommune, Skyss og Bergen kommune om 
å flytte ny terminal lenger østover. Mange av rutene for gjennomgående busser til/fra Sotra 
bruker ikke dagens terminal fordi det tar for lang tid med inn- og utkjøring fra Rv 555. Det 
pekes også særlig på at lokaliseringen ikke er god nok mht. byttefunksjon mellom 
gjennomgående hovedruter (Sotra / Askøy) og tverrgående ruter (Olsvik med flere).  

Statens vegvesen Region vest utarbeidet derfor i samarbeid med Hordaland fylkeskommune 
og Bergen kommune, et forprosjekt for vurdering av terminalalternativ i Storvatn- 
Olsvikkryssområdet (rapport datert 03.06.2015). Denne utredningen ble utført parallelt med 
sluttføringen av reguleringsplanen for Rv 555 Sotrasambandet mellom Kolltveit og 
Storavatnet.  

Fylkesutvalet i Hordaland behandlet både reguleringsplanen for Sotrasambandet og 
forprosjekt for kollektivterminal i sitt møte 03.12.2015. I vedtaket pkt. 4 står det:  

«Hordaland fylkeskommune rår til at terminalplassering B (nordvest for Olsvik-krysset) vert 
valt for ny terminal ved Storavatnet. Hordaland fylkeskommune tilrår at det vert starta arbeid 
med ein reguleringsplan for terminal B inkludert påhogg for ny busstunnel frå Storavatnet til 
Liavatnet så snart som rå.»  

Byrådet behandlet kollektivterminalsaken i møtet 300616 sak 1239-16 og fattet følgende 
vedtak:  

1. «Bergen kommune anbefaler å etablere nytt kollektivknutepunkt med tilhørende 
veganlegg i lokalitet B, ved Olsvik-krysset. Tunnelpåhugg for fremtidig busstunnel til 
Liavatnet/Lianakken inkluderes i reguleringsarbeidet.  

2. Byrådet understreker behovet for rask oppstart og gjennomføring av 
reguleringsplanarbeidet.  

3. Melding om vedtak oversendes til bystyrets kontor.»  

2.1.2 Massedisponering 

I planprosessen knyttet til vedtatt reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, ble det vurdert 
ulike lokaliteter for plassering av overskuddsmasser fra veganlegget, men spørsmålet ble 
ikke avklart i det planarbeidet. Det er et masseoverskudd på ca. 1 mill m3 som hovedsakelig 
kommer fra planlagt ny riksvegtunnel mellom Søre Drotningsvik og Storavatnet. Vedtatt 
reguleringsplan omfatter allerede en utfylling i Storavatnet på ca 25 daa og opparbeiding av 
et bredere grøntbelte med turveg / GS-veg enn det er i dag. I sluttfasen av planarbeidet ble 
det diskutert en ytterligere utfylling slik at man kunne får plassert alle overskuddsmassene i 
et permanent deponi samtidig som man kunne få etablert et bredere grøntbelte som kunne gi 
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rom for bedre skjerming mot riksveganlegget, en god GS-veg/turvegforbindelse mellom 
Loddefjord og Alvøymarka, og etablering av ulike fritids- og rekreasjonsaktiviteter.  

Avklaring for dette området ble vurdert til å kunne være en del av planarbeidet som uansett 
skulle utføres i forbindelse med endring av kollektivterminal. I den forbindelse ble det 
vår/forsommer 2016 gjennomført møter med Bergen kommune, Plan og geodata / Grønn 
etat og Fylkesmannen. Ingen av disse partene hadde i utgangspunktet vesentlige 
motforestillinger til å starte opp et slikt planarbeid.  

2.1.3 Endring av hovedsykkelveg med fortau 

I forbindelse med både ytterligere utfylling i Storavatnet og løsning med kollektivterminal ved 
Olsvik-krysset ble det også sett behov og mulighet for å flytte den planlagte 
hovedsykkelvegen over til sørsiden av veganlegget. Dette for å få den bedre avskjermet fra 
kryssområdet ved Storavatnet og veganlegget fram til området ved Olsvik-krysset. Videre var 
det ønskelig å få god kontakt til planlagt kollektivterminal ved Olsvik-krysset, mellom 
bebyggelse på begge sider av Rv 555 og til annet gang-sykkelvegnett, samt mulig 
videreføring mot framtidig hovedsykkelvegtunnel gjennom Lyderhorn. Samtidig ble det 
vurdert at en slik veg kunne fungere som en turveg mellom områdene på vestsiden og 
østsiden av Storavatnet.  

2.1.4 Forholdet til vedtatt vegsystem 

Det var forutsatt at løsninger for kryss og hovedvegsystem skulle ligge fast som regulert i 
vedtatte planer. Løsninger for lokalvegsystem skulle vurderes spesielt med tanke på 
bussframkommelighet til/fra Askøy og lokalt i Bergen vest. I planarbeidet skulle det også 
vurderes å beholde dagens bru over Askøyveien til kollektivbro.  

Prinsipp avklart i KDP for Rv 555 Storavatnet-Liavatnet gjelder fortsatt, men løsning for 
tilknytning til framtidig busstunnel gjennom Lyderhorn vurderes i denne planen. 

2.2 Målsettinger for planforslaget og for ferdig prosjekt 

2.2.1 Samfunnsmål og effektmål (for det bygde prosjektet) 

Samfunnsmålet for dette prosjektet er det samme som for hele Sotrasambandet:  

Det skal legges til rette for et effektivt og sikkert samferdselsanlegg for alle transportgrupper. 
Anlegget skal være robust og lite sårbart og være fleksibelt med hensyn til framtidige 
endringer i transportbehov. Anlegget skal legges til rette for å kunne oppnå mål om at mest 
mulig av framtidig transportbehov kan løses ved hjelp av kollektivtransport og gang/- 
sykkeltransport.   

2.2.2 Effektmål 

For dette spesifikke planprosjektet, er det foreslått følgende effektmål: 

1. En effektiv kollektivterminal med bedre byttefunksjon mellom gjennomgående hovedruter 
og tverrgående ruter enn dagens terminal. Det må være mulig å innpasse bybane på et 
seinere tidspunkt og oppnå god byttefunksjon mellom buss og bybane.   
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2. Plassere overskuddsmasser fra Sotrasambandet i Storavatnet på en samfunnsmessig og 
estetisk god måte som gir stor nytte tilbake til lokalsamfunnet i form av:   
 
1. skjerming av nærmiljø i Klasatjønnveien  
2. bred og skjermet grøntkorridor/friluftsområde mellom Loddefjordområdet og 

Alvøymarka   
3. god tilknytning til vann for bading og vannleker   
4. mulighet for å opparbeide ulike aktivitetsanlegg for lek, rekreasjon, opphold og trening 

i grøntkorridoren   
5. unngå forurensning av vassdraget i Alvøymarka (Storavatnet og Småvatnet)  
 

3. En effektiv og tjenlig hovedsykkelveg med fortau, Sotra-Bergen, med god kontakt med 
tverrgående turveger/gs-veger, god kontakt med kollektivterminal og bebyggelse på 
begge sider av Rv 555. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Vedtak om oppstart av planarbeid 

Kommunaldirektøren for byutvikling fattet følgende vedtak om oppstart av planarbeid, datert 
29.12.16: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-8 startes det opp arbeid med:  
Områderegulering for Laksevåg, gnr. 123 bnr. 271 m.fl. Rv 555 Storavatnet, ny 
kollektivterminal og grønnstruktur. Arealplan-ID 64550000, med avgrensning som vist på kart 
datert 08.12. 2016.  
Bakgrunn og begrunnelse fremgår av saken. 

Vedtaket ble gjort i henhold til delegert fullmakt fra byråd for byutvikling. 

3.2 Kunngjøring/varsling av oppstart 

Oppstart av planarbeid ble annonsert i avis 14.01.2017. Grunneiere, naboer m.fl. ble varslet 
direkte med brev datert 10.01.2017. Det ble også sendt varslingsbrev til aktuelle 
høringsinstanser samme dato. Det gikk frem av oppstartsvarselet at planområdet ville bli 
vesentlig innsnevret i forslag til reguleringsplan. På grunn av at nødvendig anleggsområde 
først ville bli avklart i reguleringsplanarbeidet, var det viktig å sikre tilstrekkelig areal i 
oppstartsfasen. 

Det ble senere, med brev av 29.06.17 og 15.09.17 varslet to utvidelser av planområdet. 
Utvidelsene har omfattet: 
 

- Utvidelse i Storavatnet for å sikre areal til gjennomføring av tiltak for sikring av 
vannkvalitet hovedsakelig i anleggsperioden. 

- Utvidelse av området nordover mot Olsviktunnelen.  
- Utvidelse av området i Kipledalen som sikrer tilkomst fra Godviksvingene til gang- og 

sykkelveganlegget i Kipleområdet og til eiendommene langs vegen.  
 

 
Figur 3-1 Kart som viser opprinnelig plangrense og senere utvidelse av denne. (Kart: Asplan Viak AS).  
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Med unntak av arealet i Storavatnet omfatter utvidelsene arealer som er en del av gjeldende 
reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, arealplanID 1201_62990000. Disse områdene 
ble vurdert å ta med i den nye reguleringsplanen/reguleringsendringen av praktiske hensyn 
og omfatter kun mindre tekniske justeringer av opptegningen av vegsystemet.  

3.3 Innkomne merknader ved varsel om oppstart 

Det er kommet 17 private merknader i forbindelse med varsling av oppstart og senere 
varsling av utvidelser. I tillegg har det kommet uttaler fra følgende høringsinstanser: 

 Bergen og omland Havnevesen 

 Mattilsynet 

 Bergen kommune, Helsevernetaten 

 Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten 

 Bergen brannvesen 

 NVE 

 Bergen kommune, Bymiljøetaten 

 Fylkesmannen i Hordaland 

 Hordaland fylkeskommune 

Oppsummering av alle innkomne merknader og uttaler med kommentar fra vegvesenet 
er vedlagt som vedlegg 3 og 4. 

3.4 Offentlig ettersyn 

Ved 1. gangs behandling av planforslaget (senere kalt alternativ A) i Byrådet 26.04.18 (sak 
1091/18) ble det vedtatt at det skulle utarbeides et alternativ B (redusert utfylling) i 
Storavatnet som fullverdig alternativ til alternativ A (stor utfylling). Det ble samtidig vedtatt at 
alternativ B skulle legges ut til offentlig ettersyn samtidig med alternativ A. Alternativ B 
forutsetter at overskuddsmasser skal bortkjøres til Ågotnes.   

Begge planforslagene lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.09.18 til 16.10.18. Det ble 

avholdt offentlig informasjonsmøte i Kultursalen i Loddefjord, Vannkanten 13.09.18. 

3.5 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn 

Det er kommet 12 private merknader til offentlig ettersyn. I tillegg har det kommet uttaler fra 

følgende høringsinstanser: 

 Askøy kommune 

 Bergen brannvesen  

 Bergen kommune, Bymiljøetaten 

 Bergen sjøfartsmuseum 

 Bergen Taxi 

 Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten  

 Fjell kommune 

 Fylkesmannen i Hordaland 

 Loddefjordutvalget v/Hege Aarethun 

 Mattilsynet 

 NVE 

 Rådet for byforming og arkitektur 
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 Statens vegvesen 
 

Oppsummering av alle innkomne merknader og uttaler med kommentar fra vegvesenet er 

vedlagt som vedlegg 18. 

3.6 Endringer etter offentlig ettersyn 

Bestemmelsesområdene på utfyllingsområdet er tatt ut for å gi større fleksibilitet i lokalisering 

av turveien. Det er tatt inn tekst i bestemmelsene til formålene o_GF1 og o_GN1 (§7.3.1) 

som sikrer opparbeidelse av turvei og kobling mot eksisterende turvei i vest. Bestemmelsen 

sikrer også turveiene samsvarer med landskapsplan; O-tegning og at endelig plassering og 

bredde fastsettes i situasjonsplan.  

Tidligere bestemmelsesområde # 25 er erstattet med formålet o_VAA1 (Angitte formål i sjø 
og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, kombinert med andre angitte formål). 
Deler av bestemmelsesområde # 24 er erstattet med formålet o_VAA2 (Angitte formål i sjø 
og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, kombinert med andre angitte formål). 
Hensikten med disse endringene er å tydeliggjøre skillet mellom areal under vann for 
etablering av fundament for veganlegget med tilhørende anlegg, og oppfylling av masser opp 
til maksimalt kote +35,6 (4 meter under normalvannstand) som går lenger ut i vannet.  

Det er lagt inn midlertidig rigg- og anleggsområder utenfor fyllingene i vann (#23 og #25), for 
å sikre nødvendig areal ved etablering av fyllingene under vann.  

Det er tatt inn reguleringsbestemmelsene §1.3 tiltak som sikrer håndtering av støy fra 
skateanlegget på friområdet.  

Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene §6.6.2, 7.3.3, 7.3.4 og 8.1.1 at det tillates 
deponering av masser for å kunne realisere veganlegg og grønnstruktur.  

Ønsket endring, fra VA-etaten, i pkt 6.9 i reguleringsbestemmelsene til «avløpspumpestasjon 
for spillvann» er innarbeidet. 
 
Ønsket endring, fra Statens vegvesen, i punkt 6.4.1 i reguleringsbestemmelsene: «C-, D-, K- 
og O-tegningene skal være retningsgivende for utforming av alle bruer og tunneler» er 
innarbeidet. 
 
Ønskede endringer fra Bymiljøetaten er innarbeidet:  

 §2.4 «Situasjonsplanen skal utarbeides i samarbeid med Bergen kommune og 
godkjennes både av Statens Vegvesen og Bymiljøetaten» 

 §7.2.1 er endret slik at turvegen i øst får en mer fleksibel løsning. Teksten er endret 
til: «Turvegen skal etableres med minst mulig terrenginngrep i henhold til O-tegning» 

 §7.3.1 aktiviteter knyttet til idrett, lek og rekreasjon er erstattet med «aktiviteter knyttet 
til lek og rekreasjon».  

 §8.2 endret slik at ordlyden blir: «Områdene o_VFV1 – o_VFV2 skal benyttes av 
allmennheten til friluftsformål. Innenfor arealformål o_VFV2 kan det anlegges 
badebrygger i tilknytning til friområde på land». 
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3.7 Medvirkning 

Gjennom hele prosessen har Statens vegvesen hatt som mål å gi god og åpen informasjon 
om planarbeidet.  

I forbindelse med oppstart arrangerte Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune 
et offentlig informasjonsmøte 25.01.17 i Kultursalen i Loddefjord.  

Det ble også arrangert et medvirkningsmøte/idedugnad på Sandgotna skole 26.01.17 der 
Bergen kommune, idrettskretsen, lokale idrettslag, skoler, borettslag og de største 
grunneierne ble invitert til å komme med innspill om utforming av planlagt utfylling og 
opparbeiding av grønnstruktur i Storavatnet.   

Videre har det vært flere møter med Tjønnveien borettslag og berørte grunneiere.  

Møter med grunneierne: 20.02.17 og 13.09.17. I tillegg var grunneierne med på idedugnad 
26.01.17 og de har fått tilsendt statusrapport med skisser av utforming i april 2017.  

Møter med Tjønnveien BL: Tjønnveien BL var med på idedugnaden 26.01.17 og fikk 
oversendt statusrapport med skisser av utforming i april 2017. Det var også et møte med 
Tjønnveien BL 17.08.17 i tillegg til at det har vært kontakt pr telefon og e-post.  

Det har videre vært møter med Bergen Brannvesen om behov for areal og bebyggelse, og 
for diskusjon omkring foreslåtte løsninger. 

Det har også vært jevnlige møter i ekstern samarbeidsgruppe, med deltakere fra ulike etater i 
Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Skyss.  

3.8 Skisseprosjekt; terminalen, utfyllingsområdet og GS-system 

Det ble innledningsvis utarbeidet skisseprosjektet som starten på en videreføring av vedtatt 

reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet mellom Kolltveit og Storavatnet. Målet var å 

legge grunnlaget for en reguleringsmessig avklaring av forhold som ikke ble endelig avklart i 

vedtatt reguleringsplan.   

Det gjaldt primært: 

 Avklare hvilken løsning for ny kollektivterminal med tilhørende anlegg ved 
Olsvikskjenet (lokalisering B) som skulle reguleres, i samsvar med vedtak i byrådet 
30.06.2016. Denne skal erstatte viste kollektivterminal i vedtatt reguleringsplan.   

 Avklare løsningen for plassering av overskuddsmasser fra det nye veganlegget på en 
samfunnsmessig god måte som en videreføring av allerede vedtatt utfylling langs Rv 
555 i Storavatnet.  

 Avklare endelig løsning for gang- og sykkelvegene i dette området 

3.8.1 Terminalen 

Terminalen skal utformes på en slik måte at den kan ta høyde for fremtidig busstunnel og 

bybanestopp. Den skal samtidig utformes slik at den er så effektiv som mulig for den daglige 

bussdriften.  

I skissefasen ble det tegnet opp en rekke ulike terminaltyper for å sjekke ut hvilken som 

svarte best på behovene.  
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I arbeidsmøter med blant andre HFK/Skyss endte man opp med en terminal lignende den 

som er på Nesttun. Terminalen kan relativt enkelt tilpasses en fremtidig tunnel.  

Et annet moment var optimalisering av plasseringen med tanke på terrenginngrep. Det ble 

vurdert et alternativ som ga både mur i sør og skjæring i nord i et forsøk på å redusere 

skjæringshøyden. Alternativet ga liten reduksjon i skjæringshøyde og dårligere linjeføring på 

Godviksvingene. Det ble derfor konkludert med å ta så å si hele terrenginngrepet i form av 

skjæring.  

Det er sett på ulike løsninger for gangsystemet ved terminalen. Spesielt tilkomst via ny GS-

bro sør for terminalen. Det er sett på plassering av broen med tanke på terminalen og vurdert 

kort eller lang rampe mellom Klasatjønn og GS-broen. Det ble konkludert med at en kort 

rampe best kan tilpasses terrenget og gangvegsystemet ved borettslaget.   

3.8.2 Utfyllingsområdet – vurdering av alternative utfyllingsvolum 

I forbindelse med utbygging av Sotrasambandet er det behov for deponering av masser i 

stort omfang. Det er ønskelig at steinen deponeres så nært tiltaket som mulig for å redusere 

ulempene med transport og det er ønskelig å benytte massene på en samfunnsmessig god 

måte. 

Med utgangspunkt i medvirkningsprosessen og innkomne innspill ble det utarbeidet to 

alternativer for utfyllingsområdet: 

 Alternativ A: Tilrettelegging for et stort rekreasjonsområde som gir mulighet for 
deponering av all overskuddsmasse fra Drotningsviktunnelen og ny terminal; ca 
1.064.000 pam3 (prosjektert anbrakte masser) 

 Alternativ B: Redusert løsning med hovedsykkelveg med fortau, mindre stoppepunkt 
langs traséen og to sedimentbasseng. 

En delt løsning med noe mer utfylling enn vist redusert løsningen er også vurdert. Statens 

vegvesen har vurdert det slik at enten legger man ressursene i å nytte alle 

overskuddsmasser lokalt uten behov for transport i forbindelse med utfyllingen i Storavatnet 

og gjøre det på en samfunnsmessig god måte, eller man betaler for å transportere massene 

som ikke trengs for å kunne etablere vegtiltaket, til et sted man har avtale om deponering – i 

dette tilfelle CCB på Ågotnes i forbindelse med utfylling for framtidig kai. Å etablere deponier 

flere steder, blir for kostnadskrevende og vil kreve både transport ut av området og 

tilrettelegging lokalt.  

Alternativ A - stor utfylling i Storavatnet gir mulighet til å plassere overskuddsmasser fra 

Sotrasambandet. De nye områdene som da etableres kan benyttes til: 

 Å etablere ett raust friområde med turveg sør for veganlegget med god skjerming mot 
vegen og god kontakt med vannet. Området vil inneholde en rekke aktiviteter og 
rekreasjonsmuligheter for alle aldersgrupper. 

 Hovedsykkelveg med fortau  

 Støyskjerming  

Tiltakshavers ønske om å deponere masser nær tiltaket og etablere nytt rekreasjonsområde 

til bruk for befolkningen i bydelen er ivaretatt i alternativ A - planforslaget. Dette alternativet 

ivaretar, i stor grad, tiltakshavers behov, samtidig som det gir området ett nytt og attraktivt 

aktivitetsområde.  
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Figur 3-2 Illustrasjonsplan (tegning O-005) som viser stor utfylling med raust friområde i tillegg til hovedsykkelrute, 

sedimentbasseng og støyskjerming (Asplan Viak AS). 

Alternativ B – Dette alternativet med redusert omfang inneholder utfyllingen kun der det er 
nødvendig for å få et fullverdig veganlegg. Det vil si hovedsykkelveg med fortau langs 
støyvollen og turveg parallelt langs vannsiden. I tillegg inngår sedimentbassengene der 
lokaliseringen samsvarer med alternativ A i vest, mens det forskyves noe nordover i øst.  

Øst for holmen er det lagt inn en turveg med en bredde på 3 meter som kobles til 
eksisterende turveg i vest. En begrenset utfylling gir små muligheter for varig opphold, med 
unntak av enkelte benker ved turvegen langs vannet.  

Universell utforming er også her viktig, med maksimal stigning på 1:20 på gangveger og 
gode kontraster mellom de ulike dekkene. 
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Figur 3-3 Alternativ B. Redusert utfylling med hovedsykkelrute, turveg, sedimentbasseng og støyskjerming (Kilde: 
Asplan Viak) 

I gjeldende reguleringsplan er det anslått at det blir et masseuttak knyttet til veg og tunnel på 
ca 980 000 pam3 (prosjektert anbrakte masser) på prosjektet, innenfor Bergen kommune. 
134 000 pam3 er forutsatt plassert i Stiavatnet (34 000 pam3) og Storavatnet (100 000 
pam3).  Dette gir ett masseoverskudd på ca 846 000 pam3, som må kjøres ut av 
planområdet.  Alternativ A omfatter i tillegg masseuttak ved den nye terminalen, 60 000 m3 
faste masser = 84 000 pam 3. 

I tabellen under gis en oversikt over masseoverskuddet i henholdsvis gjeldende plan, 
planforslaget og planforslaget/m redusert utfylling: 

 Masseoverskudd – 
veg og tunnel 

Masseoverskudd ny 
terminal 

MASSEOVERSKUDD 

Gjeldende plan 980 000 pam3  980 000 pam3 

Alternativ A 980 000 pam3 84 000 pam3. 1 064 000 pam3 

Alternativ B  980 000 pam3 84 000 pam3. 1 064 000 pam3 

 

Muligheten for å disponere masser er svært ulik i henholdsvis gjeldende plan, planforslaget 
og planforslaget/m redusert utfylling. Tabellen nedenfor gir en oversikt over 
massedisponeringen i de ulike alternativene: 
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Massedisponering 

 Stiavatnet Storavatnet p-plass og 
skråning ved 
Askøyvegen  

MASSE-
DISPONERING I 
PLANOMRÅDET 

Gjeldende plan 34 000 pam3 100 000 pam3  134 000 pam3 

Alternativ A 34 000 pam3 1065 000 pam3 54 000 pam3 1 153 000 pam3 

Alternativ B  34 000 pam3 355 000 pam3 54 000 pam3 443 000 pam3 

 

De massene som ikke kan disponeres i planområdet må kjøres ut av området, de gir 
følgende volum og lastebillass, forutsatt at hver laste bil tar i gjennomsnitt 10 m3 plm3 
(prosjektert løse masser) 

 Masse-
overskudd 

Disponeres 
innenfor 
planområdet 

Må transporteres 
ut 

Lastebillass, 
10 plm3 pr 
lass 

Gjeldende plan 980 000 pam3 134 000 pam3 846 000 pam3 
= 967 000 plm3 

97 000 lass 

Alternativ A 1064 000 pam 
3 

1 153 000 pam3 0 0 

Alternativ B 1064 000 pam 
3 

443 000 pam3 621 000 pam3 
= 710 000 plm3 

71 000 lass 

 

Et alternativ er å kjøre massene til CCB-basen ved Ågotnes på Sotra. Basen kan ta imot hele 
eller deler av masseoverskuddet i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
 
Håndteringen av massene vil gi ulik belastning på vegnettet i anleggsperioden. En 
byggeperiode på to år 2 x 225 arbeidsdager gir 450 arbeidsdager. Transportbehovet blir, 
dersom deponering vil skje på Ågotnes: 

 Lastebillass Arbeidsdager Kjørebevegelser: 
lass/arbeidsdager 

Kjørelengde,  
9 km hver veg: 
Ant lass*9*2 

Gjeldende plan 97 000 lass 450 215 lass pr dag 
430 turer pr dag 

 3870 km/dag 

Alternativ A ----------------- ----------------- ----------------------- --------------------- 

Alternativ B 71 000 lass 450 158 lass pr dag 
316 turer pr dag 

2844 km/dag 

 

Som vist i tabellen over vil anleggstrafikken i gjeldende plan gi 430 turer pr dag. Dette 
tilsvarer en ÅDT på 430. Vegen mellom Storavatnet og Ågotnes har en ÅDT på 30.000 og er 
overbelastet i rushperiodene. Det gjør at anleggstrafikk vil måtte påregne en del ekstra 
kjøretid dersom det skal kjøres i rushperiodene. Ekstrabelastningen fra anleggstrafikken vil 
også gi en ytterligere forsinkelse for øvrig trafikk i rushperiodene. Utenom rush har ikke 
anleggstrafikken noe å si for øvrig trafikk med hensyn på fremkommelighet.  
 
I faseplanene er det lagt vekt på at vanlig trafikk og kollektivtrafikk skal få en best mulig 
avvikling i anleggsfasen. Bortkjøring av masser vil kreve et avkjørselspunkt for anleggstrafikk 
i kryssområdet som tidvis vil gi forsinkelser, først og fremst for anleggstrafikken selv. 
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På bakgrunn av at en gjennom planforslaget har mulighet for en samfunnsmessig god 
utnyttelse av overskuddsmassene, samt at ulempene med bortkjøring av masser i større 
grad kan unngås, er det i overensstemmelse med Bergen kommune valgt å legge dette 
alternativet til grunn for planforslaget. 

3.8.3 Gang- og sykkelvegsystem 

I skisseprosjektet ble det sett på tre hovedtraséer i Harafjellet mellom Kipletunnelen og 

Storavatnet. Det var et ønske å forbedre den regulerte koblingen mellom turstien i Kipledalen 

og ny hovedsykkelrute. Det ble derfor sett på flest varianter der hovedsykkelruten krysser 

Kipledalen i plan: 

1. Høy nordlig trasé  

2. Lav midtre trasé 

3. Lav søndre trasé 

 

Figur 3-4 Et utvalg av vurderte traséer i Harafjellet. (Asplan Viak AS).  

Tunnelpåhuggene er bestemt ut fra geologiske betraktninger. 

Det ble tidlig besluttet å holde seg unna Kiplevatnet på grunn av dårlige grunnforhold og 
inngrep i strandsonen.  

Lav løsning viste seg å være problematisk på grunn av siktforhold i krysset mellom 
hovedsykkelruten og turvegen. Det ble derfor besluttet å velge en høy nordlig løsning på 
vestsiden av Harafjellet. 

På østsiden av Harafjellet ble hovedsykkelruten lagt ute på ny fylling som del av det 
planlagte utfyllingsområdet. Traséen ble senere lagt så langt nord som mulig for å redusere 
utfyllingsområdet i vestre del av Storavatnet. 
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3.9 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Planarbeidet ble vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med 
oppstart av planarbeidet, jf vedlagte notat datert 11.11.16, vedlegg 5. I denne vurderingen er 
det konkludert med at planarbeidet ikke medfører krav om konsekvensutredning. Det 
påpekes at de viktigste konsekvensene uansett vil bli utredet som del av planarbeidet. Det er 
også vurdert at det ikke er nødvendig å utarbeide et planprogram i henhold til pbl. § 12-9. 
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4 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 
RETNINGSLINJER 

4.1 Statlige føringer og retningslinjer 

I NTP 2014-2023 er byggingen av Sotrasambandet en statlig prioritering. Sotrasambandet 
skal eliminere en flaskehals mellom Sotra og fastlandet. I tillegg skal prosjektet legge til rette 
for en rask utvikling av næringslivet og bosetningen på Sotra, og være med å gi bedre 
forhold for gående, syklende og kollektivtrafikk. Sotrasambandet har i planen et 
kostnadsoverslag på 7 mrd., der finansiering med statlige midler er satt til 2 mrd. Den 
prioriterte finansieringen av statlige midler forutsetter delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. 

Ellers gjelder «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging», fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014. 

4.2 Regionale planer 

Regional transportplan for Hordaland (2013-2024) gir generelle retningslinjer for 
transportutviklingen, blant annet med fokus på en lavere transportdel med bil og høyere del 
kollektivt og på gange og sykkel. 

Hordaland fylkeskommune ved Skyss har i «Fremtidsperspektiver for kollektivtrafikken i 
Bergen vest», desember 2013, behandlet flere alternativ for samspill mellom Bybane og buss 
i Bergen vest. Her blir det tilrådd å utvikle bybane til Fyllingsdalen med mulig forlenging til 
Loddefjord og Storavatnet, og gi tilbud til de andre områdene i Bergen vest med regionale 
stamlinjer.  

I «Kollektivstrategi for Hordaland fram mot 2030», juni 2014, vil Skyss utvikle tilbudet der 
flest reiser, blant annet ved å styrke kollektivtilbudet for de store reisestrømmene og utvikle 
regionale stamlinjer i Bergensområdet. 
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4.3 Kommuneplan / kommunedelplan 

4.3.1 Kommuneplanens arealdel 2010-2021 

 
Figur 4-1 Utsnitt kommuneplanens arealdel 2010-
2021 uten hensynssoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 2010-2021 (KPA 
2010) viser dagens vegtrasé som 
bebyggelse og anlegg. Øst for Askøyveien 
ligger to fremtidige utbyggingsområder, et 
boligområde B41 og et næringsområde 
I/K/L 14. Videre viser kommuneplanen et 
fremtidig boligområde B37 på Harafjellet.  

Området hvor ny terminal skal etableres er 
vist som grønnstruktur. Storavatnet er vist 
som friluftsområde i sjø og vassdrag. 

I høringsforslag til ny kommuneplanens 
arealdel (KPA 2016) er områdene B37 og 
I/K/L14 tatt bort og erstattet med LNF-
område og eksisterende bebyggelse og 
anlegg, jf. kap. 4.5.2 under.  

Det ligger flere hensynssoner i plankartet, dette er hensynssoner for rød og gul støysone, 
samt flystøy gul sone. 

4.3.2 Kommunedelplaner 

 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-
Bergen, parsell Kolltveit-Storavatnet, ble vedtatt i september 2012 i Bergen kommune. 
Planen avklarte trasé og prinsippløsning for ny Rv 555 på strekningen Kolltveit-Storavatnet. 
På Bergensiden ble lang tunnel for ny 4 feltsveg mellom Søre Drotningsvik og kryssområdet 
ved Storavatnet vedtatt.  

Kommunedelplan med 
konsekvensutredning for 
Rv 555 Storavatnet – 
Liavatnet, ble vedtatt 18. 
februar 2015 og har fastlagt 
prinsipp om at Rv 555 skal gå 
i Lyderhorntunnelen som i 
dag, og at det skal etableres 
ny busstunnel og sykkeltunnel 
nord for denne. Vedtaket 
inneholdt også punkt om 
videre regulering av nytt 
kollektivpunkt og bussløsning 
øst for Storavatnet dersom 
det ble aktuelt. 

 
Figur 4-2 Utsnitt av kommunedelplan Rv 555 Storavatnet - Liavatnet 
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4.4 Reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, parsell Fjell grense – Storavatnet, planID 
1201-62990000 ble vedtatt 21. september 2016. Reguleringsplanen for parsellen i Bergen 
kommune inkluderer ny kollektivterminal ved dagens terminal i kryssområdet ved 
Storavatnet. På kartutsnittet nedenfor vises utsnitt av gjeldende reguleringsplan. 
 

 
Figur 4-3 Kart som viser utsnitt av gjeldene planer i området. Lilla skravur viser reguleringsplan under grunnen, 
mens grønn skravur viser reguleringsplan på grunnen. Det er også vist formål for gjeldende reguleringsplan for 
Rv 555 Sotrasambandet for området ved Storavatnet. (Kilde: bergenskart.no).  

 
Ellers foreligger følgende reguleringsplaner som blir berørt av planforslaget: 

- PlanID 3360000. Laksevåg. Loddefjord nord. Brønndalen. Reguleringsplan for 
område 3. Vedtatt 13.6.1973 

- PlanID 7690000. Laksevåg. Vestre innfartsåre. Ytre del. Vedtatt 27.2.1989 
- PlanID 3280000. Laksevåg. Gnr. 123 og 124, Loddefjord, Hetlevik, Feltene 

3,6,7,8,9,10,11B og 11C. Vedtatt 21.11.1972. 
- PlanID 3280005. Laksevåg. Loddefjord sør. Felt 8 og 9. Vedtatt 21.1.1974 
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4.5 Annet pågående planarbeid / planer med relevans for 
planarbeidet  

4.5.1 Pågående kommunedelplanarbeid for kollektivsystemet mellom Bergen 
sentrum og Bergen vest 

 
Bergen kommune har, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, 
startet arbeid med KDP for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest.  

Sentrale spørsmål i planarbeidet er å avklare   
• valg av hovedkorridorer for stamlinjer og valg mellom buss og/eller bane  
• sammenkoblinger, driftssystem og arealbehov i sentrum 
• kapasitetsbehov  
• bindinger til helhetlig transportsystem 

I henhold til vedtatt planprogram er det utarbeidet en silingsrapport for alternative korridorer. I 
silingsrapporten er det anbefalt å bygge bybane videre fra Spelhaugen til 
Loddefjord/Storavatnet, som en forlengelse av Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. 
Det er også anbefalt bybane mellom Loddefjord/Storavatnet og Bergen sentrum via 
Laksevåg. I øvrige korridorer er bussløsninger anbefalt.  

 

Figur 4-4 Oversikt over analyserte korridorer for kollektivløsninger i Bergen vest.  

Silingsrapporten ventes politisk behandlet og lagt ut på høring i løpet av høsten 2018.  
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4.5.2  Pågående planarbeid med revisjon av kommuneplan for Bergen kommune 

Det pågår arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel (KPA 2016). Visjonene og målene 
fra samfunnsplanen BERGEN 2013 danner ryggraden i den nye kommuneplanens arealdel. 
Planforslaget er lagt ut på høring i tiden 21.10.17 – 31.12.17. 
 

 

Figur 4-5 Utsnitt av fagetatens forslag til 

kommuneplanens arealdel 2016. 

Til venstre vises et utsnitt av planforslaget 
(uten hensynssoner). Forslaget viser at 
områder vist som fremtidige boligområder 
på Harafjellet i gjeldende kommuneplan 
(KPA 2010) er tatt ut og erstattet med LNF-
formål. Det samme gjelder et fremtidig 
næringsområde øst for Askøyveien, nord 
for Rv 555. Ubebygde områdene rundt 
Storavatnet vises enten som LNF-formål 
eller som grønnstruktur. 
I forbindelse med rullering av 
kommuneplanen er det bl.a. utarbeidet 
rapport om samfunnsnyttig 
massedisponering. I denne er blant annet 
en del av Gravdalsvatnet (potensiale for 
700 000 m3) og Bjørndalspollen - 
strandsonen (potensiale 1 100 000 m3) 
vurdert som områder for massedeponier, 
og anbefalt innarbeidet i kommuneplanen. 
Disse områdene er vist som fremtidig 
grønnstruktur i fagetatens forslag til KPA 
2016. 

4.5.3 Bydelspark og tilknyttede turveger, Loddefjord. PlanID 17090000 

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for bydelspark i Loddefjord; Vestparken som ble vedtatt 
29.11.2010.  

Dette området ligger lenger sør i Storavatnet og har ikke direkte tilknytning til planområdet for 
kollektivterminal m.m. ved Storavatnet.  

 
Figur 4-6 Utsnitt av plankart for bydelspark i Loddefjord; 
Vestparken.  
 

I Bystyrets vedtak av 29.11.10, sak 281-
10, pkt. 3 står det:   
«Bergen bystyre ber byrådet legge frem 
en sak hvor det vurderes en alternativ 
turvegtilkomst fra Vestparken til Alvøen 
ved at det anlegges turveg videre fra 
Vestparkens felt FL via Peneset til 
eksisterende gang/sykkelveg langs 
Sotraveien. Herfra går det 
gang/sykkelveg til Ørjebekk hvor det går 
skogsveg videre til Alvøen. Dette 
alternativet skal være politisk behandlet 
før det tas stilling til om broene innenfor 
planområdet skal realiseres»  
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4.5.4 Områdesatsing i Bergen kommune 

I forbindelse med sak om områdesatsing i Bergen kommune, herunder også videreføring og 

utvikling av slik satsing, vedtok Bystyret i møte 21.06.17 (sak 178-17) at Loddefjord og Olsvik 

skal prioriteres fra 2018. I saksutredningen er det bl.a. pekt på at det er behov for forbedring 

av de fysiske miljøene både i Olsvik og Loddefjord. Det er også vist til at realisering av 

Vestparken som et universelt tilgjengelig rekreasjons og friluftsområde vil tilføre både 

Loddefjord og Olsvikområdet flotte kvaliteter som kan nyttes av alle.  



 25 

 

Statens vegvesen 

 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 
FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger ved Storavatnet i Laksevåg bydel og omfatter i hovedsak området 
mellom Lyderhorn-tunnelen i øst og Kipletunnelen i vest. Planområdet inkluderer et større 
område rundt eksisterende kollektivterminal og nordlige deler av Storavatnet. Planområdet er 
på ca. 600 daa.    

 

Figur 5-1 Oversiktskart over planområdet og områdene rundt. (Kart: Asplan Viak AS).  

Loddefjord 
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5.2 Dagens arealbruk 

5.2.1 Bebyggelse 

 

 

Figur 5-2 Flyfoto over planområdet med tilgrensende areal. (Kart: Asplan Viak AS).  

Det er friluftsområder med boligområder som karakteriserer lokalområdet rundt dagens Rv 
555. Storavatnet med omkringliggende friluftsområder utgjør den sentrale grøntstrukturen.  

 
Figur 5-3 Bebyggelse i Tjønnveien sett fra vest fra turveg 
langs nordsiden av Storavatnet. (Foto: Asplan Viak AS). 

 

Kiplehaugen, Kipledalen, Olsvikveien, 
Brønndalsåsen, Olsvik-krysset, Frieda 
Fasmers veg og Klasatjønnet, utgjør 
boligområdene. Boligområdene består 
av småhusbebyggelse i vest, og 
rekkehus, lavblokker og noe 
småhusbebyggelse i øst. Loddefjord 
kirke ligger innerst i Frieda Fasmers 
veg, sørøst for Klasatjørna. Ellers 
dominerer dagens Rv 555 og 
Askøyveien området. 
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5.2.2 Vann og grøntareal 

Strandsonen rundt Storavatnet med turveger og områder for lek og opphold, er et av de mest 
brukte delene av grøntstrukturen i denne delen av Bergen vest. I vest går det en 
skogsveg/turveg som har forbindelse til Alvøen idrettspark. I øst går det egne turveger 
mellom de ulike borettslagene. I nord er det etablert gang-/sykkelveg/turveg langs 
Storavatnet på sørsiden av Rv 555. Området er mye brukt hele året.  

Det er ikke offentlig tilrettelagte badeplasser i Storavatnet, men mange områder langs vannet 
benyttes til bading i dag. Det er en variert strandsone med et mangfold av stier, der det er 
gode muligheter til å finne seg et avskjermet sted langs vannet for rekreasjon og bading. 
Vannet benyttes også til padling av bl.a. speidergrupper. 

 

Figur 5-4 Turveg langs nordlig del av Storavatnet. (Foto: Asplan Viak AS). 

5.2.3 Trafikkareal 

Veger og kryssområder 

Planstrekningen langs Rv 555 er ca. 1,6 km lang og går i hovedsak som vei i dagen, med 
unntak av Harafjelltunnelen som er ca. 250 m lang. 

Ved Storavatnet blir Sotraveien (Rv 555) og Askøyveien (Fv 562) koblet sammen, og det er 
firefelts vei videre østover mot Bergen sentrum. Veien er her skiltet som motorvei med 
fartsgrense 80 km/t. Vestover fra Harafjelltunnelen er Rv 555 tofeltsvei med fartsgrense 70 
km/t. Fartsgrensen på Askøyveien er 70 km/t. 

Rv 555 har to områder med toplanskryss; Olsvik-krysset i øst og Storavatnetkrysset i vest. 
Terminalområdet ved Fv 562 Askøyveien knyttet til vegnettet via en rundkjøring på 
Askøyveien og av/påkjøringsramper ved Rv 555. Rundkjøringen på Askøyveien knytter også 
sammen Godviksvingene med overordnet vegnett.  

Planen omfatter også Fv 197 Godviksvingene som er en tofeltsveg med fartsgrense 60 km/t. 

Gang- og sykkelveger 

Det er separate løsninger for gang- og sykkeltrafikken i form av gang- og sykkelveg langs Rv 
555, mellom Lyderhorntunnelen og Harafjelltunnelen og langs Fv 197 Godviksvingene. Se 
blå linjer i figur under. Østre del av Fv 197 Lyderhornsveien har fortausløsning. 

På Fv 197 Lyderhornsveien fra krysset mot Kjøkkelvikveien er det etablert sykkelfelt ned til 
Loddefjord. Nordover langs Kjøkkelvikveien går sykkelfeltet over til gang- og sykkelveg. 
Dette er også hovedsykkelforbindelsen videre til Askøy.  
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Til Olsvik er det gang-/sykkelvegforbindelse uavhengig av vegsystemet. Dette systemet går 
gjennom boligområdene vest for Olsvik-krysset. Langs Godviksvingene er det også gang-
/sykkelveg/fortau tilknyttet vegen. 

 
Figur 5-5 Eksisterende infrastruktur for myke trafikanter i området ved Rv 555. (Kart: Asplan Viak AS).  

 

Parkeringsareal 

 
Figur 5-6 Eksisterende parkeringsareal (jf. stjerner). (Kart: Asplan Viak AS). 

Ved Storavatnet terminal er det ca. 160 innfartsparkeringsplasser tilgjengelig for 
kollektivreisende med 7-, 30- eller 180-dagersbillett og gyldig oblat. Oblatordningen gjelder 
mandag til fredag mellom kl 06.00-18.00, ikke helgedager. Ellers er parkeringsplassene åpen 
for alle. Maksimal parkeringstid er 20 timer. 

De offentlige parkeringsplassene er fordelt på to områder. Den ene, med ca. 50 plasser, 
ligger like nord for Rv 555 ved dagens kollektivterminal. Det andre, med ca 100 plasser, 
ligger nordvest for avkjøringen fra Fv 562, langs Askøyveien. 
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5.3 Trafikkforhold 

Dagens trafikksituasjon er preget av høy belastning i rushperiodene. Det er køer i rushtiden 
og tidvis store forsinkelser. 

 
Figur 5-7 Trafikkmengder på hovedvegsystemet i området Storavatnet (Kilde: Nasjonal vegdatabank). 

Bussterminalen på Storavatnet er universelt utformet med 18 cm profilkantstein , 
ventearealer, informasjon og billettautomat. Det er direkte avkjøring fra Rv 555 mot 
terminalen. For øvrig er terminalen koblet til Godviksvingene og rundkjøringen på Fv 562 
Askøyveien og pårampe mot Rv 555 Sotra.   

 
Figur 5-8 Eksisterende bussterminal på Storavatnet. (Kart: Asplan Viak AS). 

 



 30 

 

Statens vegvesen 

 

Trafikkulykker 

Nasjonal vegdatabank har registrert over alle politirapporterte ulykker. For tiårsperioden 
2007-2016 er det registrert 40 ulykker og 57 drepte/skadde personer innenfor planområdet.  

Som vi ser av tabellen så er det flest personer med lettere skade, men det er også 2 drepte 
og 2 med alvorlig skade.  

Vegtype Antall 
ulykker 

Død Alvorlig 
skadet 

Lettere 
skadet 

Rv 555 Sotraveien 22 1 0 32 

Fv 562 Askøyveien 12 1 1 10 

Fv 197 Godviksvingene 6 0 1 11 

Sum 40 2 2 53 

5.4 Landskap 

Overordnet landskapstrekk 
Området ved Storavatnet hører til landskapsregion 21: Ytre fjordbygder på Vestlandet. 
Regionen ligger mellom ytterkyst og innlandsfjorder og strekker seg fra Ryfylke i sør til 
Romsdalsfjorden i nord. Viktige karaktertrekk for regionen er høyere strandflate som danner 
overgang fra kystregionen. For regionen i Hordaland sees ofte en overgang fra en småkupert 
strandflate til andre og mer høyreiste landformer som lave åser via mer grovkupert hei til 
mindre fjellformasjoner. I tillegg til fjorder, er ferskvann også viktig for landskapsbildet. Variert 
vegetasjon hvor skog dominerer, typisk er lauv- og furuskoger. Høyereliggende områder med 
tynt jorddekke har gjerne skrinn lynghei eller fukthei. Regionen har flere nye tettsteder og 
boligsatelitter, særlig rundt til Bergen.   

Landskapsregion 21: Ytre fjordbygder på Vestlandet har 10 underregioner. Storavatnet hører 
til underregion 21.5 Indre Bergensbuene.  

Storavatnet er, i kartlegging av landskapstyper i Hordaland fylkeskommune, del av 
landskapsområdet Fagerdalen (landskapsnummer 21T08-18). Fagerdalen er klassifisert som 
landskapstype Åslandskap og skogsåser.  En mindre del av det østlige planområdet er del 
av landskapsområdet Nybø som tilhører landskapstypen Sprekkedal. Landskapsområdet 
Fagerdalen er gitt følgende karakteristikk i fylkeskommunen sin kartlegging: "Stort 
sammenhengende kupert landskap, store vann. Skogkledd rundt vannene, området er 
utbygd med boliger, næring og service bebyggelse". Både landskapsområdet Fagerdalen og 
Nybø er gitt verdiklasse 2 vanlig forekommende landskap i fylket sin kartlegging1. Se figur 
under for avgrensing av landskapsområder.  

                                                
1 Clemetsen, Uttakleiv og Skjerdal. Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke. Aurland 

Naturverkstad rapport 7-2011. 
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Figur 5-9 Kart som viser landskapstyper. Sort stiplet sirkel markerer grovt planområdet. (Kilde: Kart.ivest.no). 
 

 

  



 32 

 

Statens vegvesen 

 

Landskapskarakter 

 

Figur 5-10 Kart som viser landskapstrekk. (Kart: Asplan Viak AS).  

Det lokale landskapsrommet består av landskapsområdet Fagerdalen og landskapsområdet 
Nybø (jf. kartleggingen til Hordaland fylkeskommune) med Lyderhorn og Skarpafjellet som 
horisont i øst og kupert åslandskap med lav horisont mot nord, sør og vest.  

Planområdet ligger vest for Lyderhorn og omfatter Sotraveien med tilgrensende arealer fra 
Kipledalen i vest til Lyderhorntunnelen i øst. I nord omfatter planområdet Askøyveien (Fv 
562) med tilgrensende areal til Olsviktunnelen. I sør omfatter planområdet Storavatnet til 
Peneset. Planområdet omfatter også sentrale deler av Harafjellet og østlige deler av 
Kiplevatnet. 
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Fagerdalen er et kupert landskap med mange åser og høydedrag i nord-sør retning. 
Eksempel er Harafjellet, Storhaugen, Olsvikåsen, Olsvikfjellet, Grøntua og Brønndalsåsen. 
Mellom åsene og høydedragene ligger det flere vann. Storavatnet er det største. I tillegg er 
Småvatnet og andre mindre vann som Kiplevatnet, Litle Kiplevatnet og Klasatjørna del av 
landskapsområdet. Vannene er som høydedragene orientert nord-sør. Bebyggelsen ligger i 
hovedsak nord for Rv 555: Godvik, Olsvik, og øst for Storavatnet; Loddefjord, Hetlevik. Ellers 
ligger bebyggelse i Drotningsvik, Håkonshella, Hilleren og Mathopen.  

Bebyggelse og veger ligger i forsenkningene mellom åsene, men også på åser og 
høydedrag. Nyere bebyggelse og infrastruktur er spredt i landskapet og forholder seg i 
mindre grad til landskapsformene. Eksempler på dette er boligbebyggelse på Kiplehaugen, 
Olsvikfjellet og Brønndalsåsen.  

Selve Rv 555 går på tvers av landskapsformene og ligger på fylling nord for Storavatnet. Rv 
555 gir også skjæring inn mot Brønndalsåsen og mot Tjønnveien borettslag 

Åser og høydedrag som står igjen som skogkledte er bl.a. Harafjellet, Storhaugen og 
Grøntua. Området sør for Rv 555 i tilknytning til Storavatnet (sør, vest og deler av området 
øst for Storavatnet er mer naturmark, men kraftlinjene er et tydelig element i landskapet der 
de krysser Storavatnet.  

Storavatnet har en flikete vannlinje og det er holmer og øyer i vannet som er med å dele opp 
vannet opp i ulike rom. Vann og landemerker er viktige element for å orientere seg i det 
kuperte landskapet. Lyderhorn med Skarpafjellet er et viktig landemerker i øst, Liatårnet i 
vest. I tillegg er Loddefjord kirke et viktig landemerke i øst. Omkransende fjell og høydedrag 
er viktige for romopplevelsen av området. 

  
Figur 5-11 Foto tatt fra kolle like vest for rekkehusbebyggelsen i Klasatjønnveien 53-83 (Tjønnveien borettslag). 
Rekkehusbebyggelsen sees bak buskvegetasjonen. Lyderhorn er tydelig som horisont i øst. Loddefjord kirke 
skimtes også (Foto Asplan Viak AS). 

 

Riksveg 555 

Innenfor planområdet gir dagens Rv 555 forholdsvis store terrenginngrep.  

Det er større skjæringer mellom Rv 555 og Godviksvingene og på nordsiden av 
Godsviksvingene mot Brønndalsåsen. Skjæring og mur mellom Rv 555 og Godviksvingene 
er på ca. 8 meter. Skjæringen nord for Godviksvingene mot Brønndalsåsen er ca. 15 meter 
på det høyeste.  

Loddefjord kirke 
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Figur 5-12 Bildene over viser skjæring/mur på nordsiden av Rv 555 fra sørvest. (Foto Asplan Viak AS).  

   
Figur 5-13 Bildene viser samme skjæring som bildene i figuren over, men sett fra sør mot planlagt 
kollektivterminal. I dette området går også Godviksvingene i skjæring mot nord / Brønndalsåsen. (Foto: Asplan 
Viak AS). 

I samme område er det også skjæring på sørsiden av Rv 555 mot Tjønnveien borettslag, se 
foto under. Denne skjæringen er ca. 9 meter høy. 

 
Figur 5-14 Bilde fra viser skjæring sør for Rv 555 mot Tjønnveien borettslag. (Kilde: googlemaps) 
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5.5 Nærmiljø/friluftsliv 

5.5.1 Friluftsliv 

Bergen kommune ved Bymiljøetaten har gjennomført kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i Bergen kommune i 2016. Nærmiljøet er et viktig satsingsområde for at 
friluftslivet skal være enkelt og tilgjengelig, og Bergen kommune ved Bymiljøetaten har 
gjennomført registrering og verdisetting iht. Miljødirektoratets veileder M98. Kartleggingen er 
lagt inn i Naturbase med faktaark og beskrivelser. Hordaland Fylkeskommune sin kartlegging 
fra 2007 ligger også inne i Naturbase, og det er planlagt at den kommunale kartleggingen 
skal erstatte den regionale kartleggingen. Bergen kommune sin kartlegging er vist i 
temakartet under med områdetype i tegnforklaringen.  

 
Figur 5-15 Kart som viser kartlagte friluftsområder av Bergen kommune i 2016. (Kart: Asplan Viak AS). 
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Innenfor planområdet ligger nordlige deler av friluftsområdet Storavatnet og Småvatnet, med 
tilgrensende grøntområder (1), sørlig del av friluftsområdet Brønndalsåsen (3) og nordlig del 
av grøntområde ved Frieda Fasmers Minne (7). Planområdet ligger også i nærheten av 
andre friluftsområder, både nærturterreng, leke- og rekreasjonsområder, grønnkorridorer og 
marka- områder.  

Storavatnet og Småvatnet, med tilgrensende grøntområder (1) er et populært og mye brukt 
nærturområde for beboere i Bergen Vest. Området er gitt verdi svært viktig i 
friluftskartleggingen til Bergen kommune. Vest for Storavatnet er det brede turveier som går 
ned til Småvatnet, mens det på østsiden er opplyste tur- og gangveier som delvis går mellom 
bebyggelsen ved Hetlevik og Vadmyra. Turveiene på øst- og vestsiden av Storavatnet er 
forbundet med gang- og sykkelveg langs nordsida av vatnet. Sør for vatnet er det stier som 
muliggjør en rundtur rundt vatnet.  

Vest for Småvatnet og Alvøveien ligger Varden og Vardehaugen nærturterreng (2). Området 
er forbundet med sti, fortau og overgangsfelt til nærturterrenget Storavatnet og Småvatnet. 
Varden og Vardehaugen nærturterreng er et skogsområde med vann, stier, samt grusede og 
delvis opplyste gangveier som gjør området godt egnet for nærturer. Området er tilrettelagt 
med bl.a. gapahuk, grusbane. Det foretas ismåling av Vardevatnet når forholdene tilsier det. 
Området er gitt verdi: svært viktig i friluftskartleggingen.  

Brønndalsåsen (3) leke- og rekreasjonsområde består av skog med en del stier. I Bergen 
kommune sin friluftskartlegging er området gitt verdi: viktig. Videre nordover for 
Brønndalsåsen ligger Akeområde mellom Brønndalen og Olsvikveien (4) som antas blir brukt 
til aking og andre vinteraktiviteter. Området er ikke verdisatt i friluftskartleggingen.  

Nord for Brønndalsåsen ligger Grøntua og Fagerdalen (5) nærturterreng. Området består 
mye av skog med turvei og stier. Utsikt fra toppen av Grøntua. Brukes bl.a. av barnehager og 
skole. Området inkluderer også basketbane, ballbane og akebakke. Området er gitt verdi 
svært viktig i friluftskartleggingen. Mellom nærturterrenget og akeområdet går det en 
Grønnkorridor mellom Olsvikveien og Brønndalen (6). Den er gitt verdi svært viktig.  

Klasatjørna er del av Grøntområde ved Frieda Fasmers Minne (7) i friluftskartleggingen. 
Området inkluderer bl.a. gang- og sykkelveier (flere belyste) samt stier som går i et 
skogsområde. Området har umiddelbar nærhet til skoler og barnehager. Området inkluderer 
også trailbane. 

Nordvest for Harafjellet ligger leke- og rekreasjonsområde Storhaugen, Godvik (8). Området 
består mye av blandingsskog, åpen mark og kratt. I området er det enkelte stier og spor etter 
barnelek. Området er gitt verdi: Registrert. Området inkluderer også en kommunal eiendom 
som er et statlig sikret friluftsområde. Det statlig sikra området er gitt verdi: viktig. Det er 
tilrettelagt med benker/bord, brygge, livbøye, parkeringsplass, stupebrett/badetrapp. 
Bruksfrekvensen er mye. 

Videre vestover ligger Stølavatnet (9). Området er klassifisert som leke- og 
rekreasjonsområde og gitt verdi: viktig i friluftskartleggingen. Det blir foretatt ismåling av 
vatnet når forholdene tilsier det. Ellers løvskog og noe myr.  

Grøntområde mellom Sotraveien og Alvøveien (10) er et skogsområde med gangveier som 
benyttes bl.a. av skolebarn. Området er klassifisert som grønnkorridor og gitt verdi: svært 
viktig.  

Rett øst for planområdet ligger friluftsområdet Lyderhorn (11). Området er klassifisert som 
marka og gitt verdi svært viktig. Lyderhorn utgjør sammen med Damsgårdsfjellet og 
Kanadaskogen Byfjellene vest. Området Inkluderer bl.a. Kvarven festningsanlegg og 
friluftsområde, som er et BOF-område og et klatreområde (Loddefjord). På vestsiden av 
Lyderhorn er det i friluftskartleggingen til Bergen kommune kartlagt og klassifisert to 
grønnkorridorer til Lyderhorn som begge er gitt verdi: svært viktig. Det er Tilkomststi til 
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Lyderhorn og Skarpafjellet fra Loddefjord (12) og Tilkomststi til Lyderhorn fra Lyderhornslien 
(13). 

5.5.2 Nærmiljø 

Tilrettelagte leke- og uteoppholdsarealer 

Leke- og uteoppholdsarealer ligger i tilknytting til boligområder og skoler. Nord for Rv 555 
ligger bl.a. Brønndalen borettslag med Brønndalen binge/basketfelt, lekeplasser, samt 
barnehagen Kidsa Brønndalen med uteoppholdsareal. Videre østover i området med 
småhusbebyggelse i Brønndalen ligger det en lekeplass og en balløkke. Kjøkkelvik skole 
ligger også nord for Rv 555 og har uteområde med bl.a. ballbinge og grusbaner.  

Sør for Rv 555 ligger det flere borettslag med lekeplasser og ballbinger. Bl.a. Tjønnveien 
borettslag, Sandgotna borettslag, Vestre borettslag, Storaneset borettslag og Lyderhorn 
borettslag. I området finnes også flere barnehager med leke- og uteoppholdsareal; bl.a. 
Haugatun barnehage og Kidsa Sandgotna. Loddefjord og Sandgotna skole med uteområde 
bl.a. balløkke ligger også i området. 

Se utsnitt av kart under for leke- og uteoppholdsarealer. Mørk grønn farge viser leke- og 
uteoppholdsarealer i tilknytting til boligområder/ borettslag og oransje ikon viser skoler (ABC) 
og barnehager (figur av barn og voksen).  

Figur 5-16 Kart som viser skoler, barnehager og lekeareal. Oransje ikon viser skoler (ABC) og barnehager (figur 
av barn og voksen). Mørk grønn viser leke- og uteoppholdsareal i tilknytting til boligområder/ borettslag. (Kilde: 
kart.finn.no) 
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Figur 5-17 Bildene over viser lekeplass i Tjønnveien borettslag (Foto: Asplan Viak AS). 

Uformell lek og opphold  

På befaring 07.09.17 ble det i og ved planområdet observert noen områder med uformell 
bruk, med spor etter barns lek og opphold for ungdom. Ved sti/ snarveg fra Olsvik-krysset til 
Brønndalsåsen så vi spor av oppholdssted for ungdom. Bålplass og benker er satt opp i 
grunnmur etter et eldre bolighus. Det er også satt opp en gapahuk og vi fant tomgods mv. i 
området. Se foto under. Et tilsvarende oppholdssted så vi ved høyspentmasten mellom 
Storavatnet og Tjønnveien borettslag. Her er det en hytte med bålplass og vi fant poser med 
tomgods.  

     

Figur 5-18 Bildet til venstre viser oppholdssted for ungdom ved snarveg til Brønndalen, mens bilde til høyre viser 
oppholdssted for ungdom ved høyspentmast mellom Storavatnet og Tjønnveien borettslag. (Foto: Asplan Viak 
AS). 

Det går sti til området ved høyspentmasten fra gangveg mellom Tjønnveien borettslag og 
Vestre borettslag. Stien går forbi en vik/ demning hvor det også går sti til Peneset.  
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Figur 5-19 Bildet til venstre viser kryss gangveg og sti til vik/ demning. Fra viken går det både sti til Peneset og til 
høyspentmasten. Bilde til høyre viser vik/ demning hvor sti til Peneset går på baksiden av demningen og videre 
nordvestover til Peneset. (Foto: Asplan Viak AS). 

Fra området ved høyspentmasten går det et stitråkk nordover langs nordøstsiden av 
Storavatnet vest for Tjønnveien borettslag.  

 

      

Figur 5-20 Bilde til venstre viser sti langs nordøstsiden av Storavatnet. Bilde til høyre viser utsikt fra sti mot 
Harafjellet. (Foto: Asplan Viak AS). 

På odden/ neset rett vest for utløpet av Ørjabekken til Storavatnet er det stier og spor av 
bålplasser. Odden/ neset er kledt av grantrær og framstår som en «trollskog» med flere stier 
og bålplasser. Se foto under. 
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Figur 5-21 Bildene viser sti og bålplass på odden/ neset nord for Storavatnet. (Foto: Asplan Viak AS). 

 

Skoleveg  

Skolekretser/ opptaksområder for skoler (vist i figur under) ligger slik at de som bor øst for 
Harafjellet ikke trenger å krysse Rv 555 for å komme til skole. De som bor øst for Harafjellet 
og sør for Rv 555 tilhører Loddefjord barneskole og Sandgotna ungdomsskole. De som bor 
øst for Harafjellet og nord for Rv 555 tilhører Kjøkkelvik barne- og ungdomsskole.  

De som bor vest for Harafjellet tilhører Alvøen barneskolekrets. De som tilhører denne 
skolekretsen og bor nord for Rv 555 må krysse riksvegen som sin skoleveg (planskilt 
kryssing). De som bor på Janaflaten, Ramsvik og i Alvøen tilhører Kjøkkelvik 
ungdomsskolekrets og må krysse Rv 555 for å komme til skolen. Disse har trolig skoleskyss. 
De som bor vest for Harafjellet og nord for Rv 555, samt de som bor på Skarshaugen/ 
Kiplehaugen/ Kipleveien tilhører Olsvik barne- og ungdomsskole.  

Se figur under for skolekretser/ opptaksområder for barne- og ungdomsskoler. 
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Figur 5-22 Kart som viser skoler, opptaksområde barneskole og ungdomsskole. (Kilde: Bergenskart.no) 

5.5.3 Tilgjengelighet og forbindelser for gående og syklende 

Det er relativt gode gang- og sykkelforbindelser i området selv om Rv 555 ligger som en 
barriere i landskapet/terrenget. Mellom Lyderhorn og Harafjelltunnelen er det gang- og 
sykkelveg både på nordsiden (i Godviksvingene) og sørsiden av riksvegen (langs 
Storavatnet og i Lyderhornsveien). Det er fire gang- og sykkelforbindelser på tvers av Rv 555 
fra Lyderhorn til Kipletunnelen. Tre av disse er i området mellom Lyderhorn til 
Harafjelltunnelen, mens den fjerde er vest for Harafjellet: 

1. Gang- og sykkelveg og sykkelfelt i Kjøkkelvikveien (bro over Rv 555 og kulvert under 
Lyderhornsveien) forbinder bebyggelse i Kjøkkelvik med bebyggelse i Loddefjord og 
busstopp (i Kjøkkelvikveien og i Lyderhornsveien). 

2. Gang- og sykkelveg i Olsvik-krysset (bro over Rv 555 og i kulvert under rampe) forbinder 
bebyggelse i Brønndalen/Olsvik med bebyggelse i Loddefjord og busstopp langs med Rv 
555. 

3. Turvegforbindelse vest Fv 562 Askøyveien/Fv 197 Godviksvingene og vider langs 
vestsiden av Storavatnet.  

4. Turvegforbindelse nord- sør fra Kipledalen til Kiplevatnet (under bro/Rv 555). 
Gangforbindelsen kobler seg videre på stinettet rundt Småvatnet og Storavatnet.  
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Figur 5-23 Kart som viser infrastruktur for myke trafikanter. (Kart: Asplan Viak AS).  
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Kryssinger for gående og syklende over og under Rv 555 er viktig for at boligområdene skal 
ha tilkomst til busstopp og for at boligområdene i nord skal ha tilgang til natur- og 
turområdene sør for Rv 555. 

 

Figur 5-24 Kart som viser infrastruktur for myke trafikanter i området ved Rv 555 mellom Storavatnet og  
Lyderhorntunnelen. (Kart: Asplan Viak AS).  

I kartutsnittet over vises et gang- og sykkelvegkryss Nord for Klasatjørna som kopler ulike 
områder sammen. På kartet vises også snarveg/sti til Brønndalsåsen, samt en snarveg som 
går fra gang- og sykkelvegen langs Storavatnet og opp til Tjønnveien borettslag. Kartet viser 
også busstopp som er viktige målpunkt i området. 

     
Figur 5-25 Bilde til venstre viser gang- og sykkelveg til Brønndalen. Bilde til høyre viser snarveg/sti til 
Brønndalsåsen. (Foto: Asplan Viak AS). 
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5.6 Naturmangfold 

I det følgende redegjøres det for generelle naturforhold i planområdet. Deretter beskrives 
ulike kategorier av naturmangfold noe mer inngående. Beskrivelsene er basert på eget 
feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen (19. juni 2017) og Anette Gundersen (4. september 
2017), samt eksisterende informasjon gitt i Naturbase, Artskart og i fagrapporten for 
naturmangfold for Rv 555 Kolltveit-Storavatnet (Skaarnæs-Moldestad mfl. 2013).  

Berggrunnen består hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis. Helt vest i planområdet er 
det øyegneis/granitt (se figur 5-26). Dette er harde og sure bergarter som avgir lite 
plantenæringsstoffer.  

 
Figur 5-26 Berggrunnskart. (Kilde: geo.ngu.no). 

Nord for selve Godviksvingene er det mest blåbær- og svak lågurtmark. Blåbærmark finnes 
på den høyest liggende delen her og der dominerer furu i tresjiktet. Floraen der består av 
vanlige arter for denne vegetasjonstypen (bl.a. skogstjerne og smyle). I områdene på begge 
sider nedenfor dette partiet er det svak lågurtmark med vanlige boreale lauvtrær som bjørk, 
hegg, rogn, selje og osp i tresjiktet. I busksjiktet finnes kristtorn, einer og noe hassel. 
Feltsjiktet har flere typiske arter som bringebær, hvitveis, skogburkne og storbjørnemose, 
men også beiteindikatorer som jordnøtt og sølvbunke (figur 22). Helt i vest i Godviksvingene 
er det rester etter en gammel hage (mur) indikert med mye spirea-busker. Her dominerer ung 
selje i tresjiktet. Det er også en brukbar forekomst av ramsløk, og det er mye einstape her.  
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Figur 5-27 Ung lauvskog ved Godviksvingene (t.v.) og blåbærskog i planområdet øst for Storavatnet (t.h.). (Foto: 
Asplan Viak AS). 

Vest for Klasatjørna og øst for bebyggelsen er det mest parklandskap. Vest for denne 
bebyggelsen, og øst for Storavatnet, er det vanlig blåbærskog dominert av furu og bjørk, og 
med innslag av rogn, i tresjiktet. Dette kvalifiserer ikke til egen naturtype jf. DN-håndbok 13 
(reviderte fakta-ark 2014). Skogen er jevnt over også relativ ung, men det er verdt å merke 
seg enkelte partier med noen eldre trær og noe liggende død ved i tidlige 
nedbrytningsstadier. På slik død ved ble bl.a. kysttvebladmose og larvemose registrert.  

Det kan også nevnes at det er registrert frømøll i Klasatjønnveien i 2009.  

Helt i nord i denne delen derimot, finnes det intakt kystmyr. Denne lokaliteten og en annen 
myrlokalitet av den viktige naturtypen kystmyr er omtalt under viktige naturtyper i avsnittet 
nedenfor, samt beskrevet i eget vedlegg etter DN-håndbok 13 (reviderte fakta-ark 2014). 
Øyen i vest, og fastlandet nordvest for den, består av treplantasjer (granplantefelt). Det 
resterende av området i vest består av ungskog (mest bjørk) etter en nylig hogst og har 
derfor ingen naturtyper etter DN-håndbok 13 (reviderte fakta-ark 2014). 

Nord for Kiplevatnet renner en bekk gjennom et område med sterkt endra mark dominert av 
ørevier, bringebær og spirea i busksjiktet om med bl.a. blåknapp, myrhatt, sølvbunke, sløke, 
geitrams, sverdlilje, skvallerkål og grøftesoleie i feltsjiktet. I bunnsjiktet ble totannblonde 
registrert. Den fremmede arten bulkemispel finnes også i området (se figur 28). 

Øst for den nordlige delen av Kiplevatnet preges av knauser med berg i dagen. På skrinn 
mark finnes lyngskog, mens blåbærskog dominerer i noe rikere partier. Furu er dominerende 
treslag, og i tillegg finnes bjørk og rogn. I feltsjiktet i blåbærskogen er blåbær, einstape, 
maiblom, skogstjerne og smyle vanlige, og krussigd finnes i partier i bunnsjiktet. Røsslyng, 
krekling og tyttebær er vanlige i lyngskogene. I små og fuktige forsenkninger finnes blåtopp 
og rome. Enkelte steder finnes partier med svak lågurtskog med furu, med for eksempel 
bjørk, rogn, selje, trollhegg, bringebær, gauksyre, einstape og vivendel i feltsjiktet, mens 
fjærmose og etasjemose dominerer i bunnsjiktet. 
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Figur 5-28 Blåbærskog med furu og bjørk (t. v.) og lyngskog på skrinn mark med furu og bjørk, nordøst for 
Kiplevatnet (t. h.). (Foto: Asplan Viak AS). 

5.6.1 Viktige naturtyper 

Det var tidligere ikke registrert naturtyper etter DN-håndbok 13 (1997 eller etter reviderte 
fakta-ark 2014) i planområdet jf. Naturbase. På befaringen utført av Per Gerhard Ihlen 19. 
juni 2017 ble det registrert en kystmyr, utforming annen kystmyr øst for den nordlige delen av 
Storavatnet. Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 1,6 daa, ca. 41 m o.h., og 
har både tuer og myrflater. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen, den er 
ikke drenert og hydrologien er derfor intakt. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig 
(B-verdi). I tillegg ble det på befaring utført av Anette Gundersen 4. september 2017, 
registrert en liten kystmyr, utforming annen kystmyr, øst for den nordlige enden av 
Kiplevatnet. Også denne myren er artsfattig, representativ for regionen og intakt, men pga. 
liten størrelse ble den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). En mer detaljert beskrivelse av 
lokalitetene er gitt i vedlegg 15, som er sendt til Fylkesmannen i Hordaland for å legges ut i 
Naturbase.  
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Figur 5-29 Kystmyr, utforming annen kystmyr øst for den nordlige delen av Storavatnet. (Foto: Asplan Viak AS). 

 

 

Figur 5-30 Geografisk avgrensning av kystmyr, utforming annen kystmyr øst for den nordlige delen av 

Storavatnet. (Kilde: Asplan Viak AS). 
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Figur 5-31 Kystmyr, utforming annen kystmyr øst for den nordlige delen av Kiplevatnet (t. v.) og dens geografiske 
avgrensning (t. h.). (Kilde: Asplan Viak AS). 

5.6.2 Fugleliv 

Det er i Artsdatabankens Artskart registrert flere fuglearter fra Storavatnet og Klasatjørna. 
Fiskemåke, en art som er vurdert som nær truet (NT) i Norge (Henriksen & Hilmo 2015), 
finnes begge steder. Fiskemåke er i Miljødirektoratets Naturbase vurdert som en art med 
nasjonal forvaltningsinteresse. Fra den nordlige delen av Storavatnet er det flere 
fugleregistreringer av vanlige arter. Det er også registrert en del andefugler som siland og 
toppand, og måkearter som sildemåke og gråmåke. Av andre eksempler herfra kan nevnes 
sangsvane, tårnseiler, rugde, smålom, og havørn. På stranden i nord er strandsnipe 
registrert og helt i vest er møller og kattugle funnet. Ellers er det bare registrert vanlige arter 
ved Klasatjørna, men registreringene av stillits og grønnsisik er av interesse.  

5.6.3 Fisk 

Det er begrenset informasjon om tilstanden til fiskebestanden i Storavatnet. Ørretbestanden i 
Storavatnet er sterkt redusert, i stor grad pga. tapt gyteareal som følge av regulering av 
vannet, oppdemming av utløpsbekken og nedbygging/rørlegging av tilløpsbekker. I tillegg er 
det røye i vannet som er en næringskonkurent for ørret.   

Det ble i forbindelse med konsekvensutredning for Rv 555 gjennomført et enkelt kvalitativt 
fiske i vannet der 6 røye ble fanget. Det er også gjennomført et fiske med fleromfarsgarn, i 
forbindelse med undervisning, der store mengder stingsild og sterkt parasittert røye, men 
ingen ørret ble fanget. Det er derfor usikkert om det i det hele tatt er ørret igjen i vannet, men 
røye og stingsild er dominerende arter.  

Storavatnet var et kjent ørretvann tidligere. Før demningene ble bygget var det sannsynligvis 
gyteområder i utløpsbekken ned mot Alvøyvatnet. Flyfoto fra 1951 (norgeibilder.no) fra 
Storavatnet viser at vannet var nedtappet på dette tidspunktet, noe som gjør det lite 
sannsynlig at gyteområdene på utos fungerte på dette tidspunktet. Storavatnet var kjent som 
ørretvann etter at demningene ble bygget, noe som tilsier at gyting må ha foregått oppstrøms 
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vatnet, der Ørjebekken er den mest sannsynlige kandidaten. En annen mulighet er at det ble 
satt ut fisk i vatnet. Om minnet om Storavatnet som ørretvann skyldes utsettinger eller 
naturlig gyting er usikkert, men flyfoto fra 1970 tyder på at bekken kan ha fungert som 
gytebekk før veganlegget ble bygget.  

Det er i Miljødirektoratets naturbase registrert ål i Storavatnet, en art som er kategorisert som 
en art av nasjonal forvaltningsinteresse. Ålen er også vurdert som sårbar (VU) på norsk 
rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015).  

Ut fra de opplysninger en har om adkomstmuligheter for fisk fra sjøen til Storavatnet er det 
vurdert slik at ål ikke har mulighet til å benytte Storavatnet som oppvekstområde. 

5.6.4 Vilt 

Vurderinger av registrerte hjortetrekk og registrerte påkjørsler for hjort gir grunnlag for å 
definere to områder innenfor planområdet som kan være aktuelle som krysningspunkter for 
hjort. Dette er Askøyveien nord for kryss med Rv 555 og over Kipleåsen (Harafjellet) mellom 
Kiplevatnet og Storavatnet (jf. fig. 27). Sistnevnte er registrert i sammenheng med 
viltkartlegging i Bergen kommune i 2004-2005 og omtalt i KU til kommunedelplanen, samt i 
Forvaltningsplan Hjort i Bergen 2012-2020. Det er usikkert i hvilken grad trekkvegen er brukt, 
ettersom den går gjennom tettbebygde områder. 

 

 

Figur 5-32 Registrert hjortetrekk over Kipleåsen (Harafjellet) i rødt. (Kilde: Naturbase og konsekvensutredning til 

KDP Sotrasambandet (2008)). 
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Figur 5-33 Viltpåkjørsler i og i nærheten av planområdet per mars 2015. Alle registrerte hendelser er med hjort 
(Kilde: Hjorteviltregisteret). 

5.6.5 Fremmede arter 

I planområdet er det registrert flere lokaliteter med platanlønn, syv lokaliteter med 
parkslirekne og en lokalitet med bulkemispel. Alle artene er vurdert til å ha svært høy risiko 
(SE). De fleste av disse fremmede artene er registrert av Asplan Viak i forbindelse med 
planarbeidet. Funnene er publisert i artskart (artskart.artsdatabanken.no), og nøyaktig 
informasjon om lokalisering og veipunkter kan hentes derfra. I tillegg er de fremmede artene 
ugrasmjølke (SE), klasespirea (PH-potensielt høy risiko), buskmure (LO-lav risiko) registrert 
tidligere i området. Utsnitt av de oppdaterte artskartene med gjennomførte registreringer 
følger nedenfor.  
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Figur 5-34 Fremmede arter i planområdet (merket med røde punkter), de fleste platanlønn og parkslirekne. (Kilde: 

Artsdatabankens Artskart). 

 

Figur 5-35 Den fremmede arten bulkemispel nord for Kiplevatnet. (Kilde: Artsdatabankens Artskart). 
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5.7 Kulturmiljø 

Planområdet strekker seg over fire matrikkelgårder i Laksevåg: Loddefjord (gnr. 123), 
Hetlevik (gnr. 124), Alvø (gnr. 130) og Stølen (gnr. 138). 

Området øst for Lyderhorn er preget av vannoppsamling fra nedslagsfeltet i den bratte lia 
ned fra fjellet, men også fra høydedragene Torshaugen og Høgefjellet, i tillegg til fra 
Gravdalsfjellet noe lenger mot øst. Liavatnet og tjernene øst for Lyderhorn har vært svært 
viktig for mølledriften i Gravdal, en drift som var betydelig allerede i høymiddelalderen (ca. 
1130 – 1350 e.Kr.). Området er noe kupert og har generelt skrint jordsmonn og mye 
berggrunn (Byantikvaren i Bergen 2012:3). 

I dalføret vest for Lyderhorn flater landskapet seg ut, og til tross for at her er store 
myrområder, har det trolig vært bedre å drive landbruk her enn øst for fjellet. Men man må 
regne med at betydelige områder opp igjennom årene har blitt grøftet og drenert for å gjøre 
det dyrkbart. Også her er landskapet preget av vann, blant annet ligger den oppdemte 
innsjøen Storavatnet her. 

Selv om store deler av dalføret ble nedbygd i årene etter 1970, kan fortsatt noe av det 
opprinnelige jordbrukslandskapet sees enkelte steder, hvor åpen slåttemark, driftsbygninger 
og våningshus vitner om eldre tiders gårdsdrift. 

Den største, og trolig også en av de eldste, av gårdene i området er Loddefjord, som ligger 
på flaten vest for fjellet Lyderhorn. Fra tidlig i middelalderen ble gården eid av fremmede 
jordherrer. I 1797 makeskiftet Henrich Jansen Fasmer til seg gården, som siden har blitt 
værende i familiens eie helt opp til i dag. Etter hvert ble gården delt opp i flere mindre bruk; i 
1886 var den delt opp i elleve bruk, og i 1900 bodde det ifølge folketellingen 57 mennesker 
på Loddefjord gård. I dag er ingen av gårdsbrukene i området i vanlig drift lenger, og det 
gamle jordbrukslandskapet er omformet til et bylandskap. 

Gårdsnavnet Loddefjord kan komme av det norrøne lof, som betyr «ros», eller av det 
norrøne ljúfr, som betyr «kjær», med tanke på rik fiskefangst, men kommer mest sannsynlig 
av log, som betyr «lue» eller «flamme». Det er ifølge Oluf Rygh trolig en sammenheng 
mellom de to navnene Loddefjord og Lyderhorn. 

 

 

Figur 5-36 Registrerte kulturminner i Loddefjord. (Kilde: Askeladden, Riksantikvarens database over 

kulturminner). 
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5.7.1 Arkeologiske kulturminner 

Det er bare registrert ett automatisk fredet kulturminne på Loddefjord gård sin eiendom. 
Dette er en heller, som ligger under Sildaberget i Skorpafjellet, 175 meter øst for 
Skålevikveien (og Vannkanten) og ca. like langt nordøst for den nordligste delen av 
Bjørndalspollen (Askeladden ID 55449). Helleren er dannet av et langstrakt, men heller smalt 
overheng i den nærmest loddrette fjellveggen. Den store høyden i helleren medfører at 
rommet innenfor dråpefallet er opp til 10 meter dypt. Store deler av hellergulvet er fylt av 
nedraste steinblokker. Prøvestikk gravd inne i helleren viste at det var et trekullholdig og fett 
jordlag under overflaten. Dette kulturlaget var opp til 40 cm dypt i et av prøvestikkene. Av 
gjenstander ble det funnet en slipestein av kvarts, pimpstein, flintflis, skjell og bein 
(museumsnr. B11194 og B12013). Kulturminnet ligger utenfor planområdet, men viser at det 
har vært menneskelig aktivitet her allerede så tidlig som i steinalder. 

5.7.2 Potensialvurdering 

Arkeologer fra Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen gjennomførte en befaring i 
planområdet 29.03.17. Det ble konkludert med at det ikke var potensial for funn av 
automatisk fredete kulturminner her. Etter at planområdet ble utvidet juni 2017, gjennomførte 
Hordaland fylkeskommune en ny befaring. I brev av 17.10.17 skriver Fylkeskonservatoren: 
«Området vart vurdert til å ha lite potensial for funn av automatisk freda kulturminne og det 
vil difor ikkje vere naudsynt med ei undersøking»… 

Når det gjelder areal under vann, har Bergen Sjøfartsmuseum gjort en vurdering av dette. De 
hadde ingen kjennskap til kulturminner her, og vurderte potensialet for funn av slike som lavt. 

 

   
Figur 5-37 Til venstre: helleren under Sildaberget (Askeladden ID 55449). (Foto: Statens vegvesen). Til høyre: 
noen av gjenstandene som ble funnet i prøvestikk under helleren (B11194). (Foto: © 2017 Universitetsmuseet i 
Bergen). 

5.7.3 Nyere tids kulturminner 
 

Loddefjord kyrkje er en langkirke i nyromansk stil, og er et kulturminne som er listeført hos 
Riksantikvaren (Askeladden ID 84319). Kirken er tegnet og oppført av Bergensarkitekten Ole 
Landmark, og ble innviet i 1926. Dette kulturminnet ligger utenfor planområdet, men er 
innenfor influensområdet for tiltaket. 
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På Loddefjord kirkegård står det en mindre trebygning med valmet tak med skifertekke. 
Huset hviler på fire støpte betongsøyler med Lecastein i mellom, som derfor er et relativt nytt 
fundament, men flyfoto fra 1951 viser at det har stått en tilsvarende bygning her tidligere. 
Trolig er derfor ikke huset flyttet, men har heller fått et nytt fundament en gang i tiden. 
Alderen til bygningen er usikker. 

På kirkegården er det også et nyere T-formet gravkapell i betong. Denne bygningen, som ble 
oppført i 1952, har et strengt klassisistisk, men likevel funksjonelt formspråk. Særlig 
klokketårnet i det nordøstlige hjørnet av plassen rundt bygningen er et godt eksempel på 
arkitektonisk modernisme (Byantikvaren 2012:18). 

 

Figur 5-38 Loddefjord kyrkje (Askeladden ID 84319) (Foto: Statens vegvesen). 

Like sør for den østlige enden av planområdet ligger det en bunker fra andre verdenskrig 
(Askeladden ID 229660). Bunkeren ligger innenfor det området (fra Kvarven til Nordåsvatnet) 
som ifølge britiske etterretning var hovedområdet for tyske tropper som skulle støtte opp om 
Kvarven festning. Det var i sin tid utstasjonert ca. 300 soldater her. Bunkeren har to inn-
/utganger - med tredører som trolig er satt inn etter krigen - og er inndelt i fire rom. Den har i 
tillegg to par skråstilte vinduer, og flatt tak. Det har vært elektrisk installasjon i ett av 
rommene, og inspeksjonsluke ved siden av hver dør. 

I Loddefjord er det få bevarte spor etter den eldre gårdsbebyggelsen. Men ser man på eldre 
kart, flyfoto og ortofoto over området, kan man se at det fremdeles fins bevarte bygninger fra 
tiden før den store boligbyggingen startet opp i Loddefjord på slutten av 1960-tallet. Både 
innenfor og like ved siden av planlagt tomt for ny kollektivterminal, fins det bevarte spor og 
bygninger fra eldre tider. 

På eiendommen gnr. 123/467, som ligger like øst for terminaltomten, står det fremdeles to 
eldre gårdsbygninger; et våningshus og et uthus. På ortofoto fra 1951 og 1970 kan man se at 
det i tillegg lå en stor løe like vest for disse to bygningene. Løen finnes ikke lenger i dag, men 
fortsatt ligger det bevarte rester av grunnmuren like ovenfor gangveien som går gjennom 
området.  

Fra de nevnte restene av grunnmuren går det en oppmurt vei opp til et åpent område i 
skogen nord for Rv 555 og terminaltomten. Her er det blant annet bevart grunnmur og 
trapper etter en eldre bolig/fritidsbolig. Kulturlandskapet her har fortsatt karakter av en gang 
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å ha vært en hage. Ca. 90 meter sørvest for disse bosetningssporene fins det en oppmurt 
flate i skogen. På de eldre ortofotoene over området kan man se at dette er spor etter en 
oppmurt hage. I den østlige ytterkanten av denne stod det en gang et bolighus, men her er 
ikke bevarte spor etter dette i dag.  

 

Figur 5-39 Utsnitt av ortofoto fra 1970 som viser bebyggelsen i området for planlagt kollektivterminal i Loddefjord. 
Fortsatt eksisterende kulturspor er markert med rødt: 1) stående våningshus og uthus, 2) rester etter grunnmur til 
løe, 3) oppmurt tilkomstvei til bolighus, 4) grunnmur til bolighus og 5) oppmurt hage. Planlagt kollektivterminal vil 

bli liggende omtrent midt i bildet. Kilde: Statens vegvesen 

5.8 Naturressurser 

Planområdet er i stor grad bygd ut, med få landbruksområder og fragmenterte 
skogbruksområder. For vannressurser er Alvøenvassdraget med Storavatnet og Småvatnet 
vurdert å være den viktigste naturressursen i planområdet. 

5.8.1 Geo-ressurser 

Berggrunnen i planområdet består av øyegneis og gneis. I følge NGUs databaser for pukk, 
grus og mineralressurser, er det i dag ikke større uttak av lausmasser, større steinbrudd, 
eller uttak av andre mineralressurser i planområdet. 

5.8.2 Jordbruksressurser 

Det er registrert jordbruksareal med fulldyrka jord helt nord i planområdet, nordøst for 
Olsviktunnelen. I forslag til ny kommuneplan for Bergen (KPA2016 – høring), er dette arealet 
foreslått til byfortettingssone - BY og ytre fortettingssone – Y. Videre er det registrert noe 
dyrkbart areal (myrområde egna for oppdyrking) langs Askøyveien, et areal som alt er 
regulert til vegformål i godkjent reguleringsplan Rv 555 Sambandet Sotra – Bergen. 
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5.8.3 Skogbruksressurser 

Det er kartlagt skogbruksområder med høy - og særlig høy bonitet i planområdet nordvest for 
Storavatnet og i området ved Olsvik-krysset. Nordvest for Storavatnet (øst for Harafjellet) er 
det et område med barskog (dominans av gran) med særlig høy bonitet på 21 dekar. Videre 
et område med barskog som inkluderer holmen med høy bonitet på 18 dekar. Vest og 
nordvest for Harafjellet (nord for Kiplevatnet) er det registeret to mindre områder med skog 
med særlig høy bonitet på hhv. 0,7 + 2,5 dekar. Skogsområdet ved Olsvik-krysset med 
særlig høy bonitet som har dominans av lauvskog, utgjør 21 dekar. 

 

Figur 5-40 Bonitet- og arealtypekart. (Kilde: NIBIO).  
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Figur 5-41 Skogsområde med barskog med særlig høy bonitet nordvest for Storavatnet (øst for Harafjellet). (Foto: 
Statens vegvesen). 

 

 

Figur 5-42 Skogsområde med lauvskog med særlig høy bonitet ved Oslvikskjenet. (Foto: Statens vegvesen). 
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5.8.4 Vannressurser 

Vannressurser er grunnvannsressurser og overflatevann (ferskvann og kystvann) som har 
eller kan få ressursmessig betydning for samfunnet. Vesentlige egenskaper er kvalitet og 
mengde. 

Grunnvann: Innenfor planområdet er det primært i området ned mot Loddefjord at det er 
løsmasse-avsetninger med tykk morene, med begrenset grunnvannpotensiale (NGU). For 
øvrig er det tynt løsmassedekke i området. Tatt i betraktning at området i stor grad er utbygd 
med potensiell forurensing i grunnen, vurderes det å være lite grunnvannsressurser med 
større verdi innfor planområdet. 

Drikkevannsbrønn i fjell er registret nord for dagens tunnel ved Harafjellet (Fjellbrønn nr. 
82467) som benyttes til vannhusholdning og en fjellbrønn vest for Askøyveien (Fjellbrønn nr. 
20656), registret med ukjent bruk (NGU-GRANADA).  

Alvøenvassdraget med Storavatnet regnes som den viktigste vannressursen innenfor 
planområdet. 

Alvøenvassdraget (056.4) tilhører vannområde Vest i Vannregionen Hordaland. Vassdraget 
sitt nedbørsfelt utgjør 5,6 km2, med størst lengde på 4,5 km der vannflaten utgjør 1,6 km2. 
Nedbørsfeltet har 3,4 km2 natur- og skogsmark, 0.07 km2 kulturmark og 0,4 km2 utbygd 
areal. Innsjøene Storavatnet (40 moh) med overflate 0,99km2 og Småvatnet med 0,56km2 
dominerer nedbørsfeltet (Bergen kommune). Nedbørsfeltet for Storavatnet alene utgjør 3,3 
km2 (NEVINA). Dypeste nivå med -50 m ligger sørøst i vannet. Vassdraget er regulert. 

Storavatnet klassifiseres som type nr. 5 – Kalkfattig, klar, grunn innsjø. 

 
Figur 5-43 Dybdekart over Storavatnet. (Kilde: Statens vegvesen) 
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I Vann-nett er Storavatnet klassifisert med antatt svært god økologisk tilstand. Undersøkelser 
som ble utført i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for Sotrasambandet viste at 
forsuringsindeksen LAMI viser en score på 4,95, noe som tilsvarer svært god økologisk 
tilstand. Kjemiske analyser av bunnsediment viser noe forhøyede verdier av kadmium, 
kobber, sink og arsen. Sammenligner en med klassegrensene for marine sedimenter, ble det 
konstantert forhøyede verdier av noen PAH-forbindelser, der 4 ligger i tilstandsklasse III, og 
en i tilstandsklasse IV. Det er foretatt ytterligere undersøkelser i 2017 tilknyttet dette nye 
planarbeidet, der ny veileder M608-2016 legges til grunn mht. tilstandsklasser i ferskvann, se 
omtale i kap. 5.1. 

I 2017 er det foretatt ytterligere undersøkelser, der blant annet ny veileder M608-2016 legges 
til grunn mht. tilstandsklasser i ferkvann, jf. omtale i vedlagt fagrapport om vannmiljø. 

Storavatnet har tidligere hatt funksjon som drikkevann. I Bergen kommunes «Hovedplan for 
vannforsyning 2015-2024» (kap. 8.3.1 Vannbehandling) står det at «Storavatnet (Laksevåg) 
ble lagt ned som krisevannkilde etter at den nye dammen ved Svartavatnet, Gulfjellet, ble tatt 
i bruk i 2014».   

 

Figur 5-44 Storavatnet sett fra nordøst. (Foto: Statens vegvesen). 

 

 

Figur 5-45 Storavatnet sett frå nordvest. (Foto: Statens vegvesen). 
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Storavatnet/Småvatnet (Alvøenvassdraget) leverer i  dag vann til smoltproduksjon for Alvøen 
Gamle Mølle (AGM) der Storavatnet fungerer som magasin for Småvatnet. Alvøen Gamle 
Mølle AS kan regulere vannstanden i Storavatnet ned med 2,6 m, men vannstanden holdes 
normalt stort sett stabilt. Småvatnet benyttes også som drikkevann for næringsvirksomheten 
i Alvøen inkl. gården og ridestallen, til sammen til rundt 95 personer (pers. med. H. Fasmer). 

Ved høyeste regulert vannstand føres vann fra Storavatnet ned til Småvatn via et overløp. 
Ved lengre tørke, hvor Småvatn kan nærme seg kritisk nivå, tappes vann fra Storavatn via 
tappeventil. Smoltanlegget «Alvøen gamle mølle» bruker mellom 15 og 22 m3 vann/minutt, 
dvs. mellom 7.9 mill. m3 til 11,6mill m3 pr. å (pers. med. H. Fasmer). Uttaket varierer i 
henhold til status for biomassen, klekkeperioder og vaksinasjons og sorteringsperioder.  I 
snitt er det årlige behovet rundt 9 mill m2 vann (AGM v/ Fasmer). Både rettighetshaver, 
Alvøen Eiendommer, og Alvøen Gamle Mølle (AGM) som utøver av rettigheten er opptatt av 
at dagens tilførsel og vannkvalitet fra Storavatnet opprettholdes. 

 

Figur 5-46 Oversikt over dam system mellom Storavatnet og Småvatnet (Kilde: Hydrologirapport; G. DAM). 

Ørjebekken, langs Askøyveien, er lagt i kulvert i forbindelse med tidligere veganlegg.  
Bekken har munning nord i Storavatnet. Bekken fører og noe vann fra veganlegget. For mer 
informasjon om vatn, spillvatn og overvatn i planområdet, se VA-Rammeplan. 
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5.9 Teknisk infrastruktur  

5.9.1 Høyspent, andre kabler og linjer  

Det går en høgspentlinje i luft/jord i søndre del av planområdet. Det er ikke påvist noen 
direkte konflikter mellom veganlegget og høyspentlinja. 

Det er flere store veglysmaster langs veganlegget, både ved toplanskrysset og langs Rv 555 
i øst. Flere av disse mastene flyttes i forbindelse med det nye veganlegget. Dette må løses 
som del av prosjektering av veganlegget. 

5.9.2 Vann- og avløp 

 
Vannforsyning 

Området får vannforsyning fra Gulfjellet. Langs Rv 555 går det en DN 300 duktil 
støpejernsledning som forsyner Ytre Laksevåg med drikkevann. Anleggsår 1991. Ved 
rundkjøring til Askøy krysser hovedledningen fylkesvei 197, Godviksvingene og fylkesvei 562 
Askøyveien. 

Ved rundkjøring til Olsvikskjenet er det etablert en avstikker med DN 250 vannledning til 
Klasatjønnområdet. Denne krysser riksvei 555, Sotraveien like vest for rundkjøring til 
Olsvikskjenet. 

Fra fordelingskum ved dagens rundkjøring til Askøy forsetter hovedledningen som DN 250 
duktil støpejernsledning langs Godviksvingene. Beboere i området nær veisystemet får 
vannforsyning fra denne ledningen. 

Avløp 

På begge sider av Rv 555 ved Olsvikskjenet ligger det spillvannsledninger. Disse går videre 
nordøstover og ut av området som blir berørt av denne planen. 

Ved rundkjøring til Fv 562, Askøyveien er det en kommunal spillvann pumpestasjon. Denne 
får tilførsel fra nærliggende bebyggelse, samt bebyggelse langs Askøyveien og 
Godviksvingene. Spillvann fra pumpestasjon pumpes i en 200 mm. PE spillvannsledning 
nordvestover fylkesvei 197, Godviksvingene. Ved høybrekk på vei går pumpeledning videre 
med gravitasjon.  

Overvann 

Storavatnet var tidligere drikkevannskilde for Bergen kommune, og dette har medført at 
forurenset overvann ikke kunne renne ut i Storavatnet. Samtlige veier i området har kantstein 
og sandfang som går i lukket system fram til statlig pumpestasjon som ligger ved avkjørselen 
til Askøy. Fra pumpestasjon pumpes vannet i en statlig 400 mm. PE pumpeledning fram til 
Vadmyra, hvor ledningen går over til en kommunal overvannsledning som har utløp i 
Bjørndalspollen. Fra pumpestasjonen er det også et statlig overløp DN 500 betong som 
munner ut i Storavatnet. 

Under riksvei 555 er det to statlige stikkrenner, DN 600 ved Storavatnets nord-østre hjørne 
og en DN 400 ved avkjøringen til Askøy. Begge stikkrenner krysser Rv 555 og Fv 197 og tar 
med seg overvann fra områder oppstrøms veier. Stikkrennene har utløp i Storavatnet. 

Langs Askøyveien går det en DN 800 - 1000 – 1200 mm. statlig overvannsledning som blant 
annet også tar med seg Ørjebekken. Fra Godviksvingene kommer det ned en DN 200 mm. 
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overvannsledning, og fra område rundt rundkjøring kommer det en DN 400 mm. statlig 
overvannsledning. Etter sammenkobling av alle disse ledningene går overvannsledningen 
over til DN 1600, og denne munner ut i Storavatnet. Overvannsledningen har lite fall, og 
ligger halvt neddykket i Storavatnet. Kapasiteten på denne vil derfor bli noe redusert. 

5.10 Grunnforhold 

Planområdet består i hovedsak av lite løsmasser over fjell. Bergarter er i hovedsak ulike 
typer gneis, som del av Øygardskomplekset. 

Terrenget ved Olsvikkrysset der ny terminal skal etableres er det småkupert. Omtrent midt i 
området er det en kolle på 76 moh. Nordøst for kollen går terrenget jevnt nedover til nivå 
med sykkel- og gangstien på ca. 54 moh. Rett sør for kollen går terrenget bratt ned mot GS-
vegen. Her finnes det bergskjæring i dag. Vegetasjonen består av småkratt og løvskog. 
Kvartærgeologisk kart fra NGU angir bart fjell i området for terminalen. Det vil si at området 
stort sett mangler løsmasser, eller at mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. Stedvis er det 
vegetasjon med tykkelse på < 0,5 meter over berget. I bakkant av skjæringen ved profil nr. 
105-120 er det er lite søkk. Her kan tykkelsen på løsmassene være noe større. Det er 
observert flere bergblotninger innenfor terminalområdet. 
 
I vestre del av det planlagte terminalområdet er det etablert en fylling i forbindelse med 
tidligere bebyggelse. Fyllingen er i det sørvestlige hjørnet støttet opp av en betongmur på 
opptil 1-2 m høyde. Tykkelse på fyllingen er ikke undersøkt, men antas å være maksimalt et 
par meter. Fyllingen anslås til ca. 480 m3. Nedenfor fyllingen er det etablert betongmurer for 
å stabilisere løsmasser over eksisterende vegskjæring. 
 
Harafjellet består av «øyegneis» som i hovedsak er lite oppsprukket (60-65% i 
bergmasseklasse B). I østre del forventes bergmassen å være noe mer oppsprukket langs 
NNV-SSØ-lige soner. 
 
 

 

Figur 5-47 Kartet viser en oversikt over bergarter i vestre del av planområdet, jf vedlegg til Ingeniørgeologisk 
rapport til reguleringsplan, Kiple og Harafjellet G/S tunneler, Sweco. 
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5.11 Vannmiljø Storavatnet 

Vannkvaliteten er god, men sedimentene i Storavatnet er forurenset (basert på risiko for 
økologiske effekter). Både nordre, midtre og søndre del har sedimentprøver som er i klasse 
4 (dårlig). Kilden til forurensningen er trolig en kombinasjon av avrenning fra riksvei 555, luft 
transportert forurensning og evt. tidligere utslipp i Storavatnet.  

Resultatene fra dybdeprofilene viser at vannkvaliteten i Storavatnet er relativt lik i alle de 
undersøkte delene av vannet. Det er noe høyere konduktivitet og redokspotensial i 
dybdeprofilene som er tatt i djupålen nordøst i Storavatnet. Dette indikerer at vannet i denne 
delen har lengre oppholdstid enn i de øvrige deler. Det var særlig mye nedbør dagen før 
undersøkelsen (ca 40 mm), noe som viser at hovedstrømmen av vannet fra innløpsbekken 
(Ørjebekken) følger vestre hovedløp i Storavatnet.  

Storavatnet kan karakteriseres som «svært god økologisk tilstand» basert på klorofyll og 
forsuringsindeks (2015). 

Kjemisk tilstand viser «moderat kjemisk tilstand» basert på aluminium og sink, og moderat 
for bly.  

Det er «god kjemisk tilstand» basert på pH, nitrogen og fosfor. 

Settefiskanlegget i Alvøen benytter Småvatnet som vannkilde. Storavatnet er normalt fylt opp 
til høyeste regulerte vannstand, men en kan i perioder med tørke og lite vann i Småvatnet 
senke demmingen maksimalt 2,6 meter, ned til kote 36,3. Storavatnet benyttes dermed som 
reservevannkilde til smolt-anlegget. Anlegget har et vannbehov på mellom 15 og 22 
m3/minutt.  

5.12 Forurensing av grunn 

I forbindelse med planarbeidet for gjeldende reguleringsplan for Sotrasambandet ble det 
gjennomført en historisk kartlegging av området innenfor gjeldende plan med sikte på å 
identifisere potensiell grunnforurensning. I området ved Storavatnet ble det da kartlagt at 
vegstrekningen langs Storavatnet er bygd på fyllmasser på 80-tallet. Massene er trolig 
sprengstein, og siden opphavet er ukjent kan en ikke se bort fra at massene er forurenset 
(Fagrapport FR4, Miljøteknisk undersøkelse, Rambøll 2015). 

Nedenfor vises flyfoto fra 1980 som viser at utfylling ved Storavatnet pågår. Flyfoto viser 
også at området ved nordlig del av Klasatjørna er betydelig fylt ut, og en kan derfor ikke se 
bort fra at også disse massene er forurenset.  
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Figur 5-48 Flyfoto fra 1980. Dagens veglinjer ligger på med rød strek. (Kilde: www.bergenskart.no). 

I forbindelse med planarbeidet for ny kollektivterminal er det i tillegg registrert en fylling 
etablert i forbindelse med tidligere bebyggelse i vestre del av det som vil bli det nye 
terminalområdet. Området er vist i ingeniørgeologisk rapport (Sweco 2017), se figur under. 

 

Figur 5-49 Utsnitt fra vedlegg i ingeniørgeologisk rapport 
(Sweco 2017). Fylling vist med rutenett. 

 

Figur 5-50 Utsnitt fra ortofoto fra 1980 som viser 
tidligere bebyggelse markert med ring. (Kilde: 
www.bergenskart.no). 
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5.13 Støy 

 

Figur 5-51 Støysonekart eksisterende situasjon. (Kilde: Tegning X07 til gjeldende reguleringsplan, Rambøll) 

Støysonekart for eksisterende situasjon viser flere boliger innenfor planområdet som ligger 

innenfor rød og gul støysone. Langs Askøyveien viser støysonekartet 5 boliger i rød 

støysone på vestsiden av vegen, og 3 boliger i rød støysone på østsiden av 

Askøyveien/Godviksvingene.  

Ved Kipledalen ligger boligene over tunnelmunningen i vest (Kiplehaugen) i rød støysone, jf 

utsnitt under. 

 

Figur 5-52 Utsnitt av tegning X06 til gjeldende reguleringsplan (Kilde: Rambøll) 
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5.14 Luft 

Beskrivelse av dagens forhold er hentet fra fagrapport FR 7, 2015-03-13 Rv 555 Kolltveit- 
Storavatnet (Rambøll). 

Svevestøv (PM10) og nitrogenoksider (NO2) er de viktigste komponentene av luftforurensning 
med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter. De viktigste kildene til lokal 
luftforurensning er vegtrafikk, industri og bygg- og anleggsarbeid, der vegtrafikk er den 
største årsaken. Selv om de fleste kilder til utslipp er lokale, er luftkvaliteten også påvirket av 
langtransportert forurensning fra trafikk, industri og bruk av olje og kull i andre europeiske 
land. Det finnes ikke målestasjoner for luftforurensning i planområdet. Det er derfor vanskelig 
å si noe konkret om den eksisterende situasjonen for temaet i store deler av planområdet. 

Rambøll har gjennomført studier av eksisterende situasjon ved Storavatnet, fordi innledende 
vurderinger viste områder med mulig dårlig luftkvalitet. Det er utarbeidet sonekart som 
samsvarer med retningslinjene i T-1520. Grenseverdier som blir brukt i denne utredningen er 
summert opp i tabellen under. Rød sone viser et område som ikke er egnet til utbygging med 
bruksområder som er følsomme for støv (skule, sjukehus etc.). Her må man evt gjøre tiltak 
for å bedre luftkvaliteten. Gul sone er en vurderingssone der man bør gjøre nøye vurderinger 
ved planlegging av støvfølsomme formål. 

Komponent Midlingstid 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging, T-1520 

NO2 
År Rød sone sone: 40 μg/m3 årsmiddel 

Vintermiddel Gul sone: 40 μg/m3 vintermiddel 

Svevestøv PM10 
År Rød sone: 50 μg/m3 7 døgn per år 

År Gul sone: 35 μg/m3 7 døgn per år 

 

Beregningene er basert på trafikktal fra 2014. Resultatene viser at rød og gul sone (fra 
planretningslinje T-1520) i dagens situasjon, har relativt stor utbredning. PM10 har noe større 
utbredning enn NO2. Ingen boliger ligger innen gul eller rød sone for NO2, mens det for PM10 
ligger enkelte boliger i grensa av gul sone (langs Askøyveien).  

For ytterligere informasjon om luftforurensning vises det til fagrapporten FR 7 med tilhørende 
tilleggsnotat og kart.  
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6 BESKRIVELSE AV GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

6.1 Generelt om gjeldende reguleringsplan 

Store deler av det nye planforslaget, bl.a. hovedveganlegget med kryssløsninger, er i all 
hovedsak i samsvar med vedtatt reguleringsplan.  

For å få tydelig frem hva som Iigger av forutsetninger og planinnhold i vedtatt plan, gis det i 
dette kapittelet en generell beskrivelse av gjeldende reguleringsplan. 

Nytt kryssområde og kollektivterminal 

Kryssområdet mellom Rv 555 og Fv 562 Askøyveien er i vedtatt reguleringsplan utvidet med 
større kapasitet og flere kryss enn dagens situasjon. Vegene utvides til 4- felts veg. 
Prinsippene er de samme som i dag ved at trafikken til og fra Askøy vil gå under Rv 555 og i 
direkte rampeløsninger for alle retninger. Trafikken fra Askøy mot Sotra må via 
lokalvegsystemet, ved å kjøre av Askøyveien i det nye planskilte krysset ved 
Godviksvingene. Videre må trafikken gå på ny veg øst for Askøyveien til T-krysset og rampe 
til Rv 555. Askøyveien er regulert som 4-feltsveg forbi det nye krysset ved Godviksvingene 
med tilhørende av- og påkjøringsramper, men tilpasses eksisterende veg inn mot 
Olsviktunnelen.  

 

Figur 6-1 Utsnitt av illustrasjonsplan (O-tegning) fra vedtatt reguleringsplan som viser kryssområdet ved 
Storavatnet. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, planbeskrivelse. Rambøll). 
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Figur 6-2 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som viser kryssområdet og utfyllingen i Storavatnet med 
Harafjellet framfor. Sett fra vest. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, 
planbeskrivelse. Rambøll). 

I den vedtatte reguleringsplanen er kollektivterminalen plassert rett nordøst for kryssområdet 
Rv 555 / Askøyveien, med direkte rampeløsninger fra Bergen og Sotra og fra terminalen mot 
Askøy. Trafikken fra Askøy mot terminalen og fra terminalen mot Sotra og Bergen er forutsatt 
å benytte lokalvegsystemet.  

Hele landskapsrommet blir preget av det nye veganlegget, 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. Krysset med ramper beslaglegger 
mer areal mot vannet enn i dagens situasjon. Selve riksveganlegget får en større bredde, og 
mellomareal og terminalområde omstruktureres. Med god terrengforming og 
vegetasjonsbruk, vil nytt vegsystem kunne tilpasses landskapet. I kryss med Godviksvingene 
fra Askøyveien, skal sideterreng bevares der det er mulig. 

Gang- og sykkelveger  

Vest for Harafjelltunnelen er hovedsykkelvegen regulert på sørsiden av eksisterende Rv 555 
(ny lokalveg). Ny gang- og sykkelveg fra Kipledalen og nordover mot Godviksvingene blir 
også ny tilkomst til boligene langs med denne. Hovedsykkelvegen går videre i tunnel 
gjennom Harafjellet parallelt med eksisterende tunnel for Rv 555 (ny lokalveg). 
Sykkeltunnelen er ca. 250 meter lang.  
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Figur 6-3 Illustrasjon fra vedtatt regulerinsplan som viser hovedsykkelveg i Kipledalen med Harafjellet i bakgrunn, 

sett fra vest. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, planbeskrivelse. Rambøll). 

Hovedsykkelvegen kommer ut av tunnelen som egen trasé på nordsiden av Rv 555 og 
fortsetter videre til den koples på eksisterende gang- og sykkelveg vest for Olsvikkrysset. 
Sykkelvegen forbindes med ny gang- og sykkelveg mot nord og mot sør ved utløpet av 
Harafjelltunnelen. 

 

Figur 6-4 Utsnitt av plankart som bl.a. viser hovedsykkelvegen langs nordsiden av Rv.555 som går i bro over 
Askøyveien og videre i bro over Godviksvingene. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – 
Storavatnet, Rambøll). 
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Gang- og sykkelvegen langs Storavatnet ligger skjermet mot veganlegget. Skjerming av 
hovedsykkelvegen som skal gå nord for Rv 555 gjennom krysset er mer utfordrende å få til 
med terreng og vegetasjon. Sekvensene av sykkelvegen er forutsatt å få 
vegetasjonsskjermer der det er plass til det.  

Gangstier som har planskilt kryssing av eksisterende Rv 555 ved Storavatnet vil bestå og er 
forutsatt utbedret i forhold til dagens situasjon.  

 
Utfylling i Storavatnet 

Gjeldende reguleringsplan omfatter utfylling i nordlig del av Storavatnet. Strandsonen blir 
bredere og det blir plass til strandlinje for opphold, gytebekk og en støyvoll med 
vegetasjonsskjerm mellom vegen og gangvegen.  

Opplevelsen av ny strandlinje på fylling vil være skjermet fra vegtrafikken visuelt og 
støymessig. Utfyllingen er forutsatt lagt til rette med varierte oppholdsplasser og områder for 
barn og unge langs stranden, med bl.a. ballplasser. Utfylling med opparbeidelse er forutsatt 
å gi et større og bedre areal til rekreasjon og varierte oppholdsplasser enn det som er i dag. 

Vannkant i viken sør for Harafjelltunnelen er bevart med naturlig terreng. Deler av naturlig 
strandsone og deler av øy sør for krysset er bevart.  

 

Figur 6-5 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som viser kryssområde med utfylling i Storavatnet sett fra vest. 
(Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, Fagrapport landskap, friluftsliv og 
kulturminner, Rambøll). 
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Støy og luftforurensing 

Støysituasjonen vest for Harafjellet blir sterkt forbedret med ny Rv 555 i tunnel. Boliger på 
Kiplehaugen som tidligere var i gul sone vil komme utenfor støysonene.  

For området rundt krysset ved Storavatnet vil støysituasjonen endre seg lite i forhold til 
eksisterende situasjon. Mange av boligene som i dag er støyutsatt vil også være det ved 
gjennomføring av planen. I tillegg vil noen flere boliger bli mer støybelastet. Det er lagt opp til 
skjermingstiltak ved krysset, langs Askøyveien, og langs Storavatnet. Støyskjerm med voll 
og visuell skjerm med vegetasjon langs Storavatnet vil redusere støynivå for boliger sør for 
Rv 555, men boligene vil fremdeles ligge innenfor gul støysone. 

Ved Storavatnet og Askøyveien vil noen få boliger grense inn mot område som kan bli 
påvirket over anbefalte grenseverdier for luftforurensing (NO2, nitrogendioksid og PM10, 
svevestøv/ partikler). Gul og rød sone for NO2 og PM10 får noe større utstrekning enn de 
har i dag. De fleste boligene vil ligge i område som ikke vil påvirkes av dårlig luftkvalitet ut 
over anbefalte grenseverdier. Langs Askøyveien kommer to boliger innenfor/ på grensen til 
gul sone. Det er vurdert at det vil være nødvendig å vurdere tiltak for å hindre forverret 
luftkvalitet for boliger som kan være utsatt for dårlig luftkvalitet i perioder. Aktuelle tiltak kan 
være å sette opp fysiske skjerminger som vegetasjon, voll eller skjermingsvegg, eller i 
ytterste fall innløse boliger. 

6.2 Forutsetninger og standardvalg 

Vegstandard Rv 555 med kryss 

Ny Rv 555 blir planlagt som firefelts veg med fartsgrense 80 km/t etter Statens vegvesens 
handbok N100 Veg og gateutforming, dimensjoneringsklasse H7. Total vegbredde uten 
grøfter og skråninger er normalt 20 m. Inn mot tunneler og ved brosøyler øker bredden på 
midtdeler, og den totale vegbredden vil også øke. Vegen får belysning på hele strekningen 
og rekkverk i midtdeler. 

Krav til største stigning er 6% i dagsone og 5% i tunnel. I planforslaget er 5% største stigning 
i både dagsone og tunnel, på selve hovedvegen. 

Ved kobling til eksisterende veg blir ikke alle krav til dimensjoneringsklasse H7 fulgt. Dette 
gjelder på de siste 100 m ved Storavatnet. 

Eksisterende toplanskryss ved Storavatnet blir bygget om. Ramper i kryssområdet blir formet 
med en total vegbredde på 5,5 meter, uten grøfter og skråninger. 

Alle ramper i toplanskrysset får feltbredder som på hovedvegen, dvs. kjørefelt 3,5 m 
(+breddeutviding i kurver), høgre skulder 1,5 m og venstre skulder 0,5 m.  

Det blir ingen avkjørsler på ny Rv 555 eller ny Fv 562 Askøyveien. 

 
Vegstandard andre veger 

Lokalvegsystem 

Eksisterende Rv 555 vil fungere som gjennomgående lokalveg og beredskapsveg for ny Rv 
555 dersom denne må stenges. 

Askøyveien har dimensjoneringsklasse H7 med fartsgrense 60 km/t. 

Godviksvingene er dimensjonert i klasse H1 med fartsgrense 60 km/t. 

Gang og sykkelveger 
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Det er to standarder for sykkelveg. Hovedsykkelveg med fortau har totalbredde på 5,5 meter 
inklusiv skulder. Sekundært sykkelvegnett er gang- og sykkelveg med totalbredde 3,5 meter 
inklusiv skulder. Konstruksjoner har tilsvarende bredder, med unntak av sykkelbro på 
underordnet sykkelvegnett. Den har bredde 4,5 m. 

 
Konstruksjoner 

Tunnel 

Tunnelene på Rv 555 blir omsluttet av en sikringssone på 40 meter til sidene og nedover og 
opp til terreng. For gang- og sykkelvegtunnelen strekker sikringssonen seg 30 m til siden og 
nedover og opp til terreng. 

Sykkeltunnelen i Harafjellet har profil T5,5 med 3 meter sykkelveg og 2 meter fortau  

 

Broer: 

Broen på nye Rv 555 over Askøyveien er en dobbel betongplatebro på skivesøyler med 
bredde 16 meter og lengde 63 meter. 

Broen på nye Godviksvingene over Askøyveien er en dobbel betongplatebro på skivesøyler 
med bredde 13 meter og lengde 62 meter. 

Bro for hovedsykkelrute over Kipledalen er 46 m lang. 

Bro for sekundær GS-veg over Askøyveien er 63 m lang. 
 

Murer 

Langs veger og ved konstruksjoner vil det være nødvendig med murer. Disse er forutsatt 
utført som plasstøpte betongmurer eller som tørrsteinsmurer. For hver enkelt mur skal det 
gjøres en vurdering for å velge murtype og for å finne rett plassering og detaljering i 
samarbeid med landskapsarkitekt. 
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7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

7.1 Generelt om planforslaget – hovedendringer fra gjeldende 
reguleringsplan 

Hovedlinjen for veganlegget ligger fast i henhold til gjeldende reguleringsplan. Med unntak av 
noe høydejustering gjelder det samme Askøyveien. Nord for krysset over Askøyveien er hele 
planløsningen m/skjæringer, terrengutslag, terrengbearbeiding, plassering av støyskjerm mv. 
hentet fra vedtatt reguleringsplan.  Ramper som er tilknyttet plassering av terminal i 
gjeldende regulering endres. Godviksvingene (H1) endres noe i forhold til vedtatt plan. Blant 
annet heves vegen i nordre del, samt at krysset med rampe mot Sotra endres fra rundkjøring 
til T-kryss.  

Området som i vedtatt reguleringsplan var regulert til kollektivterminal, er i planforslaget vist 
som kombinert formål for samferdselsanlegg. I dette formålet inngår innfartsparkering, 
parkering for brukere av friområdet ved Storavatnet / nærliggende turområder, regulering av 
busser mv.  

Nord for innfartsparkeringen er det foreslått en tomt for ny brannstasjon. Dette arealet er 
regulert til annen veggrunn i vedtatt reguleringsplan. 

Ny kollektivterminal er planlagt inn i fjellskjæringen like vest for Olsvikkrysset.  

Som følge av at det bygges nytt land langs Storavatnet er det forslag om å legge 
hovedsykkelveg med fortau langs sørsiden av Rv 555 i stedet for langs nordsiden som i 
vedtatt plan. Man oppnår på den måten å få til en attraktiv trasé for hovedsykkelvegen 
mellom Harafjellet og Olsvikkrysset godt skjermet fra kjørevegene. 

Ytterligere utfylling av Storavatnet gir rom for å legge til rette for et større friområde med 
funksjoner for idrett, lek og rekreasjon.  

7.2 Forutsetninger og standardvalg 

Statens vegvesens håndbøker er lagt til grunn for utformingen av veganlegget. Det 
forutsettes at intensjonene og valg som er beskrevet blir fulgt opp i detaljprosjekteringen. 

Standard og tekniske krav for de fleste veganlegg og konstruksjoner er avklart i vedtatt 
reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, jf. kapittel 6.2. Nye konstruksjoner i 
planforslaget er omtalt i kap. 7.8. 

Trafikkprognosen for området er kvalitetssikret av Statens vegvesen i forbindelse med dette 
planarbeidet. Prognoseåret er satt til 2043. Figuren viser henholdsvis årsdøgntrafikk, 
tungbilandel og fartsgrense og er grunnlag for støy- og luftberegninger. 
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Figur 7-1 Trafikkprognose for 2043. (Kilde: Statens vegvesen). 

 

Østre del av planområdet ligger utenfor gjeldende reguleringsplan. I dette området inngår 
bl.a. den nye kollektivterminalen, ny gang-/sykkelbro over Rv 555, utvidelse av kulvert ved 
Olsvikkrysset og ny gang-/sykkelveg langs Lyderhornsveien.  

7.3 Hovedveganlegget 

Kryssområder med broer, tunneler og ramper beholdes i hovedsak som i reguleringsplan 
vedtatt 21. september 2016, jf. Kap. 6.  Det vil si et nytt og større toplanskryss ved 
Storavatnet inklusiv nye broer over Askøyveien og nye tunneler, et nytt toplanskryss i 
Fagerdalen som erstatter dagens rundkjøring og gangbro, ny hovedsykkelrute langs Rv 555, 
4-feltsveg på Rv 555 Sotraveien og Fv 562 Askøyveien.  

De viktigste endringene for kjørevegene er:  
 
Godviksvingene og dagens terminalområde 
Godviksvingene og innfartsparkeringsområdet høydejusteres langs dagens terminalområde 
Regulert terminalområdet har kontakt med vegsystemet via ramper og ligger dermed på 
samme nivå som omkringliggende veger Dette området endrer funksjon fra terminal til 
innfartsparkering/regulering for busser/mulig brannstasjonstomt. I den forbindelse endres 
også tilkomsten til området. Det blir kun avkjørsler langs Fv 197 Godviksvingene. Det gjør at 
området og nye Godviksvingene kan heves en del på strekket mellom rampe til Sotra og nytt 
toplanskryss i nord ved Fagerdalen. 
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Rampene til/fra dagens terminalområde fjernes 
Rampene mellom det regulerte terminalområdet og Rv 555/Fv 562 fjernes. Med det fjernes 
også en planlagt kulvert under rampen mellom Fv 197 Godviksvingene og Sotra. 
 
Endret krysstype i Godviksvingene 
Krysset i Godviksvingene ved rampe mot Sotra er i gjeldende reguleringsplan vist som 
rundkjøring. Krysset er i dette planforslaget endret til T-kryss for å gi busstrafikken 
forkjørsrett og en rettere linjeføring. Krysstypen vil øke komforten for busstrafikken sett i 
forhold til en rundkjøring. Kapasitetsberegning av krysset viser at avviklingen vil være god 
selv om totalkapasiteten reduseres i et T-kryss sammenlignet med rundkjøring.  
Det er satt av tilstrekkelig areal i forslag til reguleringsplan til evt. framtidig rundkjøring.  

Det er gjennomført kapasitetsberegninger som konkluderer med at det vil være 
tilfredsstillende avvikling i T-krysset ved rampe til Sotra.  
 

Endret overvannshåndteringssystem fra åpne grøfter til lukkede grøfter 

Overvannshåndteringen langs kjørevegene er endret fra åpen grøft i vedtatt plan til lukket 
drenering i dette planforslaget. Dette har lite å si for størrelsen på sidearealene langs 
vegene. 

 

 

Figur 7-2 Normalprofil for Rv 555. Dim klasse H7 med lukket drenering. (Kilde: Asplan Viak). 

7.4 Kollektivterminal 

Kollektivterminalen ved Olsvikkrysset skal i tillegg til å inneholde ordinære 
kollektivterminalfunksjoner, inneholde areal for bussregulering (oppstillingsplasser for busser 
som er utenfor rute) og venteareal for taxi og kiss-and-ride – funksjoner. Videre skal 
terminalen utformes slik at det ligger rette for fremtidig busstunnel gjennom Lyderhorn og evt. 
bybanestopp under bakken dersom bybane videreføres fra Fyllingsdalen via Loddefjord. 
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Figur 7-3 Ny kollektivterminal ved Olsvik-krysset 

  

Ved utformingen av terminalen er Godviksvingene foreslått lagt om og rettet ut langs med 
terminalområdet. Dette gir bedre mulighet til å få gode oppstillingsplasser for buss langs 
terminalen, og gir større rom mellom Godviksvingene og Rv 555 slik at det kan etableres en 
bred gangakse langs sørsiden av Godviksvingene, med god plass til kobling med planlagt 
GS-bro. 

For å redusere inngrep i bakenforliggende terreng er det valgt løsning med oppstilling langs 
Godviksvingene, fremfor en lukket terminal.   

Den mest effektive utformingen for et byttepunkt for kollektivbrukere er en sentraløy der 
kollektivbrukerne ha kort avstand mellom bussene. Det legges derfor til grunn en utforming 
basert på sentraløy og sirkulerende busser, men med mulighet for inn/utkjøring i begge 
ender. Det planlegges sagtannoppstilling for alle oppstillingsplassene. Det gjør at alle 
plassene kan betjenes uavhengig av hverandre. 

 

Figur 7-4 Terminalen bygger på løsning med sagtannoppstilling (Kilde: Håndbok V123). 

På terminaler bør plattformlengder på 20 meter tilstrebes ifølge håndbok V123. Dette sikrer 
oppstilling også for leddbuss. Vi legger derfor dette til grunn i reguleringsplanen. 
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Figur 7-5 Sagtannoppstilling med lengde for leddbuss (Kilde: Håndbok V123). 

 

Bredden på sirkulasjonsområdet på en terminal bestemmes i stor grad av sporingen. På 
rettstrekk tar vi utgangspunkt i bredde på 7 meter. Det gjør at en buss kan passere buss på 
holdeplass. 

Kollektivterminalen skal utformes med sagtannoppstilling og dimensjoneres i henhold til 
tegning E001. 

 
Terrenginngrep 

Hele terminalområdet inklusiv omlagt veg (Godviksvingene) medfører inngrep i fjell. 
Beregninger viser at det må sprenges ut rundt 60.000 m3 fast fjell. Skjæringen i bakkant av 
terminalen vil har høyder på rundt 26 m på det meste. Det vil bli størst inngrep i vestre del av 
terminalen.  

   
Figur 7-6 Snitt FF gjennom vestre del av terminalområdet, se figur 7-7 for snitthenvisning. (Asplan Viak AS). 

 

 
Figur 7-7 Snitt GG sentralt på terminalområdet, se figur under for snitthenvisning (Asplan Viak AS). 
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Figur 7-8 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-004). (Asplan Viak AS) 

Supplerende informasjon etter offentlig høring: 

Det er vurdert ulike veglinjer for å prøve å redusere skjæringshøyder, og samtidig få en 
funksjonell terminal med stor nok kapasitet. Det er i hovedsak to måter å redusere 
terrenginngrepet på; enten å korte inn på terminalens lengde, eller å trekke terminalen bort 
fra skjæringen.  

Innkorting av terminalens lengde vil redusere antall oppstillingsplasser for buss. Det gir 
lavere kapasitet på terminalen enn innmeldt behov fra Hordaland fylkeskommune v/Skyss. 
Ved bygging av ny terminal må det tas høyde for en betydelig vekst i antall bussreisende. 
Dette er i tråd med målet om nullvekst for biltrafikk. En innkorting av terminalen vil derfor ikke 
være i henhold til bestillingen fra Hordaland fylkeskommune. 

Det er vurdert å skyve terminalen mot sør i den vestre delen for å redusere terrenginngrepet. 
Endret linjeføring gi en krappere kurve inn mot terminalen fra vest og medfører at vegen må 
legges på fylling/mur langs sørsiden av dagens veg. Det må etableres en mur på 5-7 meters 
høyde over et strekk på 50-60 meter. Endret linjeføring gir en reduksjon i skjæringshøyde på 
rundt 4-5 m. Det vil si at vi kan oppnå en reduksjon i skjæringshøyde fra 25 til 20 meter i den 
vestlige delen av terminalen. 
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Figur 7-9 Plantegning som viser mur ved redusert skjæring 

 

 

Den vestlige delen av terminalen utgjør ca 1/3 av den totale lengden på terminalen. Totalt 
sett vil vi få lite igjen for å flytte Fv 197 Godviksvingene bort fra skjæringen. Endret linjeføring 
utelukker også en plassering av kiss and ride på vestsiden av GS-broen. 

Anbefalt løsning er derfor basert på en avgrensning langs søndre vegkant som gjør at man 
slipper ny mur mot Rv 555.  

 
 
Trafikkprognose for kollektivtrafikk 

Det er gjort en beregning av forventet busstrafikk på terminalen. Prognosen er basert på 
dagens aktivitet og fremskrevet med 2 % årlig vekst. Tabellen viser antall bussbevegelser på 
terminalen fordelt på tre tidsperioder i løpet av døgnet (kilde: Statens vegvesen): 

 Kl 07-19 Kl 19-23 Kl 23-07 

Mandag-fredag 720 140 120 

Lørdag 300 100 80 

Søndag 170 50 65 

 

Kjøremønster og oppstillingsplasser 

Bussene sirkulerer med klokken og har innkjøring i vest og utkjøring til rundkjøring og 
Godviksvingene i øst. Det er 20 meter lang sagtannoppstilling for alle oppstillingsplassene. 
 
 
Fremtidig busstunnel 

I samsvar med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning for Rv 555 Storavatnet – 
Liavatnet, er det satt av areal for påhugg for ny busstunnel gjennom Lyderhorn i tilknytning til 
kollektivterminalen. Det er vist tunnelportal i østre del av terminalen for å sikre arealer og 
vurdere hvor mye fjell som må sprenges ut. Plasseringen av tunnelutløpet er styrt av hvordan 
bussene kommer til/fra terminalen og hvordan de kommer seg videre til/fra vegsystemet. Ved 
bruk av tunnelen må bussene kunne komme til alle oppstillingsplassene på terminalen. 
Tunnelutløpet er derfor plassert i østenden av terminalen men samtidig med litt avstand til 
rundkjøringen. Det er videre planlagt en ekstra utkjøring til Godviksvingene som busser fra 
tunnelen kan benytte, slik at kjøring via rundkjøringen i øst kan unngås.  

Tunnelportalen vil eventuelt bli bygget i en senere fase enn selve terminalen. Geometrien på 
terminalen er tilrettelagt for busstrafikk både med og uten tunnel.  



 80 

 

Statens vegvesen 

 

 

Figur 7-10 Kjøremønster for buss på terminalen (med kollektivtunnel). (Asplan Viak AS). 

 

Bussregulering 

Det er satt av tre plasser til bussregulering langs nordsiden av terminalen.  
 
 
Publikumsarealer og gangtraséer 

For å få god kontakt mot GS-broen over Rv 555 og kryssingsområdet ved Olsvik-krysset, er 
gang-/sykkelvegen langs nordsiden av Godviksvingene lagt over på sørsiden ved terminalen, 
jf. figur under. 

Gangtilkomst til terminalen skjer fra øst og vest og i forlengelsen av den planlagte GS-broen 
over Rv 555. 

Gangtilkomsten mellom de to eksisterende bussholdeplassene ved Rv 555 og 
Godviksvingene beholdes slik de er i dag. 

Det er bredde nok på terminaløyen til å etablere et bygg for publikum og servicebygg for 
sjåførene, samt nødvendig informasjon.  
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Figur 7-11 Gangmønster ved terminalen. (Asplan Viak AS). 

Universell utforming 

Håndbok «V129 universell utforming av vegen og gater» ligger til grunn for utforming av 
terminalen.  

Det er hindringsfrie gangsoner med minimum 2,5m bredde, naturlige ledelinjer både på 
gangveiene til terminalen og gangsonen internt på terminalen. Korteste og mest logiske 
gangtrasé er valgt. Alle overgangsfelt er med nedsenket kant, 2cm vis og markeres med 
varselfelt. På terminaløyen er gangsonen lagt i ytterkant, slik at senter av øyen kan fungere 
som et stort møbleringsfelt, med plass til benker, bygg, sykkelparkering, mv. Det legges opp 
til bruk av et hardt, avvikende dekke i møbleringssonen midt på terminalen, som tillater 
kryssing på tvers for de som klarer å orientere seg uten ledelinjer. Stoppunkt markeres og 
ledes til med kunstige ledelinjer iht. veilederen, og det brukes 18cm høy profilkantstein slik at 
bussene kan komme helt inntil kanten og passasjerene kan gå trinnfritt inn på bussene. 
Videre i planleggingen må det tas hensyn til allergikere i forbindelse med plantevalg, 
synshemmede og orienteringshemmede med tanke på belysning, samt vurdere støytiltak 
pga. hørselshemmede.  
 
Kiss and ride 

Det er planlagt to Kiss and ride – lommer i forbindelse med terminalen. Den ene er plassert 
øst for den nye GS-broen vis a vis terminalen. Det legges opp til innkjøring i vest og utkjøring 
i øst. Lommen kan brukes av trafikk fra begge retninger. Det er oppstilling langs fortau og 
forbikjøringsmulighet i lommen. Lommen er 30 m lang. Det er tilstrekkelig rom til å sette opp 
ledegjerder langs hovedvegen dersom man i prosjekteringsfasen finner ut at dette er 
nødvendig av sikkerhetshensyn.  

For å legge til rette for trafikk som kommer fra øst og skal videre mot vest er det anlagt en 
liten lomme på 15 meter langs Godviksvingene vest for terminalen. 
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Figur 7-12 Kjøremønster for biler som skal hente og bringe ved terminalen. (Asplan Viak AS). 

 
Taxi 

Terminalen vil ha hovedfunksjon som byttepunkt mellom busser. Behovet for taxi er 
sannsynligvis ikke det samme som ved terminaler som har flere terminerende busser. Det er 
derfor ikke satt av en egen lomme for taxi på selve terminalområdet. Deler av kiss and ride 
på sørsiden av terminalen kan imidlertid avsettes til taxi ved skilting. Vi foreslår at 1 til 2 
plasser avsettes i starten på lommen. 
 
Sykkelparkering 

Ifølge sykkelhåndboken bør man tilstrebe gangavstand til nærmeste sykkelparkering på 
under 25 m fra kollektivterminal.  

Parkeringen skal lokaliseres på et oversiktlig sted med god belysning i områder der folk 
ferdes slik at sykkeltyveri i størst muliggrad forhindres. Videre skal ikke sykkelparkeringen 
komme i konflikt med gang- og sykkelarealet slik at fri ferdsel og naturlig ledende elementer 
hindres. 

Ut fra disse kriteriene er sykkelparkering vist i hver ende på selve terminaløyen.  
 
Innfartsparkering 

På grunn av terrengforholdene er det ikke funnet plass til innfartsparkering ved terminalen.  

Innfartsparkeringen er lagt ved dagens terminalområde 600 meter vest for den nye 
terminalen og vil da betjenes av holdeplasser for busser til/fra Askøy og Godviksvingene. 
 
Framtidig bybane 

Eventuell bybane utredes i pågående arbeid med kommunedelplan for kollektivsystemet mot 
vest (kap. 4.5.1).  Høydeforskjellen fra Loddefjord sentrum og stigningskrav for bybanen gjør 
det svært krevende å etablere bybanestopp ved terminalen uten større inngrep og 
konstruksjoner. Et godt alternativ kan være å etablere fjellstopp på tvers under Rv 555 med 
oppganger til sentraløya på terminal og til boligområdene sør for Rv 555. Det er avsatt plass 
til oppganger fra fjellstopp. Dersom bybanestopp skal etableres som dagstopp på samme 
nivå som terminalen må det utsprengte terminalområdet utvides.  Ved slike løsninger må 
bybane krysse over Rv 555 på brukonstruksjon, og det vil også være potensiell konflikt med 
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busstunnel i retning Liavatnet/sentrum. Det må da vurderes om en skal etablere 
bybanetunnel i stedet for busstunnel. 

Holdeplassene langs Rv 555 

Holdeplassene langs Rv 555 beholdes i samsvar med eksisterende situasjon. Det blir noen 
justeringer i bakkant av holdeplassen på sørsiden fordi GS-vegen utvides til hovedsykkelrute. 
Det er satt av eget venteareal for bussbrukerne for å minimere konflikten med syklende. 

 

Figur 7-13 Utsnitt av plankart som viser eksisterende bussholdeplasser og ny hovedsykkelrute. (Asplan Viak AS). 

7.5 Gang- og sykkelvegsystemet 

 
De viktigste endringene for gang- og sykkelvegene i forhold til vedtatt reguleringsplan er: 
 
Hovedsykkelruten får endret trasé og forlenges 
Hovedsykkelruten legges til utfyllingsområdet sør for Rv 555 og forlenges til 
bussholdeplassen ved Kjøkkelvikvegen. På strekket mellom terminalen og Kjøkkelvikvegen 
legges hovedsykkelruten mellom Rv 555 og Fv 197 Lyderhornsveien 
 
GS-systemet langs Godviksvingene nedskaleres fra hovedsykkelrute til sekundærrute 
Regulert trasé nord for Rv 555 nedskaleres til sekundærrute og GS-veg uten separasjon. 
GS-vegen senkes slik at det er kontakt med innfartsparkeringsområdet og kryssing i plan ved 
Fv 197 Godviksvingene. 
 
Ny GS-bro ved Klasatjønn 
Som følge av at terminalen flyttes til Olsvikkrysset vil det være behov for å øke 
tilgjengeligheten til/fra sør. 
 
Ny kulvert ved Klasatjønn 
Som følge av at GS-vegen langs Lyderhornsveien oppgraderes til hovedsykkelrute er det 
behov for å bedre linjeføringen på vegen, samt å øke bredden på traséen. Det medfører at 
det må bygges ny kulvert ved de søndre rampene i Olsvikkrysset. 
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Hovedsykkelveg med fortau med tilkomstveger 

Hovedsykkelveg med fortau med fortau er 5,5 meter inklusiv skulder, i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan jf. kap. 6. Av hensyn til sikkerhet og sidetilkomster, skal sykkeldelen ligge 
nærmest Rv 555. 
 
 

3 m sykkelveg 
2 m fortau 
Skulder 0,25 m 

 

Figur 7-14 Sykkelveg med fortau i dagen. (Kilde: Rambøll) 

 
 
Regulert sykkeltrasé gjennom Kiplehaugen og regulert sykkelbro over Kipledalen parallelt 
med dagens Rv 555 beholdes som i vedtatt reguleringsplan. Øst for Kipledalen svinger 
hovedtraséen mot sør og i ny sykkeltunnel gjennom Harafjellet. 
 

 

Figur 7-15 Sykkeltrasé gjennom Harafjellet. (Asplan Viak AS). 

Rampen mellom turvegen ved Kiplevatnet og sykkelvegen beholdes som i vedtatt 
reguleringsplan, men er forlenget noen meter i forhold til regulert løsning for å få bedre 
vertikalkurvatur. Stigningsgraden er fortsatt 7 % men flat og utvidet i kurven. Gående vil ha 
sammenhengende system, mens syklende må krysse fortausdelen i krysset mellom rampen 
og sykkelvegen. Det er godkjent fravik fra stigningskrav for denne rampeløsningen. 
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Traséen gjennom Harafjellet 
krysser over de regulerte tunnelene 
til Rv 555 med ca 17 meter fra 
asfalt veg til asfalt sykkelveg. Det 
gir en overdekning på rundt 10 
meter. 

Det er minst overdekning ved 
tunnelinnslaget til sykkeltraséen 
ved pel 445. 

Linje 10000 er hovedløpene til Rv 
555. Øverste linje er sykkelvegen. 

 

 

 

 

 

Figur 7-16 Avstand mellom Rv 555 og sykkeltrasé. (Asplan Viak 
AS). 

GS-tunnelen er lagt med rettlinje og stigningsgrad på 5 %. Rettlinjen gjør at man kan se 
gjennom tunnelen. Vertikalkurven i vest gjør at man ser ca. 2/3 av åpningen sett fra 
Storavatnet. Tunnelen er ca. 225 meter lang. 

 

Figur 7-17 Lengdeprofil av GS-tunnel. Kipledalen i vest, Storavatnet i øst (Asplan Viak AS). 

Sykkeltunnelen kommer ut like sør for Rv 555 og legges delvis inn i nordsiden på dagens 
holme. Hovedsykkelvegen følger støyvollen videre mot Klasatjønn. Sykkeltraséen går i en 
effektiv linje inn mot støyvollen til Rv 555 slik at den blir attraktiv for transportsyklister.  

Turvegen til/fra Alvøyskogen legges inn mot fortausdelen av hovedsykkelruten og er felles 
med fortausdelen på et kort strekk forbi dagens holme. Det er planlagt egen gangveg for 
rekreasjonsturer for å redusere konflikten mellom arbeidsreiser og rekreasjonsturer. 
Hovedsykkelveg med fortau er planlagt gjennomgående som sykkelveg med fortau, slik at 
det også vil være mulig å gå langs denne traséen.  

Turvegen langs Askøyveien krysser hovedsykkelvegen i plan. I krysset mellom GS-vegen 
langs Askøyveien og hovedsykkelvegen vil syklende ha sammenhengende system, mens 
gående må krysse sykkelvegen. 



 86 

 

Statens vegvesen 

 

 

Figur 7-18 GS-bro og rampe mellom parkeringsområdet og hovedsykkelveg med fortau på utfyllingsområdet. 
(Asplan Viak AS).  

 

Ved Klasatjønn krever sykkeltraséen mer plass enn dagens GS-veg nord for blokkene. 
Sykkeltraséen utvides inn i skjæringen og det må etableres ny mur som fundament for 
gjerdet på topp skjæring.  

Ved Klasatjønn blir sykkelvegen lagt i ny kulvert under vegrampene i søndre del av 
Olsvikkrysset. Dagens kulvert er for smal og blir derfor erstattet med en bredere kulvert som 
er dreid mer i samme retning som sykkeltraséen. Den nye kulverten er senket ca. en 
halvmeter for å få til dreiningen og samtidig ha nok høyde under vegrampen. Høyde på 
vegrampen beholdes som dagens. GS-vegene sør for hovedsykkelvegen vil kobles på 
fortausdelen slik at gående vil ha sammenhengende system, mens syklende må krysse 
fortauet. 

Sykkelvegen ledes i bakkant av bussholdeplassen langs dagens Rv 555 og videre langs 
eksisterende GS-veg. Fordi traséen utvides en del på dette strekket, må det etableres en 
mur langs akselerasjonsfeltet til Rv 555 mellom broen ved Olsvik-krysset og rampen ved 
Kjøkkelvikveien. Den utvidede traséen vil ha samme stigningsforhold som dagens GS-veg 
fordi den skal kobles mot holdeplass i nivå med Lyderhonsveien og i nivå med kulverten 
under Lyderhornsveien. Sykkelvegen vil ha stigningsgrad under 5 % med unntak av et kort 
strekk med stigningsgrad 7 %.  

Det bygges ny GS-veg mellom kulvert ved Lyderhornsveien og rampen ved Kjøkkelvikvegen 
i nivå med Lyderhornsveien. Alle fravik fra stigningskrav for hovedsykkelvegen (linje 70600) 
er godkjent. 

Sykkelveg med fortau avsluttes like vest for holdeplassen ved Kjøkkelvikvegen. Det 
reguleres i full bredde frem til holdeplassen med tanke på en fremtidig forlengelse. I 
forbindelse med bygging av Sotrasambandet bør det midlertidig lages en overgangssone på 
10-20 meter som forbereder syklister på systemskiftet fra sykkelveg med fortau til vanlig GS-
veg. Syklister ledes på fremsiden av lehuset og videre inn på GS-systemet. Denne enkle 
tilpasningen til eksisterende system gjør at man står fritt når det skal planlegges videre trasé 
mot Kjøkkelvikvegen og evt ny sykkelbro over Rv 555. 
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Figur 7-19 Utsnitt av plankart som viser ny GS-veg som påkoples eksisterende GS-vegsystem mot 
Kjøkkelvikvegen. (Asplan Viak AS). 

Planlagt GS-bro like vest for Klasatjønn leder rett mot terminalen (linje 75200). Det er valgt 
en kort rampe med 7 % stigning mellom GS-vegen ved Klasatjønn og GS-broen for å få 
minst mulig inngrep i haugen og slik at forbindelsen mellom blokkene kan opprettholdes. Det 
er godkjent fravik fra stigningskrav for denne rampen (linje 74200). 

Dagens GS-veg langs Klasatjønn er utvidet til 3,5 meter (linje 75500). 
 
Øvrig GS-veg 

GS-vegen langs Godviksvingene er sekundærveg for gange og sykkel med bredde 3,5 
meter. I samsvar med vedtatt reguleringsplan ligger GS-vegen på nordsiden av vegen 
mellom terminalområdet og innfartsparkeringen. Ved terminalområdet er GS-vegen lagt på 
sørsiden for å få en god kobling mot den nye GS-broen, jf figur over. Mellom 
innfartsparkeringen og kryssområdet i nord ved Askøyveien er det GS-system på begge 
sider av Godviksvingene. Nye holdeplasser ved innfartsparkeringen utløser behov for et 
tosidig tilbud til myke trafikanter. Sykkeltraséen langs nordsiden av Rv 555 er nedskalert fra 
hovedsykkelrute til GS-veg med bredde 3,5 meter i forhold til vedtatt reguleringsplan. 
Kryssing av Godviksvingene skjer i plan og ikke i egen bro som i tidligere vedtatt 
reguleringsplan. Sykkelbroen over Askøyveien beholdes med opprinnelig standard for 
hovedsykkelrute. Det bør vurderes å redusere dimensjoner på denne GS-broen slik at den 
tilsvarer bredder på GS-bro ved terminalen. Dette bør gjøres i forbindelse med prosjektering. 
GS-vegen rampes ned til GS-vegen langs Askøyveien. Det er også kobling til sekundær GS-
veg ved Klasatjønn.  
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Det er planlagt en 5 meter bred GS-veg med 
mulighet for kjøring for drifts- og 
vedlikeholdskjøretøyer langs Askøyveien (linje 
71800) fra lokalvegkrysset ved Ørjebekk til 
hovedsykkelvegen på det utfylte området.  

Det er regulert inn avkjørsel fra omlagt 
lokalveg for drifts- og vedlikeholdskjøretøy. 
Denne skal også være tilkomst for traktor 
el.lign. ifbm. drift av skogen. Kjøring til 
området reguleres med bom. 

Denne GS-vegen er også del av gangtilkomst 
mellom innfartsparkeringsplassen og det nye 
utfylte friområdet. 

 

 

Figur 7-20 Avkjøring fra lokalveg til friområdet via 
GS-veg for drift og vedlikehold. (Asplan Viak AS). 

 

 

Figur 7-21 Sekundært GS-system vist med rødt. (Asplan Viak AS). 

 

Snarveger 

Det er laget snarveger ved flere av kryssområdene for gående og syklende. I Kipledalen er 
det vist en trapp som knytter sammen øvre og nedre del av rampen. Ved Askøyveien er det 
vist en trapp mellom vegnivå og nivå for GS-broen over Askøyveien.  
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I tillegg er dagens snarveg mellom Tjønnveien BL og GS-systemet ved Klasatjønn beholdt 
og tilpasset den nye GS-forbindelse til ny kollektivterminal. 

 

Figur 7-22 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-004) som viser snarveger ved Tjønnveien BL. (Asplan Viak AS).  

 

Figur 7-23 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-003) som viser ny arealbruk ved dagens terminal (Asplan 
Viak AS).  

 

 



 90 

 

Statens vegvesen 

 

Flytting av kollektivterminalen frigjør store arealer innenfor vedtatt reguleringsplan til annen 
bruk. Det totale arealet, innenfor vegkant er på ca 31 daa. Dette legges opp til at området 
skal brukes til: 

 Parkering, ca 11,2 daa 

 Reguleringsplasser for buss, ca 2,3 daa 

 Ny brannstasjon, ca 7,1 daa 

 Grønne sideareal, inkludert kollen i nord 

 Nye bussholdeplasser langs Godviksvingene 
 
Området får tilkomst kun fra Fv 197 Godviksvingene og fristilles dermed fra Rv 555 og Fv 
562. Det foreslås å heve nye Godviksvingene og området for å få plass til mer 
overskuddsmasse og for å få en jevnere stigningsgrad mellom rampe til Sotra og 
toplanskrysset i Fagerdalen. Hevingen gjør også at kontakten mellom GS-vegen langs 
nordsiden av Rv 555 og innfartsparkeringen bedres.  

7.5.1 Innfartsparkering / øvrig parkering 

 

Innfartsparkeringen på Storavatnet har i dag 150 plasser. I vedtatt reguleringsplan er det 
planlagt 140 parkeringsplasser for innfartsparkering innenfor området avsatt til 
kollektivterminal. 
 
I planforslaget er det planlagt 298 parkeringsplasser, jf. utsnitt av illustrasjonsplan (O-0003) 
under. Parkeringsplassen skal gi rom for parkering også for brukere av det nye friområdet og 
for brukere av turområdene i Alvøyskogen.  
 
I Hordaland fylkeskommune sin strategi for innfartsparkering fram mot 2030 (vedtatt i 
fylkestinget 11. mars 2015) står det at «Storavatnet vert vurdert som ein overordna 
innfartsparkering, sjølv om den er plassert slik at den risikerer å tiltrekke seg bilar frå Sotra 
og Askøy, som då vil køyre gjennom køstrekningane Sotrabrua/ Askøybrua for å parkere på 
Storavatnet.» 
 
I strategien for innfartsparkering fram mot 2030 er det lagt til grunn at antall 
parkeringsplasser skal øke fra dagens 2500 til 6000 i Bergensområdet; dvs en økning på 140 
%. Ettersom kapasiteten på Storavatnet nylig er oppjustert fra ca 50 til 150 plasser, er det 
lagt til grunn at en ytterligere dobling av kapasiteten fra dagens 150 til rundt 300 plasser vil 
være tilstrekkelig for å dekke innfartsparkering og fritidsparkering. En fleksibel løsning for 
parkeringsarealet med sambruk mellom innfartsparkering og fritidsparkering vil gi en effektiv 
bruk av parkeringsanlegget.  
 
Det er lagt følgende parkering inn i anlegget (tegning O-003): 

 Ordinære plasser HC-plasser 

Parkering søndre felt 149 25 

Parkering nordre felt 126  

 

 Dette gir totalt 300 plasser. 
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Figur 7-24 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-003) som viser område for innfartsparkering mv. (Asplan Viak 
AS).  

 
Det er etablert holdeplasser langs Godviksvingene like ved innfartsparkeringen. Her vil det 
være tett omstigning fra bil til Askøybusser.  
 
Regulering for buss/servicebygg for sjåfører 

Det er satt av plass til regulering for tre busser. Reguleringsområdet er utformet som en 
rundell som gir god manøvrering og er en trafikksikker løsning. Det legges også til rette for et 
sjåførbygg. Servicebygget for sjåfører skal kombineres med pumpehus for VA og evt uttak 
for vann.  

7.5.2 Tomt for brannstasjon 

Bergen brannvesen har bedt om at det reguleres tomt for ny brannstasjon like nord for 
innfartsparkeringen. Tomten er en strategisk god plassering for brannvesenet siden den 
ligger tett på hovedvegsystemet. 

Følgende kriterier er lagt til grunn for utforming av området: 
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 Direkte avkjøring fra Godviksvingene inn på tomten, ikke kombinert med avkjøring til 
p-plass og bussregulering 

 Garasjeplass til 3 store brannbiler med portbredde 5m og 4 mindre garasjer for 
mindre utrykningsbiler med portbredde 4 m. Brannbilene skal ha sine garasjer på 
langsiden av bygget. De største brannbilene må kunne snu inne på tomten og rygge 
inn i garasjen. Svingradius er 12 m. 

 10 gjesteparkeringsplasser og 10 egenparkeringsplasser. 

 Bygget bør ha en høyde på ca 12 m og grunnflate på 25 X 60 m. 

 Arealet rundt bygget må være mest mulig flatt 
 

Areal avsatt til tomt for brannstasjon (o_BAT) er på ca. 7,1 daa. Tomten er regulert med en 
utnyttelsesgrad på % BYA = 40 %. Beregnet utnyttingsgrad med et bygg på 1500 m2) og 20 
parkeringsplasser (360 m2) gir en utnyttingsgrad på ca. % BRA = 26 %. Dette gir fleksibilitet 
med tanke på ytterligere utvikling av tomten. 

Regulert byggehøyde er satt til 13 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Utover dette 
tillates takoppbygg for tekniske installasjoner på inntil 20 % av takflaten. 

Byggegrenser er vist på plankartet, og vises 25 meter fra senter veg Askøyveien og 15 meter 
fra senter veg Godviksvingene. Utover dette er byggegrensen satt 4 meter fra tomtegrense. 

7.6 Utfyllingsområdet i Storavatnet, nytt rekreasjonsområde 

 

Figur 7-25 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-005) som viser fyllingsområde, nytt rekreasjonsområde 
(Asplan Viak AS).  

Det er lagt inn et stort rekreasjonsområde på rundt 70 dekar på utfylt område i Storavatnet 
sør for ny Rv 555. Området vil inneholde en rekke aktiviteter og rekreasjonsmuligheter.  

En grønn støyvoll avgrenser området og skjermer mot de store veganleggene i nord. 
Hovedsykkelvegen er lagt sør for denne for å få en mest mulig effektiv transportstrekning fra 
Harafjelltunnelen og videre østover. Hovedsykkelvegen fungerer også som et tydelig skille 
mellom parkområdet og støyvollen og veganlegget bakenfor.  
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Figur 7-26 Utsnitt av plankart. (Asplan Viak AS).  

Den sentrale delen av utfyllingen sør for hovedsykkelveg med fortau reguleres til offentlig 
friområde, jf. utsnitt av plankart over. I dette området planlegges ulike former for aktiviteter og 
ulik grad av opparbeidelse. Lengst nord etableres det et naturområde med terrengformer og 
naturlik beplantning. Langs den øst-vestgående turveg skal det etableres et aktivitetsområde 
med tilrettelegging for ulike idrettsaktiviteter. Lengst sør etableres åpne gressplener og 
badestrender. 
 
Ulike grøntområder som store gressplener, spredte løv- og bartrær og naturmark vil gi et 
variert uttrykk, og etablering av terrengformer i ulik størrelse vil gi variasjon i det åpne 
landskapsrommet.  

Den store holmen vest i området skal bevares i størst mulig grad. På østsiden av holmen 
skal Ørjebekken videreføres som åpen bekk. 

I vest mot Harafjellet, og i øst mot skråningen opp mot Tjønnveien borettslag, skal det 
anlegges sedimentbasseng for overvann med tilhørende pumpehus. Det skal legges vekt på 
å etablere området rundt sedimentbassengene som naturlige randsoner/overgangssoner til 
tilgrensende områder. 
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7.6.1 Det sentrale friområdet 

Naturområdet 

Sør for hovedsykkelveg med fortau planlegges et naturområde med små koller for å gi 
variasjon i landskapet. Beplantningen skal være naturlik med spredte løv- og bartrær. 

 

Figur 7-27 Utsnitt av illustrasjonsplan som viser naturområdet (tegning O-005). (Asplan Viak AS). 

Naturområdet skal gi rom for aktiviteter som hinderløype/naturlek, sykkelløype og akebakke, 
det er i tillegg satt av et stort område til hundepark. 

Sykkelløypen er totalt ca 330 m lang og går på kryss og tvers i terrenget.  

Hinderløypen/naturlekeplassen er et alternativ til lekeplassen på aktivitetsområdet lenger sør 
og gir utfordringer til både små og mellomstore barn.  

Hundeparken ligger i østre del av friområdet, den er inngjerdet og skal gi hundene god 
mosjon og gleden av å løpe fritt, særlig i perioder med båndtvang. 
 
Aktivitetsområdet 

Aktivitetsområdet har en samlet størrelse på ca 5,4 daa. I medvirkningsprosessen kom det 
fram mange ulike ønsker om aktiviteter. En fellesnevner er at det skal være «småskala» 
aktiviteter for lokalmiljøet, ikke større idrettsbaner/idrettsanlegg for hele byen.  

Området er plassert sentralt i friområdet slik at det ligger til rette for at ulike aldersgrupper 
kan være i aktivitet i nærheten av hverandre samtidig. I aktivitetsområdet legges det til rette 
for styrkepark (Tuftepark), sandvolleyball, klatretårn, ulike lekeapparater, skatebane, 
streetbasket og parkouranlegg.  

Det er tegnet inn to sandvolleyballbaner på til sammen 22 x 28 m, som også kan gjøres om 
til sandhåndballbane hvis ønskelig.  

I området ved sandvolleyballbanene er det også plassert inn fire petanquebaner på 4 x 15 m 
hver.  
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Figur 7-28 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-005) som viser foreslått innhold i aktivitetsområdet. (Asplan Viak 
AS). 

 
Servicebygg og grillhytter 

I tilknytning til aktivitetsområdet og på en sentral plass er det planlagt et servicebygg. Dette 
skal inneholde funksjoner som toaletter og areal for oppbevaring av redskap knyttet til 
vedlikehold av området. I tilknytning til servicebygget er det planlagt et amfi som sammen 
med den sentrale plassen gir mulighet for å samle ulike grupper, for eksempel skoleklasser 
og barnehager.  

Muligheter for opphold under tak kom fram som et ønske under medvirkningsprosessen. Det 
er derfor foreslått to grillhytter og tre takoverbygg. Byggene vil gi skjerming mot vind og regn 
og vil utvide bruken av området, både for privatpersoner og for skoleplasser og barnehager.  
 
Sykkelparkering 

Sykkelparkering er plassert på tre steder i aktivitetsområdet, den ene i nærheten av 
servicebygget. Illustrasjonsplanen viser at det er rom for 74 sykkelparkeringsplasser. 
 

 

Strandsonen 

I strandsonen med strender og gressplen ned mot vannet er det rom for mange ulike 
aktiviteter. En stor badebrygge og en mindre brygge/rampe gir tilgang og nærhet til vannet 
og sistnevnte tilrettelegges for universell utforming.  

Den store stranden sentralt i området har en bredde på ca 10 meter. En kant med høyde på 
0,45 m skiller stranden fra gressplenen, og fungerer som både sitteplass og ryggstø. I 
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strandområdet skal det brukes sand som ikke kan føre til forurensning i Storavatnet og som 
har en slik kornstørrelse at den ikke medfører spredning av finstoff i vannet. 

Den mindre stranden i øst er et roligere alternativ for de som ønsker å trekke seg litt tilbake. 
Her er det mindre forhold enn ved den store stranden og gressvollen rundt den store plenen 
deler opp området og har en skjermvirkning.   

Ved den lille stranden foreslås det regulert inn en forbindelse videre sørover langs vannet 
med en gangveg som enten henger på fjellet eller står på påler i vannet. Gangvegen langs 
vannet vil kunne gi en forbindelse til eksisterende turstier i sør. Denne gangvegen vil ikke bli 
opparbeidet som del av Sotrasambandet. 

Bak sandstrendene er det store gressplener som kan benyttes til ballspill, soling eller 
opphold for større grupper.  
 
Tilkomst/Universell utforming 

Det er god tilkomst for gående til området, med både eksisterende og planlagte, nye 
gangveger. Det er god tilkomst fra parkeringsplassen som ligger nord for området, samt fra 
eksisterende gangvegsystem i øst ved Tjønnveien borettslag. 

Området blir universelt utformet med maksimal stigning på gangveger på 1:20. Det legges 
opp til naturlig leding med gode kontraster mellom dekker. Bryggen sentralt på stranden har 
en rampe som går ut i vannet. Videre i planleggingen må det tas hensyn til allergikere i 
forbindelse med plantevalg, samt til synshemmede og orienteringshemmede med tanke på 
belysning.  
 
Ørjebekken 

Det er planlagt forlenging av dagens Ørjebekk (ligger i kulvert i dag) som åpen bekk gjennom 
området fra kryssingspunkt under ny hovedsykkelveg til den renner ut i Storavatnet.  
Foreslått plassering er langs østsiden av den eksisterende holmen. Lengden på åpen bekk 
er ca 100 meter. Se for øvrig kap 7.9. 
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7.6.2 Naturområdet i øst 

 

Figur 7-29 Utsnitt av plankart. (Asplan 
Viak AS). 

For å skape en overgang mellom den mer aktive delen 
av parken og borettslaget i øst, etableres et område 
med naturpreg øst i utfyllingsområdet. Innenfor dette 
området skal det også anlegges sedimentbasseng for 
overvann med tilhørende pumpehus.  

Langs strandlinjen i øst og sørover er det planlagt 
turveg som knyttes til eksisterende stiforbindelser 
videre sørover i området. På denne måten knyttes 
friområdet nærmere boligområdene lenger sør.  

Skråningen mellom Storavatnet og Tjønnveien 
borettslag reguleres til naturområde. I dette området 
tillates ingen tiltak utover vanlig skjøtsel og enkel 
tilrettelegging for ferdsel til fots og fremme allmenne 
friluftsinteresser kan tillates. 

7.6.3 Naturområde i vest 

I dette området møtes hoved gang- og sykkelrute, gang- og sykkelveg fra nord og 
gangvegen som går gjennom parkområdet. Eksisterende gangveg fra Alvøyskogen kobles 
også på. Ellers er dette et område med naturpreg; spredte løv- og bartrær, grasområder og 
strandvegetasjon, samt sedimentbasseng for overvann med tilhørende pumpehus. Det er 
ikke lagt opp til mye aktiviteter i dette området. En enkel trebrygge gir tilkomst for kajakk og 
andre lignende aktiviteter. Tidligere holme blir landfast ved utfyllingen. Holmen er et 
karakteristisk lokalt landemerke i området og skal bevares så langt det er mulig med hensyn 
til form og vegetasjon. Eksisterende strandsone langs holmen mot vest og sør skal beholdes. 

7.6.4 Fyllingsvolumer 

I gjeldende reguleringsplan er det anslått at det blir et masseuttak på ca 980 000 pam3 på 

prosjektet, innenfor Bergen kommune. 134 000 pam3 er forutsatt plassert i Stiavatnet (34 

000 pam3) og Storavatnet (100 000 pam3).  Dette gir ett masseoverskudd på ca 846 000 

pam3, som må kjøres ut av planområdet.  Det nye planforslaget omfatter i tillegg masseuttak 

ved den nye terminalen, 60 000 m3 faste masser = 84 000 pam 3. 

Dersom det nye planforslaget gjennomføres, med foreslått utfyllingsomfang, vil det meste av 

masseoverskuddet kunne benyttes lokalt, ved at det bygges opp ca 88,5 daa nytt land og 

fylles noe i djupålen i sørvestre del av planområdet. 

Se for øvrig kap. 3.5.2 
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7.7 Konstruksjoner 

I dette kapittelet omtales nye konstruksjoner som ikke er beskrevet i gjeldende 
reguleringsplan. For omtale av øvrige konstruksjoner som beholdes i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan vises til kap. 6.2. 

7.7.1 Tunnelportal bussterminal 

Portalen for mulig framtidig busstunnel har tunnelprofil T9,5. Portalens åpning ligger i profil 
575 i linje 85000. Den har en lengde på 20 meter, der kontaktstøpen er på 5 m innenfor 
påhugg, mens lengden for parti i dagen er 15 m.  
Åpningen av portalen har en helning på 3:1, og er kledd rundt med en natursteinsmur.  
 

Busstunnel T9,5 

 

Feltbredde 3,5 m 

Skulder 0,25 m 

 

 

 

Figur 7-30 Mulig fremtidig busstunnel ved terminalen. (Kilde: Statens vegvesen) 

7.7.2 Gang-/sykkelbro over Rv 555 Sotraveien ved terminalen 

GS-broen binder sørsiden av Rv 555 sammen med den nye kollektivterminalen i nord på 
vestsiden av Klasatjørna. Vegmodellen for GS-vegen er 75200.  

Broen er utformet nokså likt tegninger av andre g/s-bruer i gjeldende reguleringsplan for 
Sotrasambandet. Broen er planlagt plasstøpt med en total lengde på ca. 48m med 2 spenn, 
hhv. 28 og 20m fra syd mot nord. Bruoverbygningen er i hver ende planlagt på blokklagre 
over landkar fundamentert på berg. Søylen er monolittisk forbundet til overbygningen og 
fundamentert på berg. Fundament og søyle plasseres i midtdeler mellom kjøreretningene for 
Rv 555.  

På sydsiden vil GS-broen gå inn i en større fjellskjæring og fundamenteres direkte på berg. 
På nordsiden mot kollektivterminalen felles broen delvis inn i toppen av eksisterende 
støttemur langs Rv 555. Broen fundamenteres enten direkte på toppen av støttemuren eller 
føres lengre inn og fundamenteres på bakenforliggende berg.   

 



 99 

 

Statens vegvesen 

 

 

4,5 m GS-veg 

0,25 m skulder 

 

 

Figur 7-31 Gang- og sykkelveg på bro. (Kilde: Rambøll). 

 

7.7.3 GS-kulvert ved Klasatjørna 

GS-kulverten skal plasseres under av- og påkjøringsrampe for Rv 555 rett nord for 
Klasatjørna. Det er i dag en gangkulvert som skal erstattes med ny for den nye GS-vegen. 
Vegmodellen for GS-vegen er 70600.  

Kulverten er ca. 23 m lang med innvendig bredde på 6,12 m. Kulverten med tilhørende 
vingemurer er planlagt bygget i plasstøpt betong. Bunnplata er planlagt fundamentert på 
sprengsteinfylling ned til fast morene. Total bredde for GS-vegen er 5,5m, men som følge av 
varierende horisontal veggeometri gjennom kulvert er det besluttet å forenkle 
kulverttverrsnittet med større innvendig bredde. En noe bredere kulvert med enklere 
geometri er ikke vurdert fordyrende sammenlignet med en smalere kulvert med varierende 
geometri. 

Vingemurene legges i overliggende vegs rekkverksrom og krager dels ut fra kulvertveggene 
og dels står vingemurene på underliggende fundament. Vingemurene er for lange til kun å 
krage ut fra kulvertveggen. Det etableres da en vertikal fuge i vingemurene der murene 
utenfor fugen bæres som en egenstabil vinkelstøttemur. 
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3 m sykkelveg 

2 m fortau 

Skulder : 
varierende 

 

Figur 7-32 Sykkelveg med fortau i kulvert ved Olsvik-krysset. (Kilde: Asplan Viak 
AS). 

 
Sykkeltunnel i Harafjellet 

Tunnel for hovedsykkelruten har profil T5,5 med 3 m sykkelveg og 2 m fortau 

 

 

3 m sykkelveg 

2 m fortau 

Skulder 0,25 m 

 

Figur 7-33 Sykkelveg med fortau i tunnel T 5,5 i Harafjellet. (Kilde: Rambøll). 

 
 
 
 
GS-portal Harafjellet vest 
GS-portalen på vestsiden av Harafjellet har tunnelprofil T5,5. Portalens åpning ligger i profil 
410 i linje 70600. Den har en lengde på 13 meter, der kontaktstøpen er på 3 m innenfor 
påhugg, mens lengden for parti i dagen er 10 m. Inngangspartiet til portalen er buet, og er 
kledd rundt med en natursteinsmur med helning 3:1.  
 
GS-portal Harafjellet øst 
GS-portalen på vestsiden av Harafjellet har tunnelprofil T5,5. Portalens åpning ligger i profil 
635 i linje 70600. Den har en lengde på 13 meter, der kontaktstøpen er på 3 m innenfor 
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påhugg, mens lengden for parti i dagen er 10 m. Inngangspartiet til portalen er buet, og er 
kledd rundt med en natursteinsmur med helning 3:1.  

7.7.4 Støttemur for G/S-veg langs Lyderhornsveien  

Ny GS-veg (vegmodell 70600) fortsetter etter ny GS-kulvert østover og parallelt med 
Lyderhornsveien. Det er planlagt en breddeutvidelse av Lyderhornsveien til å inkludere en 
5,5m bred GS-veg på nordsiden mot Rv 555. For å ta opp høydeforskjellen som følge av GS-
vegen er det planlagt en plasstøpt støttemur på ca. 233 meter omtrent fra undergangen 
under Lyderhornsveien mot Frieda Fasmers vei. Murens høyde varierer fra ca. 2-7 meter og 
avsluttes i øst mot eksisterende gangrampe tilknyttet undergangen.  

Eksisterende mur har en karakteristisk forskalt overflate som skal videreføres ved oppføring 
av støttemuren for den ny GS-vegen.  

Muren er planlagt som en plasstøpt egenstabil vinkelstøttemur fundamentert på 
sprengsteinfylling til berg eller til faste morenemasser. Dersom berget i området ligger høyt 
kan det vurderes å fundamentere muren direkte på berg og stabilisere denne ved at det 
støpes ribber som forankres med stag i berg. Geotekniker skal konfereres i forbindelse med 
prosjektering. 

7.8 Vann og avløp 

Vannforsyning 

Vannledninger i området vil bli overtatt til kommunal drift og vedlikehold, og skal oppfylle krav 
i Bergen kommunes VA-norm. Gjennom planområdet skal det legges ny DN 400 vannledning 
som også skal benyttes som overføringsledning til FjellVAR på Sotra. Ledningen tilknyttes 
eksisterende DN 300 ledning like vest for ny bussterminal og krysser Rv 555 på stedet. 
Videre legges vannledning ved planlagt gang- og sykkelvei i det utfylte området, og går 
videre inn i tunnel under Harafjellet. Ledning skal også kobles sammen med eksisterende 
vannledninger i planområdet. Eksisterende DN 300 vannledning som forsyner ytre Laksevåg 
planlegges opprettholdt. Dersom det lokalt blir store høydejusteringer på nytt terreng i 
eksisterende ledningstrasé, må eventuelt også ledningshøyde justeres. VA-etaten 
godkjenner ikke stor overdekning på sine ledninger. 

Fram til ny brannstasjon legges det en DN 150 vannledning, og til toalettanlegg ved 
bussterminal og ved parkanlegg legges en ny Ø 32 vannledning. Ut over dette er det ikke 
nye forbrukere i planområdet. 

Etter ønske fra Bergen kommune, VA-etaten skal det legges til rette for en vannautomat i 
området ved pumpehuset (se VA-rammeplan).  

På grunn av anleggsarbeidene som skal skje i området hvor eksisterende vannledning ligger, 
bør vannledning være omlagt før disse anleggsarbeidene starter. 
 
Brannvann 

I samtlige ventilkummer skal det være brannventil i henhold til Bergen kommunes VA-norm. 
Inne i tunnelene etableres slokkevannsuttak som tas fra hovedledning som går gjennom 
tunnelene. Mellom tunnelene må det være tverrslag for brannvannledning slik at det er 
brannvannsdekning i begge løp. Slokkevannsuttak inne i tunnelene skal Statens vegvesen 
ha drift- og vedlikeholdsansvar for. 
 

Spillvann 
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Spillvann til de forskjellige tiltaksområder i denne planen beskrives i tiltaksmatrise som er en 
del av VA-rammeplanen. Samtlige arbeider skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm.  
 
Overvannshåndtering 

Alt forurenset overvann fra veier og plasser går i separat system til fordrøyning og rensing før 
det føres ut i tilsvarende overvannssystem som det gjør i dag. Grunnen til å separere 
overvannet i et rent system og et forurenset system er å hindre ytterligere forringelse av 
vannkvaliteten i Storavatnet.  

Forurenset overvann vil gå til 2 rensebasseng. Disse vil normalt ha et permanent vannspeil, 
mens vannstanden vil kunne stige med 0,5 – 1,0 meter i en flomsituasjon. Bassengene vil 
være inndelt i et sedimentbasseng og et rensebasseng. 

Alt overvann øst for overvannskulvert føres til fordrøyning-/ rensebasseng. Før basseng 
monteres oljeutskiller. Fra basseng pumpes vannet videre til kommunal overvannsledning i 
Vadmyra. 

Alt overvann vest for overvannskulvert fra Rv 555, samt Fv 562 Askøyveien føres via 
oljeutskiller til fordrøynings- / rensebasseng ved rampe til Askøyveien. Etter basseng 
pumpes vann videre til det kommunale overvannsystem i Vadmyra tilsvarende som i dag. 

Det søkes å infiltrere mest mulig av ikke forurenset overvann til grunnen i grøntområder, men 
mye vil gå i det eksisterende overvannssystem som kulvert og stikkrenner. På nordsiden av 
vei etableres infiltrasjonsgrøft i grøntområde for å ivareta overvann herfra. I grøft monteres 
sandfang med kuppelrister som et overløp i grøft. Utover den fordrøyning som skjer ved 
infiltrasjon til grunnen, vil Storavatnet fungere som et stort fordrøyningsbasseng for ikke 
forurenset overvann. 
 
Flomveger 

Både den eksisterende og «ny» Ørjebekken antas å ha en kapasitet på 5 m3/s. Ved en 200-
års flom vil 5 m3/s trolig ikke være tilstrekkelig for å holde vannet tilbake, og Ørjebekken vil 
flomme over i retning Storavatnet.  

Flomvann fra veier og tilstøtende områder vil samles i lavpunkt ved punkt under bru. Herfra 
legges et flomrør med diameter DN 1000 mm som munner ut mot Storavatnet. Dette røret vil 
kun være i drift i en flomsituasjon. 

På lavbrekk i Rv 555 legges også inn et flomoverløpsrør gjennom voll mot parkområde. I 
parkområde må vannveg etableres slik at flomvegen ikke skader parkområdet. 

7.9 Gytebekk i Storavatnet 

Nedbørsfeltet til Ørjebekken er på om lag 0,8 km2 og preget av veganlegg. For å unngå 
forurensing av Storavatnet er den delen av nedbørsfeltet til Ørjebekken som er dekket av veg 
(som er en vesentlig del), lagt i rør og ført via renseanlegg og videre forbi Storavatnet. Det vil 
si at avrenningen fra nedbørsfeltet til, det som var, Ørjebekken og som renner i røret, er mye 
mindre enn det som er naturlig for nedbørsfeltet. Hvor stor andel av nedbørsfeltet som 
fortsatt renner ut i Storavatnet er vanskelig å anslå.  

Vannspeil i Storavatnet er angitt til +39,60. Overvannsledningen vil ligge 40 cm over 
vannspeilet. Utfyllingsområdet vil gi ca 100 meter åpen bekk. Det vil si at vi kan få 40 cm fall 
på 100 meter åpen bekk. 
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Figur 7-34 Utløp for Ørjebekken. (Foto: Asplan Viak). 

 

Det lille nedbørsfeltet som fortsatt drenerer til Storavatnet, vil gjøre bekken utsatt for 
tørrlegging. På en annen side kan det våte klimaet i området gjøre det mulig at noe ungfisk 
kan overleve i bekken enkelte år, om det legges til rette for det. Dette er et marginalt fall for å 
tilrettelegge for en gytebekk for ørret, men er nok til å gi rennende vann, om vannføringen er 
tilstrekkelig. Det er altså usikkert om en vil lykkes med å lage en fungerende gytebekk i 
Ørjebekken, men det kan ikke utelukkes. Bymiljøetaten i Bergen var tydelig på at det i alle 
fall burde gjøres et forsøk.  

Bekken må anlegges med tett duk i bunn for å unngå at vannet siver ut i den 
omkringliggende fyllingen. Bekken må tilrettelegges med stein og grus på en måte som gir 
en sakte avrenning ved lav vannføring, med enkelte dypere høler/kulper. Videre må det 
legges ut gytegrus i tilknytning til disse hølene. Elveleiet må utformes slik at sand og stein 
ikke vaskes ut ved høy vannføring. Dette kan oppnås med en å lage med en utvidet V-profil. 
Elvesand/stein må benyttes i bekken (ikke sprengstein) og bekken må tettes mot fyllingen. 
Det bør legges til rette for at kantvegetasjon kan etablere seg langs bekken. Krav til 
utforming av bekkeløp tas inn i YM-plan. 

 

Figur 7-35 Skisse av mulig utforming av gytebekk. (Kilde: Asplan Viak AS). 



 104 

 

Statens vegvesen 

 

7.10 Fravik fra vegnormalene 

Det er søkt om fravik fra vegnormalene. Disse er behandlet og godkjent av fraviksnemda i 
Statens vegvesen. Det gjelder følgende: 

 GS-rampe i Kipledalen har stigning 7 % og horisontalkurve mindre enn R=40 m 

 GS-rampe ved Klasatjønn har stigning 7 % 

 Oppgradert GS-veg langs Lyderhornsveien har stigning 6,6 % på et 30 m langt strekk 

 Siktkravet for GS-veg og hovedsykkelrutekulvert ved Olsvik-krysset kan ikke oppnås 

 Siktkravet for kulvert under Lyderhornsveien og hovedsykkelveg med fortau kan ikke 
oppnås 
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

I vurderingene av virkningen av planforslaget tas det utgangspunkt i dagens situasjon med 

vedtatt reguleringsplan for Sotrasambandet. Flere av tiltakene i planforslaget er i all 

hovedsak i samsvar med vedtatt plan, og planforslaget vil dermed få liten virkning utover det 

som er beskrevet i denne. 

8.1 Trafikk  

Virkninger for trafikk er i hovedsak som for gjeldende plan i området. Bakgrunnen for dette er 
at planforslaget ikke endrer på vilkårene for kjøretrafikk i toplanskryssene ved Olsvik-krysset 
og Storavatnet. Trafikkberegningene fra planbeskrivelsen «Reguleringsplan Rv 555 
Sotrasambandet, Kolltveit-Storavatnet», Rambøll 2016 er lagt til grunn for dette planarbeidet. 

Trafikkberegningene for planområdet viser at det ikke vil være kø- eller avviklingsproblemer i 
normalsituasjon. Av- og påkjøringsramper i Olsvik-krysset har bra flyt både med dagens 
trafikknivå og i 2024. Mellom Olsvik-krysset og Storavatnet vil det i begge retninger være 
vekslingsstrekninger med fletting. Analysene viser at trafikken vil flyte bra. T-krysset ved 
rampen til Sotra vil ha god kapasitet ifølge trafikkberegningene. 
 
Trafikksikkerhet 

Det er laget en egen ROS-analyse for planarbeidet se kapittel 9 (Vedlegg 14). Midtdeler på 
Rv 555 og Fv 562 gir lav risiko for trafikkulykker. Sekundærvegnettet er planlagt i henhold til 
forventet trafikkmengde og separat system for gående og syklende. Hovedsykkelveg med 
fortau for sykkel ligger adskilt fra vegsystemet. Terminalområdet er planlagt med oversiktlige 
gangkryssinger og lav fart på kjøretrafikken. Kjøremønsteret på terminalen er envegskjørt, 
noe som forenkler trafikkbildet for alle trafikanter.  
 
Kollektivtrafikk 

Flytting av terminalen til Olsvik-krysset vil gi en effektiv terminal med god byttefunksjon 
mellom gjennomgående hovedruter og tverrgående ruter. Ved utforming av terminalen er det 
søkt å få minst mulig svingebevegelser for stamrutene. Det vil fremdeles være ulemper med 
tidkrevende tilkomst til terminal for busser fra Sotra til sentrum, men samtidig har denne 
terminalplasseringen relativt god kontakt med eksisterende busslommer ved Rv 555. En kan 
derfor se for seg et differensiert busstilbud der ikke alle ruter fra Sotra kjører innom terminal. 
Løsningen er dimensjonert for fremtidig vekst i kollektivtrafikken i henhold til 0-vekstmålet. 
Terminalen er dimensjonert for tilhørende funksjoner som bussregulering, kiss and ride, 
sykkelparkering, taxi og dette vil være med på å skape en attraktiv terminal. 
Innfartsparkeringen blir liggende igjen ved Askøyveien. Dette er ikke optimalt med tanke på 
omstigning mellom bil og buss.   
 
Gang- og sykkeltrafikk 

Tilbudet for gående og syklende vil ikke endres veldig mye fra vedtatt plan. 
Hovedsykkelruten vil ligge noe mer skjermet ved at den legges langs Storavatnet. Ved at 
hovedsykkelveg med fortau legges sør for hovedveganlegget og støyvollen blir syklister og 
gående mindre utsatt for støy- og luftforurensning enn slik sykkelvegen er planlagt i 
gjeldende reguleringsplan. Tilbudet for gående og syklende blir bedre langs 
Lyderhornsvegen blir bedre ved at tilbudet oppgraderes til sykkelveg med fortau.  

Tilgjengeligheten til det nye terminalområdet og tilknyttet gang-/sykkelvegnett vil bli bedret for 
området Klasatjønn/Vadmyra gjennom en direkteforbindelse/bro over Rv 555.  



 106 

 

Statens vegvesen 

 

8.2 Landskap 

Planforslaget er en videreføring av vedtatt reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet 

mellom Kolltveit og Storavatnet vedtatt 21.09.2016. Vedtatt reguleringsplan viser utvidelse av 

dagens veganlegg med større kapasitet og større kryss, og selve riksveganlegget får større 

bredde og arealbeslag. Virkningene i vedtatt plan er omfattende for landskapsbildet med 

utbygging av krysset og terminalen med store dimensjoner og utfylling i Storavatnet. Se figur 

under som viser skjæringer langsmed østsiden av Askøyveien. Mindre deler av naturlig 

strandsone helt i vest, deler av holme sør for krysset og mindre deler av bergnabb øst i 

området er bevart med naturlig terreng og vegetasjon. Vedtatt plan viser store strukturer i 

landskapsrommet og hele landskapsrommet blir preget av veganlegget.  

 

Figur 8-1 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som viser bro for Rv 555 over Askøyveien sett fra sør. 
Illustrasjonen viser skjæring i øst langsmed Askøyveien. (Kilde: reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit 

– Storavatnet, planbeskrivelse. Rambøll) 

I planforslaget beholdes kryssområdet med broer, tunneler og ramper i hovedsak som i 

reguleringsplan vedtatt 21.09.2016. Virkningene av selve riksveianlegget, Askøyveien og 

kryssområdene blir ikke endret. Planforslaget viser ny plassering av kollektivterminalen ved 

Godviksvingene/Olsvik-krysset, ny plassering av innfartsparkering, brannstasjonstomt, og 

plassering av større mengder overskuddsmasser fra det nye veganlegget i nordlig del av 

Storavatnet. Kryssområdet med broer, tunneler og rampe, og innfartsparkering og 

brannstasjonstomt vil i all hovedsak gi de samme terrenginngrep og virkninger for 

landskapsbildet som i vedtatt plan. Det er først og fremst den nye kollektivterminalen og 

ytterligere utfylling i Storavatnet som er de viktigste endringene fra vedtatt plan til 

planforslaget, og som vil ha størst virkning for landskapsbildet. Høydejustering av 

Godviksvingene ved innfartsparkering i planforslaget vil ha mindre virkninger for 

landskapsbildet enn i vedtatt plan hvor det blir høyere skjæringer. 

Planforslaget vil med stor utfylling i Storavatnet og plassering av kollektivterminalen ved 
Olsvikkrysset gi store terrenginngrep og landskapsrommet vil bli mer preget av veganlegg 
enn vedtatt reguleringsplan med kollektivterminalen.  

Figurene under viser i hovedsak de samme terrenginngrep og virkninger for landskapsbildet 

for kryssområdet med broer, tunneler, ramper i planforslaget som i vedtatt plan. Figurene 

viser også ytterligere utfylling i Storavatnet i planforslaget sammenlignet med vedtatt plan. 
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Figur 8-2 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som viser kryssområdet og utfyllingen i Storavatnet med 
Harafjellet framfor. Sett fra vest. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, 
planbeskrivelse. Rambøll). 

 

Figur 8-3 Illustrasjon fra 3D modell av planforslaget som viser kryssområdet og utfyllingen i Storavatnet med 
Harafjellet framfor. Sett fra vest. (Kilde 3D modell Baezeni).  

 

Kollektivterminal 

Storavatnet 

Brannstasjon- 

tomt Godvikkrysset 

Offentlig friområde 
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8.2.1 Utfylling i Storavatnet 

Storavatnet er hovedelement i landskapsrommet med stort vannspeil og naturpreg. I vedtatt 
plan vises utfylling i store deler av strandsonen nord i Storavatnet. Utfyllingen er knyttet til 
nytt veganlegg og større kryssområde, samt et mindre strandområde og område for opphold. 
Mindre deler av naturlig strandsone helt i vest, deler av holme sør for krysset og deler av 
bergnabb øst i området er bevart. 

 
Figur 8-4 Utsnitt av illustrasjonsplan (O-tegning) fra vedtatt reguleringsplan som viser kryssområdet ved 
Storavatnet. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, planbeskrivelse. Rambøll). 

I nytt planforslag vil utfyllingen i hovedsak skje øst for holmen, og vil gå mellom ca. 30 – 170 
lenger sørover enn i vedtatt plan. Videre blir det noe utfylling i viken vest for holmen.  

Holmen sør for kryssområdet bevares i størst mulig grad både i planforslaget og i vedtatt 
plan. Store deler av den naturlige strandlinjen på vestsiden av holmen blir bevart, mens mye 
av strandlinjen på østsiden av holmen blir endret både i planforslaget og i vedtatt plan. I 
planforslaget vil berørt strandlinje langs vestsiden av holmen gå ca. 30 meter lenger sør enn 
i vedtatt plan.  

 
Figur 8-5 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-005) i planforslaget som bl.a. viser offentlig friområde. (Asplan 

Viak AS). 

A-A 
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Figur 8-6 Snitt A-A gjennom Sotraveien, støyvoll med skjerm og gjennom vestlige deler av det offentlige 
friområdet. Se figur over for snitthenvisning (Asplan Viak AS). 

Utfyllingen skal bli et nytt stort offentlig friområde med anlegg for idrett, lek og rekreasjon på 
ca. 70 dekar. Utfyllingen er omfattende i dimensjon og skala, men forankret i landskapets 
storformer og i balanse med veganlegget i nord. Det er negativt at utfyllingen vil redusere 
vannspeilet til Storavatnet. Dette forringer landskapsbildet lokalt og opplevelseskvaliteter 
knyttet til vannet, spesielt for de nærmeste naboer i øst.  

Det er positivt at utfyllingen skal opparbeides som friområde med ulike grøntområder som vil 
gi et variert uttrykk med bl.a. store gressplener, spredte løvtrær og naturmark og vil kunne 
fremstå med naturlik kvalitet. Sedimentbassengene og tilhørende, grønne arealer skal 
opparbeides som en helhet og vil gi naturlige overganger fra friområdet til eksisterende 
terreng og vegetasjon i øst og vest. 

Det blir også anlagt små terrengformer som gir variasjon i det åpne landskapsrommet, og 
friområdet vil i større grad enn utfyllingen i vedtatt plan balansere det store veganlegget, jf. 
figurer under. Friområdet utformes med god tilgjengelighet til vannet med strender, 
badebrygger og ulike oppholdssoner. Dette vil virke positivt på opplevelsen og 
landskapsbildet i dette området.  

Vedtatt plan og planforslaget viser støyskjerm med voll som blir plantet til som buffer mellom 
strandområdet og ny Rv 555. Sett fra vannet og friområdet blir veganlegget borte og 
opplevelsen av strandsonen blir i eget avsnitt fra veganlegget både i planforslaget og i 
vedtatt plan. Planforslaget legger til rette for en noe høyere voll enn vedtatt plan, for å skape 
best mulig støyforhold i friområdet.  

 

 
Figur 8-7 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som 
viser kryssområde med ny strandsone mot 
Storavatnet sett fra vest. (Kilde: Reguleringsplan Rv 
555 Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, 
Fagrapport landskap, friluftsliv og kulturminner, 

Rambøll). 

 
Figur 8-8 Kryssområde i planforslaget som viser 
kryssområdet med ny strandsone mot Storavatnet. sett 
fra vest. (Kilde: 3D modell). 
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Figur 8-9 Illustrasjon fra vedtatt reguleringsplan som 
viser Storavatnet med ny strandsone og gytebekk 
sett fra sør. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 
Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, Fagrapport 
landskap, friluftsliv og kulturminner, Rambøll). 

 

Figur 8-10 Kryssområdet i planforslaget som viser 
Storavatnet med nytt stort offentlig friområde. Kilde 3D 
modell).  

 

8.2.2 Kollektivterminalen 

I planforslaget plasseres kollektivterminalen ved Olsvikkrysset og vil bli sprengt inn i fjellet 
like vest for krysset. Hele terminalområdet og omlagt veg (Godviksvingene) medfører at det 
må sprenges ut rundt 60.000 m3 fast fjell. Ny kollektivterminal vil føre til skjæring i bakkant 
av terminalen som vil ha høyder på ca. 27 meter på det meste Skjæringene er vist utformet 
med paller/ hyller for hver 10, meter. Det vil bli størst inngrep og høyest skjæring i vestre 
delen av terminalen. Se figurer under. 

 
Figur 8-11 Snitt F-F gjennom vestre del av terminalområdet, der skjæringen vil bli høyest. Se figur 8-13 for 
snitthenvisning. (Asplan Viak AS).  
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Figur 8-12 Snitt G-G sentralt i terminalområdet. Se figur under for snitthenvisning. (Asplan Viak AS).  

 

Se figur under (utsnitt av illustrasjonsplan) med snitthenvisning. 

 

Figur 8-13 Utsnitt av illustrasjonsplan (tegning O-004). (Asplan Viak AS) 

Vedtatt plan gjør ingen arealbeslag eller terrenginngrep i området hvor planforslaget viser 
kollektivterminal. Planforslaget sammenlignes her med dagens Rv 555 som gir forholdsvis 
store terrenginngrep i dag. Det er større skjæringer mellom Rv 555 og Godviksvingene og på 
nordsiden av Godsviksvingene mot Brønndalsåsen. Skjæring og mur mellom Rv 555 og 
Godviksvingene er på ca. 8 meter. Skjæringen nord for Godviksvingene mot Brønndalsåsen 
er ca. 16 meter på det høyeste. Ny skjæring i planforslaget vil gi ytterligere skjæring på ca. 
11 meter, totalt 27 meter på det høyeste. Skjæring og mur mellom Rv 555 og 
Godviksvingene blir omtrent som i dag. 
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Figur 8-14 Bildene over viser eksisterende skjæring/mur på nordsiden av Rv 555 mot Godviksvingene og 
skjæring fra Godviksvingene mot Brønndalsåsen. Bildene er tatt fra sør mot planlagt kollektivterminal. (Foto 
Asplan Viak). 

 

Figur 8-15 Bildet viser eksisterende skjæring/mur på 
nordsiden av Rv 555 tatt fra gang- og sykkelveg nord 
for Storavatnet, sett fra sørvest. (Foto Asplan Viak). 

 

Figur 8-16 Ny hovedsykkelveg med fortau og gang- 
og sykkelbro til ny kollektivterminal i planforslaget. 

Kilde 3D modell, Baezeni. 

 

Figur 8-17 Bildet viser eksisterende skjæring/mur på 
nordsiden av Rv 555 mot Godviksvingene og 
skjæring fra Godviksvingene mot Brønndalsåsen. 
Bildene er tatt fra sør mot planlagt kollektivterminal. 
(Foto Asplan Viak). 

 

Figur 8-18 Eksisterende mur og ny skjæring bak 
terminalen. (Kilde: 3D-modell Baezeni) 

 

 
Planforslaget vil med plassering av kollektivterminalen ved Olsvikkrysset gi store 
terrenginngrep og landskapsrommet vil bli mer preget av veganlegg enn vedtatt 
reguleringsplan. Skjæringene ved kollektivterminalen vil gi nærvirkning for bebyggelsen i 
Klasatjønnveien (Tjønnveien borettslag) og for bebyggelse i Frieda Fasmers vei. Skjæringen 
er utformet med helning 10:1 og skal utformes i paller/ hyller med maksimalt 10 meter, jf. 
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figur 8-11og figur 8-12. Pallene/ hyllene etableres primært av tekniske hensyn, men vil også 
være med på å bryte den høye vertikale skjæringen. Som avbøtende tiltak skal det plantes 
trær i forkant av skjæringen jf. figur 8-13( utsnitt av illustrasjonsplan) og 3D illustrasjoner; 
figur 8-19 og figur 8-20. Dette vil ta ned dimensjonen på skjæringen, og vil føre til at den vil 
virke mindre dominerende i landskapsbildet.  

 

Figur 8-19 Ny kollektivterminal sett fra boligområde ved Frieda Fasmers veg. (Kilde: 3D modell, Baezeni).  

 

Figur 8-20 Ny kollektivterminal sett fra Tjønnveien borettslag. (Kilde: 3D modell, Baezeni). 
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8.2.3 Hovedsykkelveg med fortau  

Hovedsykkelveg med fortau som krysser Kipledalen i bro, følger dagens Rv 555. Endringen 
fra vedtatt reguleringsplan er at den i det nye planforslaget svinger mot sørvest og går i ny 
tunnel gjennom Harafjellet slik at den kommer ut ved naturområde og friområde ved 
Storavatnet. Vegen vil gi ny skjæring i terrenget vest for tunnelportalen.  

 

Figur 8-21 Illustrasjon fra vedtatt regulerinsplan som 
viser hovedsykkelveg i Kipledalen med Harafjellet i 
bakgrunn,sett fra vest. (Kilde: Reguleringsplan Rv 555 
Sotrasambandet Kolltveit – Storavatnet, 
planbeskrivelse. Rambøll). 

 

Figur 8-22 Ny hovedsykkelveg med fortau i 
Kipledalen med Harafjellet i bakgrunn,sett fra vest 
(Kilde: 3D-modell, Baezeni). 

 

I planforslaget er ny hovedsykkelveg med fortau lagt på sørsiden av Rv 555. Dette vil føre til 
inngrep i eksisterende skjæring mot Tjønnveien borettslag. Ny skjæring vil ha omtrent 
samme høyde som dagens (ca. 9 meter høy), men vil komme nærmere Klasatjønnveien 19. 

 

Figur 8-23 Bilde som viser dagens skjæring på 
sørsiden av Rv 555 mot Tjønnveien borettslag sett fra 
nord. Kilde: google.maps 

 

Figur 8-24 Økt nærvirkning Rv 555 og 
hovedsykkelveg i planforslaget. Ny skjæring vil 
komme nærmere Klasatjønnveien 19. Kilde: 3D 
modell, Baezeni)  
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8.3 Nærmiljø/friluftsliv 

8.3.1 Friluftsliv 

Planforslaget berører tre friluftsområder som er en del av kartleggingen Bergen kommune 
utførte i 2016. Dette gjelder i første rekke den nordlige delen av nærturområdet Storavatnet 
og Småvatnet, med tilgrensende grøntområde. Mindre deler av Brønndalsåsen leke- og 
rekreasjonsområde og grøntområde ved Frieda Fasmers Minne ligger også innenfor 
plangrensen. 

Planforslaget sikrer en samfunnsnyttig bruk av det nye utfyllingsområdet, ved at det legges til 
rette for et stort rekreasjonsområde med mange aktiviteter og bruksmuligheter. Dagens bruk 
av området i friluftsammenheng er i første rekke knyttet til gang-/sykkelvegen som går langs 
nordsiden av vannet, og som er en viktig tilkomst til turvegnettet i Alvøyskogen. Strandsonen 
med gang-/sykkelveg er også et område som benyttes som nærturområde for de nærmeste 
boligområdene. Brukskvaliteten er preget av at området ligger i rød støysone for 
vegtrafikkstøy. Gang-/sykkelvegen er også videreført i gjeldende reguleringsplan, som 
hovedsykkelveg med fortau. Der er den planlagt i noe større avstand fra hovedveganlegget, 
men ligger innenfor gul støysone.   

I planforslaget etableres det en stor støyvoll med støygjerde sør for veganlegget som fører til 
at rekreasjonsområdet i all hovedsak ligger utenfor eller i nedre sjikt av gul støysone. 
Hovedsykkelvegen med fortau er også lagt lenger sør på utfyllingsområdet, og vil ha en 
større brukskvalitet i friluftsammenheng enn i gjeldende reguleringsplan. Det er også i tillegg 
lagt til rette for etablering av en mulig turvegforbindelse langs østsiden av Storavatnet som 
kan gi forbindelse til turvegene mellom de store boligområdene i Vadmyra og lenger sørover. 
Dette vil gi en bedre forbindelse fra disse boligområdene frem til det nye 
rekreasjonsområdet.  

Det nye rekreasjonsområdet vil kunne bli et nytt målpunkt i friluftssammenheng for de store 

boligkonsentrasjonene i Godvik-/Olsvik-/Loddefjordområdet. Området er planlagt med ulike 

aktiviteter slik at det vil bli attraktivt for alle aldersgrupper. Det er ligger også godt til rette for 

at aktivitetsområdet kan benyttes av de mange skolene og barnehagene som ligger i 

gangavstand til området.  

Ny kollektivterminal berører sørlig del av Brønndalsåsen leke- og rekreasjonsområde. 
Eksisterende sti opp til dette området som ligger over tunnelportal for ny busstunnel gjennom 
Lyderhorn vil ikke bli berørt ved gjennomføring av planforslaget. Når ny busstunnel gjennom 
Lyderhorn skal realiseres må det lages egen reguleringsplan for denne, og ivaretakelse av 
denne stien må vurderes i forbindelse med det planarbeidet. Planlagt nytt fritids- og 
rekreasjonsområde vil kunne erstatte det arealet som tas til ny terminal. 

Planforslaget med ny gang og sykkelbro og ny kulvert ved Klasatjønn vil i liten grad påvirke 
bruksmuligheten for grøntområde ved Frieda Fasmers Minne.  

8.3.2 Nærmiljø 

Ingen formelle leke- og uteoppholdsarealer i tilknytting til boligområdene blir berørt av 
arealbeslag av planforslaget. Langs strandsonen er det områder som benyttes av nærmiljøet 
i dag, men ved å flytte strandsonen lenger sørover bort fra veganlegget vil kvaliteten av 
området bedres.  

Det blir få endringer i støysituasjonen for nærliggende boligområder i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. Kollektivterminalen vil bli flyttet nærmere boligbebyggelsen i Tjønnveien. 
Støyrapporten viser at kollektivterminalen vil føre til at den nordligste blokken i Tjønnveien vil 
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bli liggende i gul støysone som følge av kollektivterminalen isolert sett. Denne boligblokken 
ligger fra før innenfor rød sone fra veganlegget, slik at det totale støybildet vil endres i mindre 
grad. Boligen må vurderes for lokal støyskjerming i forbindelse med det videre 
byggeplanarbeidet, sammen med de øvrige boligene som blir berørt av støy jf. gjeldende 
reguleringsplan. Arbeidet med vurdering og nødvendig etablering av lokale 
støyskjermingstiltak vil bli gjort i regi av Statens vegvesen i forkant av anleggsarbeidene. 

Tjønnveien BL vil ligge forholdsvis tett på anlegget i anleggsperioden som vil pågå over flere 
år. Det skal sikres gode rutiner for informasjon til borettslaget fra entreprenør i 
anleggsperioden.   

8.3.3 Tilgjengelighet og forbindelse for gående og syklende 

Nytt veganlegg vil bli en enda større barriere i seg selv enn dagens Rv 555. Derfor legges 
det i planforslaget til rette for flere gang- og sykkelforbindelser i området.  

 
Figur 8-25 Kart som viser infrastruktur for myke trafikanter med planforslaget (Kart:Asplan Viak.AS). 

Hovedsykkelvegen med fortau legges i planforslaget på sørsiden av Rv 555, i tilknytning til 
friområdet. Den vil dermed ligge mindre utsatt til med tanke på støy og luftforurensning enn i 
vedtatt reguleringsplan, og gi en triveligere trasé langs et opparbeidet grøntområde. 
Hovedsykkelvegen med fortau videreføres helt til eksisterende gang-/sykkelvegnett mot 
Loddefjord ved Kjøkkelvikveien. Dette vil gi et bedre og raskere tilbud for både syklende og 
gående enn i vedtatt reguleringsplan. 

I tillegg til eksisterende gang- og sykkelforbindelser på tvers av Rv 555 mellom 
Lyderhorntunnelen og Kipletunnelen som blir opprettholdt, vil det bli en ny gang- og 
sykkelvegforbindelse i bro over Rv 555 mellom boligområdene i sør, kollektivterminal og 
gang-/sykkelvegsystemet videre nordover mot Olsvik-området. 
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Kryssinger for gående og syklende over og under Rv 555 sikrer tilgjengelighet til og mellom 
viktige målpunkt: boligområdene, busstopp, kollektivterminal og det nye friområdet. 

Turvegforbindelsen som planforslaget legger til rette for langs strandkanten i øst, vil gi en 
bedre forbindelse mot boligområdene i Vadmyra. Denne forbindelsen vil gå gjennom et 
uberørt naturområde, og vil være et viktig ledd i et sammenhengende nytt turvegsystem fra 
øst til vest med gode, varierte opplevelseskvaliteter.  

Planforslaget berører snarveger/ stier til Brønndalsåsen og snarveger fra Klasatjønnveien 19 
(nord i Tjønnveien borettslag) til gang- og sykkelveg langs Storavatnet. Sti fra 
Klasatjønnveien 19 og østover legges om, slik at den får forbindelse til broen over til den nye 
kollektivterminalen.  

 

Figur 8-26 Utsnitt fra illustrasjonsplan (O-004) som viser omlegging av snarveger og tilkomst fra sør over bro til 

den nye kollektivterminalen 

Stien til Brønndalsåsen vil ikke bli berørt i forbindelse med etableringen av 
kollektivterminalen, men ved reguleringsplan for ny busstunnel må omlegging av denne stien 
vurderes.  

I anleggsfasen vil eksisterende gang-/sykkelveg på sørsiden av Rv 555 vanskelig kunne 
opprettholdes, og brukerne må henvises til gang-/sykkelvegsystemet på nordsiden. Det må 
sikres at forbindelsen til turvegen mot Alvøyskogen opprettholdes, og dette er satt som et 
krav i reguleringsbestemmelsene. Faseplanene viser forslag til hvordan anlegget kan 
gjennomføres og stiller krav til hvilke forbindelser som skal være åpne i anleggsfasen.  
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8.4 Naturmangfold  

Vurderinger av tiltakets påvirkning av de direkte inngrepene fra tiltaket er gjort for de berørte 
verdisatte naturtypelokalitetene og vilttrekket.  

Blant registrerte naturverdier innenfor planområdet, ble det observert to naturtypelokaliteter 
med kystmyr (B- og C-verdi). Tiltakene innebærer ingen negativ påvirkning for lokaliteten ved 
Storavatnet, mens en liten del av nordre del av myren ved Kiplevatnet blir noe negativt berørt 
under arbeid i anleggsfasen. 

Ved begge registrerte krysningspunkt for hjort innenfor planområdet har det vært 
hjortepåkjørsler. Krysningsarealet over Askøyveien vil bli noe redusert ved gjennomføring av 
tiltak etter planen (bygging av brannstasjon). Dette kan påvirke hjortens krysninger negativt, 
men kun i liten grad. Tiltakets virkning på hjortetrekket over Kipleåsen vurderes som uten 
betydning. 

Fylling ut i Storavatnet vil gi negative virkninger på vannmiljø og også fisk i anleggsfasen. 
Vannet er imidlertid relativt stort og det er lite sannsynlig at anleggsarbeidet vil påvirke 
fiskebestanden i hele vannet. Tiltaket vil også redusere arealet av vannet. Storavatnet har 
per i dag liten verdi for fisk, og er dominert av stingsild og en sterkt parasittert røyebestand. 
Om det lykkes å etablere en fungerende gytebekk for ørret i Øyrebekken i prosjektet, vil dette 
kunne gi en positiv utvikling for fiskesamfunnet i Storavatnet.  

8.4.1 Naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og til dels 
artsmangfold i undersøkelsesområdet. Kilder til kunnskap om naturmangfold er eget 
feltarbeid, informasjon fra innsynsløsninger (Naturbase og Artskart), rapporter og fra 
Fylkesmannen i Hordaland (ved Olav Overvoll). Det er noe usikkerhet til forekomster av sopp 
og insekter, men de registrerte naturforholdene indikerer at det ikke er særlig potensial for 
sjeldne eller rødlista arter av disse organismegruppene. Det har ikke vært gjennomført eget 
feltarbeid for kartlegging av vilt fordi eksisterende kunnskap er vurdert som tilstrekkelig.  

Føre-var-prinsippet § 9 
Selv om noe usikkerhet er knyttet til tiltakets omfang i anleggsfasen, vurderes kunnskapen til 
grunn for vurderingene av virkninger som tilstrekkelig, noe som tilsier at Føre-var prinsippet 
trolig ikke kommer til anvendelse.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 (samt § 11 og § 12) 
Samlet belastning er summen av påvirkning fra dette tiltaket og fra eksisterende påvirkning 
og eventuelle framtidige tiltak. Det skal være særlig fokus på om tiltaket gjør at 
forvaltningsmålene i § 4 (om naturtyper) og § 5 (om arter) ikke nås. Kystmyrene her blir lite 
påvirket og forvaltningsmålet for denne naturtypen blir derfor ivaretatt. Når det gjelder 
eventuelle fremtidige tiltak, vil dette tiltaket trolig ikke medføre økt byggepress og økt samlet 
belastning.  

Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Det er tiltakshaver som dekker kostnader for å hindre eller avgrense skader på 
naturmangfoldet.  

Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder § 12 
I lovens § 12 er det gitt retningslinjer om at det skal velges teknikker, driftsmetoder og 
lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultatet, der hensynet til naturmangfoldet 
er en viktig faktor. De mest miljøforsvarlege teknikker bør legges til grunn ved bygging av 
vegen.   



 119 

 

Statens vegvesen 

 

8.4.2 Avbøtende tiltak 

Generelt bør tiltaket være så arealminimerende som mulig i viktige naturtypelokaliteter. Det 
samme gjelder for plassering av riggområder og anleggsveger. Det er også viktig å la flest 
mulig store trær stå igjen. Det foreligger ingen kjente hekkelokaliteter i utredningsområdet, 
men ettersom enkelte hekkende individer kan forekomme bør anleggsarbeid nær Storavatnet 
unngås i hekketiden for fugl. På strekningen med registrerte påkjørsler av hjort på 
Askøyveien, bør vegkanten holdes åpen. Dette er sikret med hensynssone i plankartet, og 
med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Fremmede arter 
I planområdet er det registrert flere lokaliteter med platanlønn, syv lokaliteter med 
parkslirekne og en lokalitet med bulkemispel. Alle de registrerte fremmede artene er vurdert 
til å ha svært høy risiko (SE), og håndtering av forekomster av disse artene som befinner seg 
innenfor areal berørt av tiltak eller anleggsvirksomhet skal inkluderes i ytre miljøplan (YM-
plan). YM- plan skal vurdere prosjektets miljøpåvirkninger med tanke på utgraving, transport, 
mellomlagring og deponering av løsmasser, flytting av vann og vegetasjon/plantedeler 
knyttet til de ovenfor nevnte fremmede arter. Tiltak må tilpasses hver situasjon, og 
beskrivelse av aktuelle tiltak er gitt i kapittel 5 i Statens vegvesens rapport nr. 387: 
«Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk». Ytterligere informasjon om 
bekjempelse og massehåndtering finnes bl.a. i Bergen kommune sin strategiplan: 
«Fremmede skadelige arter i Bergen kommune» og Forsvarsbygg Futura sin veileder i 
håndtering av fremmede arter.  

Generelt er det viktig at man prøver å begrense videre spredning av de fremmede artene i 
området, og helst bør de fremmede artene bekjempes ved fjerning. Fremmede arter som 
parkslirekne er å regne som spesialavfall, og ved eventuell frakt bort fra området, må 
forurenset masse leveres til godkjent deponi. I dette tilfellet kan nok mye av massene 
håndteres internt i anlegget, for eksempel ved dyp nedgravning i bunnen av støyvollen. Det 
er viktig å begrave de forurensede massene så dypt at plantene ikke får mulighet til å spire. 
Videre må det ikke tilføres masser som er forurenset av fremmede arter.  

8.5 Kulturminner 

Dalføret vest for Lyderhorn er i dag preget av etterkrigsarkitektur i form av høyblokker, 
terrasseblokker, lavblokker og rekkehus, sammen med tilhørende infrastruktur, og området 
har i dag primært karakter av å være by. Men fremdeles finnes her rester etter det 
jordbrukssamfunnet som tidligere fantes i Loddefjord, i form av enkelte eldre gårdsbygninger, 
sammen med bevarte forekomster av dyrket mark. 

Innenfor planområdet er det fra før ikke kjent automatisk fredete kulturminner. I tillegg har 
Hordaland fylkeskommune vurdert at potensialet for funn av slike kulturminner er så lavt, at 
det ikke vil være nødvendig å gjennomføre arkeologiske undersøkelser her i forbindelse med 
planen, jfr. kulturminnelovens § 9, vedr. undersøkelsesplikten. Tilsvarende har Bergen 
Sjøfartsmuseum vurdert at det ikke vil være nødvendig med marinarkeologiske 
undersøkelser i forbindelse med utfylling av nordre del av Storavatnet. 
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Figur 8-27. Bevarte nyere tids kulturminner innenfor og ved siden av tomt for ny kollektivterminal. Kilde: Statens 
vegvesen 

 

  

Figur 8-28. Oppmurt gårdsvei (venstre) og kulturlandskap nord for terminaltomten (høyre) (Foto: Statens 
vegvesen). 

Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet2, men både innenfor og 
like ved tomt for ny kollektivterminal finnes det bevarte spor etter områdets tidligere 

                                                
2 SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner eldre enn år 1900 (i 

Finnmark ble grensen satt til år 1945). Forkortelsen SEFRAK står for "SEkretariatet For Registrering Av faste 

Kulturminne i Noreg"). 
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gårdsbebyggelse, i tillegg til spor etter de mindre bolighusene og fritidsboligene som fantes 
her før Loddefjord ble transformert fra landsbygd til bydel på begynnelsen av 1970-tallet. 

Ingen av disse nevnte kulturminnene er fredet, men er likevel viktige spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i området. Loddefjord er i så stor grad nedbygget de siste tiårene, og 
det er få bevarte spor igjen fra tiden før 1970, at det er viktig å bevare det lille som er igjen av 
dette. De kulturminnene som ligger innenfor tomt for ny kollektivterminal vil naturlig nok ikke 
kunne bevares, mens de som ikke kommer i direkte konflikt med ny terminal bør tas vare på. 
Spesielt viktig i den sammenheng, er de stående gårdsbygningene på eiendom gnr. 123/467. 
Men også den oppmurte gårdsveien, og kulturlandskapet på høyden nord for terminaltomten, 
er viktige kulturspor å ta vare på, ikke minst da disse fortsatt er i bruk og av betydning for 
beboerne i området. 

8.6 Naturressurser 

8.6.1 Jordbruksareal 

Det er foreligger ingen nye jordbruksareal utover godkjent plan som påvirkes av nytt 
planforslag.  

8.6.2 Skogbruksareal 

Innenfor planområdet er det om lag 88 dekar skog med særlig høy bonitet, og 68 dekar med 
høy bonitet. I hovedsak er det skogbruksområdet nordvest for Storavatnet (øst for Harafjellet) 
som taper mest areal med om lag 18 dekar skog med særlig høy bonitet, og 10 dekar med 
høy bonitet, mest gran. Videre tar nytt terminalområde om lag 12 dekar lauvskog med særlig 
høy bonitet. Skogsbruksarealene egna til ressursuttak er her i utgangspunktet små og 
fragmenterte sett opp mot moderne skogsdrift, der tap av skogbruksareal som følge av 
tiltaket, er vurdert å ha liten virkning for eventuell uttak og drift av skog i området totalt sett. 

8.6.3 Vannressurser 

Alvøen Gamle Mølle (AGM) kan i dag tappe Storavatnet ned med maksimum -2,6 meter dvs. 
ned til kote 36,3 moh. Ved planlagt full utfylling er det ca 10% av dette vannarealet som fylles 
ut. Dette reduserer arealet fra ca 0,99 km2 til 0,9 km2 og volumet fra ca 2, 6 mill m3 til 2, 34 
mill m3. Dette inkluderer hele østre basseng. Ved utfylling av ca 1 062 000m3 stein m3 
(maksimumsløsningen) er det er kun vannarealet over -2,6 meter (36,3 moh) som vil påvirke 
volumet som kan utnyttes som vannressurs fra Storavatnet. 

Ved maksimum utfyllingsareal reduseres antall dager en kan tappe ut 15 m3/minutt før en 
når -2,6 meter fra 120 til 108 dager, og ved 22 m3/ min fra 82 til 74 dager. Reduksjonen i 
antall dager før en når kritisk tappenivå vurderes her å ha liten betydning for 
vannmengden/vannleveringskapasiteten fra Storavatnet da tørkeperioder i Bergen sjeldent 
vil overstige 74 dager, jf. rapport vedr. konsekvenser for vannmiljø, vedlegg nr. 10. 

Når det gjelder vannkvalitet så har utfylling opp til -4 meter i østre basseng, en viss fare for å 
generere stagnert bunnvann i resterende vannvolum i østre basseng. En reduksjon av 
terskel mellom østre og vestre basseng som er foreslått som tiltak, vil åpne opp og bedre 
gjennomstrømningen og langt på veg oppheve denne problemstillingen.  

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 24 stiller krav til 
vannkvalitetsparameterne O₂, pH, salinitet (saltinnhold) og temperatur. Kravet om måling av 
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salinitet gjelder ikke når vannet utelukkende er fra en ferskvannskilde.  I fm utslippssøknad 
iht. Forurensingsforskriften § 11 settes det vanligvis krav til ph-justering av 
utslippsvann/masser. Det forutsettes derfor at nødvendige pH-justeringer av 
utslippsvann/masser iverksettes ved behov for å oppheve ev. negativ utvikling. 

I dagens veganlegg ved Storavatnet går mesteparten av vegvannet via et fordrøyings-
/infiltrasjonsanlegg for overvatn før pumping over vatnet til kommunen sitt ledningsanlegg 
ved Vadmyra.  Anlegget kommer i konflikt med utfylling/nytt veganlegg, men det er avgjort at 
ledningsnettet skal fornyes fram til kommunens ledningsanlegg ved Vadmyra. Det vil si at 
dagens system med å bortlede saltholdig vegvann utenom Storavatnet opprettholdes. 

Når det gjelder forurensing og beskyttelsestiltak, legges det opp til et tiltaksregime som skal 
hindre spredning av forurenset bunnsediment, og partikkelspredning fra 
utfyllingsvannmassene ut i vannmassene utenfor avsatt anleggsområde.   
 
Tiltaksplan 

Tiltaksplanen skal ivareta målsettingen om at Storavatnet fortsatt skal ha god vannkvalitet. 
Tiltaksplanen forankres i innspill til ytre miljøplan jf. kap 11, og gjennom relevante 
bestemmelser til planen. En del av tiltakene iverksettes for å opprettholde godt vannmiljø i 
østre vannbasseng der hovedvekten av utfyllingen vil skje. Utover dette er det viktig med 
tiltak som hindrer utslipp av forurenset vegvann inkludert vegsalt for å forhindre opphopning 
av tung bunnvann som igjen svekker vannomrøring og redusert vannkvaliteten på sikt. Her 
vil fornying av dagens system med bortledning av vegvann fra Storavatnet være det mest 
aktuelle tiltaket. 
 
For å sikre vannkvalitet under byggefasen er det nødvendig med et godt siltgardinregime 
som hindrer spredning av forurensa bunnsediment og finpartikler ut i vannmassene. På 
bakgrunn av det er det avsatt rikelig med planareal for å imøtekomme sikringsbehovet med 
nødvendige tiltak/ inkludert landfeste til siltgardiner.  
 
Når det gjelder utlegging av masser bør det benyttes metoder som unngår direkte tipp ut i 
vannmassene. Dette kan eksempelvis løses med å lage fyllingsgrop innenfor utfyllingskanten 
som tar imot massen (inkludert finmasser) først, før utfyllingsmassen deretter graves 
kontrollert ut i vannmassene med hjelp av gravemaskin som kan sortere utfyllingsmaterialet i 
etterkant. På denne måten kan en i større grad unngå spredning av finmasser.  
 
Det må utarbeides en tiltaksplan for overvåking og disponeringsløsninger for mudrede 
sedimenter iht. veileder M-350/15 «Håndtering av sedimenter». Tiltaksplanen sendes til 
ansvarlig myndighet for vurdering, og følges eventuelt opp via pålegg om nye tiltak. I den 
forbindelse vil det være nødvendig med overvåking av vannforekomsten/vannressursen 
undervegs og etter tiltaket er utført. Her må det utarbeides en overvåkingsplan som 
inkluderer vannkvalitet i Småvatnet. Krav til utarbeidelse av overvåkingsplan hjemles i planen 
bestemmelser iht.  pbl § 12-7 nr.12.  
 
Oppnås ikke ønsket resultat gjennom overvåkingen, må ytterligere tiltaks iverksettes som for 
eksempel å montere ekstra filter på vannuttaket til smoltanlegget/drikkevannsforsyning. 
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8.7 Støy og forurensing (luft, grunn, vann) 

8.7.1 Støy 

Det har blitt utført støyberegninger til reguleringsplan for rv. 555 i Loddefjord i Bergen 
kommune. I medfølgende tegninger til planen, X000 – X006 (temategning støy) kan man se 
utbredelse av støysoner som er avgitt fra veger som ligger innenfor planavgrensningen 
(vedlegg 8). På tegningene kan man også finne boligene som har krav på kartlegging av 
behov for støytiltak i byggeplanfase. Det er også utført beregning av støy fra skateanlegget 
mot boliger i øst (jf. Vedlegg 17).  
 
Støyforhold mot eksisterende boliger 
Planlagte støytiltak for boliger kombinert med utforming av skateanlegget sikrer 
tilfredsstillende støyforhold for alle boliger. 
 
Eksisterende boliger som vil ligge i en støysone som følge av planen er vurdert videre for 
støytiltak på byggeplannivå. En oversikt over hvilke boliger dette gjelder er angitt i 
støyrapport (vedlegg 8). 
Det totale antallet er oppsummert i tabell 5-1. Vær oppmerksom på at det i vedlagt oversikt 
er flere adresser har rekkehus eller en annen form for flermannsbolig. Enkelte av 
bolighusene er berørt av støy fra aktivitet på bussterminalen i tillegg til vegtrafikk på 
fylkesvegen. 
 
Tabell 8-1: Oversikt over antall bolighus som må vurderes videre for lokale støytiltak i byggeplanfasen.  

Ny reguleringsplan rv. 555 Loddefjord Rød sone Gul sone 

Antall boliger 11 60 

 

Støyforhold i friområdet fra vegtrafikk 
Friområdet vil i utgangspunktet ikke ha tallfestede og juridisk bindende støykrav. 
Ambisjonsnivået er satt på å tilfredsstille LDEN 55 dB, som er sammenlignbart med kravet på 
uteplasser på boliger, men som ligger ca. 5 dB over kravet i T-1442 for stille områder og 
større sammenhengende grønnstruktur i tettsteder. Med innregulerte skjermingstiltak, vil 
deler av friområdet mot vannet kunne skjermes under ambisjonsnivået på LDEN 55 dB. 
Områdene nærmest veien vil ligge mellom LDEN 55 – 60 dB. Dette er å forvente mht. 
friområdets nære plassering til en høyt trafikkert vei. 
 
Støyforhold i friområdet fra skateanlegget 
Skateanlegget vil produsere noe støy. Skjermingstiltak for skateanlegget vil redusere dette. 

Skateanlegget skal utformes slik at skjermingseffekten beskrevet i støyrapport datert 

12.12.18 blir ivaretatt (jf. §1.3 i reguleringsbestemmelsene). 

 
 
Forflyttet kollektivterminal 
Forflyttet terminal vil ha lite støymessige konsekvenser sett opp mot sumstøysituasjonen. 
Støy fra veitrafikken i seg selv vil være dimensjonerende for denne planen. Det er gjort 
undersøkelser på hva refleksjonsbidraget fra en bratt skjæring bak terminalområdet vil ha å 
si for nærliggende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Refleksjonsbidraget fra 
skjæringen vil ikke være merkbar og det vil ikke være behov for spesielle tiltak for å håndtere 
dette. Det anbefales derimot at skjæringen i den grad det er mulig etableres med ujevne 
overflater og at det unngås etablert en helt rett, parallell skjæring. 
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8.7.2 Luft 

Rambøll har gjennomført spredningsberegninger av lokal luftforurensning i planområdet etter 
utbygging av Rv 555. Det er utarbeidet sonekart for planområdet som samsvarer med 
retningslinjene i T-1520 (PM10 og NO2), jfr. 5.14. 

Spredningsberegningene viser at det er noe forskjell på gul og rød sone for NO2 og PM10, 
der sonene for PM10 har noe større utbredelse. Grunnen til dette kan være at PM10 blir 
sammenlignet med døgnverdier, der en gjennomsnittlig bakgrunnskonsentrasjon er trukket 
fra terskelverdi på henholdsvis 35 og 50 µgm2, og NO2 blir vurdert mot gjennomsnittsverdier 
for et helt år og vintermiddel., og at disse dermed vil fremstå ulikt. Det er lite som skiller rød 
og gul sone i resultatene fra beregningene.  

Ved Storavatnet og Askøyveien får sonene noe større utstrekning enn de har i dag. Det er 
gjort en vurdering av forurensningsforskriften i dette området. Denne sier at døgnverdi PM10 
ikke må overskrides mer enn 35 ganger per år. Beregningene viser at noen få boliger vil 
grense inn mot områder som kan bli påvirket i opp mot 100 dager, men de fleste boligene vil 
ligge i områder som ikke vil påvirkes av dårlig luftkvalitet ut over 34 dager.  

For NO2 kommer to boliger langs Askøyveien innen/på grensen til gul sone. Disse ligger 
med avstand til sonen i eksisterende situasjon. Totalt sett på NO2 vil få boliger havne innen 
beregnede soner. 

For boliger som kan være utsatt for dårlig luftkvalitet i perioder vil det være nødvendig å 
vurdere tiltak for å hindre forverret luftkvalitet rundt boligene. Tiltak kan være å sette opp 
fysiske skjerminger som vegetasjon, voll eller skjermingsvegg, eller i ytterste fall innløsning 
av boliger. Dersom det blir meldt om forverret luftkvalitet for boliger nær kryss eller 
tunnelmunninger, kan det være aktuelt å gjøre målinger for å få presise konsentrasjoner som 
kan vurderes opp mot aktuelle grenseverdier, og deretter vurdere tiltak. 

For ytterligere informasjon og kart blir det vist til fagrapport FR7 med tilleggsnotat. 

En ny plassering av bussterminalen ved Olsvik-krysset vil ikke påvirke utbredelse av 
luftsoner slik de er beregnet i forbindelse med utarbeidet rapport FR7, 2015-03-13 Rv 555 
Kolltveit- Storavatnet. Se også rapport fra NILU, vedlegg 9. 

8.7.3 Grunn 

De potensielle forurensningskildene som er vist til i kap. 5.12 må undersøkes nærmere 
gjennom miljøtekniske undersøkelser for å få en oversikt over forurensningssituasjonen. 
Videre må det tas prøver langs dagens vegtrase for å kartlegge forurensningsgraden til 
massene her. Når graden av forurensing i massene er undersøkt og fastslått, må det lages 
en tiltaksplan for hvordan disse massene skal håndteres. 

8.7.4 Vann 

Det anses ikke å være forurensningsfare fra annet enn veier og plasser i planområdet. Alt 
overvann fra veier og plasser går via oljeutskiller og rensebasseng før det pumpes til det 
kommunale overvannssystem i Vadmyra og renner videre derfra til Bjørndalspollen. 
Tiltakene i denne planen vil derfor ikke forurense Storavatnet mer enn det som gjøres i dag. 
Salt fra salting av veibaner vil følge overvannet til Bjørndalspollen. 

Trafikkbelastningen medfører ulike forurensninger, men disse vil gå til rensebassengene. Det 
samme vil også veisaltingen gjøre, men salt vil ikke bli opptatt i rensebassenget. Svevestøv 
fra biltrafikken vil i noen grad kunne forurense Storavatnet. Oljesøl og oljerester vil bli fanget 
opp i oljeutskillere før rensebassengene. 
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Utfyllingsarbeidene i anleggsperioden vil forurense Storavatnet.  Dette er tiltak som er dekket 
inn i egen rapport, jf. Vedlegg 10. 

Parkområdet som planlegges vil også ha badestrand, og vannet i Storavatnet skal ha 
badevannskvalitet. 

8.8 Vannmiljø Storavatnet 

Det er utarbeidet egen rapport i dette planarbeidet jf. vedlegg 10 for å supplere eksisterende 
data og vurdere konsekvensene for utfylling av Storavatnet. Arbeidet har vært gjort for å få 
kartlagt følgende: 

A. Mulig forurensning i bunnsedimentene i Storavatnet. 
B. Karakterisering av økologisk og kjemisk tilstand i Storavatnet: Per i dag er 

Storavatnet karakterisert med svært god økologisk tilstand ifølge vann-nett, men med 
lav pålitelighetsgrad, dvs det er svært få opplysninger om parametere for denne 
konklusjonen. 

C. Mulig påvirkning av vannkvalitet med tanke på bruk av vann fra Storavatnet til 
akvakulturanlegg og tidligere krisevannforsyning til Bergen kommune. 

D. Hydrologiske vurderinger med tanke på vann, vannstrømninger, vannvolum, 
vannøkologi i fm. planlagt utfylling i Storavatnet. De hydrologiske simuleringene er 
utført av Dam Engineering 
 

Konklusjonene fra dette arbeidet kan sammenfattes slik: 
Dersom det skal fylles ut i Storavatnet viser undersøkelsene at det er behov for avbøtende 
tiltak for å hindre spredning av sedimentpartikler og partikler fra sprengstein. 
Anleggsperioden vil foregå mer enn et år, slik at en må sikre minimal spredning av partikler. 

 Sedimentene er forurenset, slik at partikkelspredning bør unngås.  
o Tiltak: forsiktig utlegging (sand) og siltgardiner. Dette vil reduseres oppvirvling 

og spredning av sedimentene. 
o Forsiktig utfylling, og dumpe gradvis grovere masser. 

 Det er ikke dårligere vannkvalitet på bunnen enn ellers. Vannkvaliteten vil dermed 
ikke påvirkes av utfyllingen. 

 Terskel mellom østre og vestre basseng reduserer vannstrømmen mellom disse. Ved 
oppfylling blir det lite volum igjen i østre basseng og dermed viktigere med 
vannutskifting.  

o Senket terskel bør absolutt vurderes og vil bidra positivt til vannutskifting, 
spesielt i perioder med stillestående varmt vann – som kan gi algeproblemer. 

 Mest mulig vannvolum i østre basseng gir størst sikkerhet for god vannkvalitet. Dvs 
oppfylling til 6 m under vannflaten er bedre for vannmiljøet enn oppfylling til - 4 m. 
Men med senket terskel er det 4 meters vanndyp fortsatt akseptabelt. 

 Utløp bekk fra nord bør gå øst for eksisterende holme. Dette for å sikre vann inn i 
østre basseng 

 Salt bør fortsatt samles og ledes forbi Storavatnet. Dette er antagelig årsak til at 
eksisterende vannkvalitet er såpass bra. 

 Montering av siltgardin utenfor tiltaksområdet for å hindre / redusere spredning av 
partikler som vil virvles opp under mudringen. Siltgardinen må tilpasses dyp og 
strømningsforhold. 

 Overvåkning av turbiditet/partikkelkonsentrasjon og pH på relevant sted og dyp. 
 
Planforslaget viser fyllingslinje i sjø som bestemmelsesområde. Reguleringsbestemmelsene 
legger til grunn at det kan fylles opp til kote + 35,6 (4 meter under normalvannstand) i østre 
basseng. For å ha mulighet for å senke terskel for bedre vannutskifting viser plankartet et 
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bestemmelsesområde. Innenfor dette området kan terskelen senkes ned til kote + 33,6 (6 
meter under normalvannstand).  

Reguleringsbestemmelsene sikrer areal for aktuelle plasseringer av siltgardin i 
anleggsperioden.  

 

 

Figur 8-29 Utsnitt av plankart som viser bestemmelsesområder i sjø. #23 og # 25 viser fyllingslinje i sjø, mens det 
tillates å senke terskel innenfor # 26. 
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9 RISIKO, SÅRBARHET OG SIKKERHET 

Som del av planarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse etter Plan- og bygningsloven for 
anleggsgjennomføringen og normal drift (ferdig Rv 555). Analysen belyser konsekvenser ved 
utbygging av området rundt Storavatnet, med tiltak som ny kollektivterminal, ny 
hovedsykkelrute og utfyllingsområde i Storavatnet.  

Analysen er utarbeidet etter DSBs temaveileder om samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, 
samt håndbok V721. 

For utfyllende opplysninger blir det vist til vedlegg 14. Her er et kort sammendrag fra 
rapporten: 

Som del av reguleringsplanarbeidet har to mulige løsninger for håndtering av tunnelmasser 
og fjellskjæring over kollektivterminalen blitt vurdert; minimal eller maksimal utfylling av 
Storavatnet. Den løsningen det er valgt å regulere inn er maksimal utfylling av Storavatnet, 
der masse fra Drotningsviktunnelen, sykkeltunnelen og kollektivterminalen fylles i 
Storavatnet.  
 
Størst miljørisiko er det knyttet til maksimal utfylling av Storavatnet, sett i lys av 
sannsynlighet for forurensing/partikkelspredning. Dette begrunnes i at anleggsarbeidet pågår 
over lengre tid ved maksimal fremfor minimal utfylling. Maksimal utfylling anses likevel å ha 
akseptabel risiko ut fra biodiversitet (fisk og fugleliv i området). Det er liten fare for lukt og 
algeopphopning i østre basseng i perioder med varme og stillestående luft/lite sirkulasjon i 
vannet. Et tiltak for å bedre sirkulasjonen i vannet etter utfyllingen står ferdig, er å senke 
terskelen mellom fremtidig østre og vestre basseng. 
 
Rasfare ved kollektivterminalen (i driftsfasen) er vurdert til lav da det er lagt inn gode 
sikringstiltak i fjellskjæringen som steinsprangnett (hvor det ikke er tillatt med beplantning) 
og 6 meter bred grøft som vil ta imot eventuelt nedfall av is. Det bør være en tydelig 
inndeling av arealet rundt den nye kollektivterminalen for å unngå hendelser med 
personskade. I området i øst vil det være mye som skjer/forflytninger, særlig i «rushtid», så 
tydelig separering anbefales. Utforming og plassering av Kiss&Ride anses som en 
akseptabel løsning. Det anbefales likevel at Kiss&Ride blir observert en tid etter 
kollektivterminalen har vært i drift, for å undersøke om de fungerer som tiltenkt eller om 
ytterligere endringer bør gjøres. Løsningen ved holdeplass Frieda Fasmers Rv 555 bør 
undersøkes nærmere i neste fase for å minimere sannsynligheten for «villkryssing» av 
lokalvegen for å komme til kollektivterminalen. 
 
Steinsprut fra sprengning som stenger midlertidig Rv 555 er en mulig uønsket hendelse. 
Risikoreduserende tiltak er å stenge riksvegen under sprengning. Sprengningsarbeidet bør 
derfor ses i sammenheng med rushtid og trafikkavviklingen på riksvegen. 
 
Damsikkerhet er ikke omtalt i HAZID-prosessen men det er i ettertid undersøkt om tiltaket 
kan påvirke dammene i Storavatnet og Småvatnet. Utfyllingen fører til litt mindre 
vannmagasin i Storavatnet. Det er derfor gjort en flomberegning for å dokumentere virkning 
på vannstanden ved 200-års flom. Beregningen viser at det vil bli ca. 3 cm høyere 
vannstand. Dette er vurdert til å være neglisjerbar mtp. sikkerheten for dammene. For mer 
utfyllende informasjon, se vedlegg 10 og 20. 
 
Det er ikke påvist uønskede hendelser langs hovedsykkelveg med fortau som kan få 
konsekvenser for trafikantene. 
 
I arbeidet med ROS-analysen ble det gjennomført et Hazid-møte med deltakere fra Bergen 
kommune, politiet, brannvesenet, i tillegg til flere fagansvarlige fra Statens vegvesen, Asplan 
Viak og Sweco.  
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10 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN 

10.1 Rekkefølger og bindinger 

Før arbeidene med dagens Rv 555 ved Harafjelltunnelen kan starte, må kryssområdet og 
tunnelene være åpnet for trafikk. Tidspunkt for oppstart arbeid på dagens Harafjelltunnel 
avklares med vegholder. 

10.2 Deponi- og riggområde - massehåndtering 

Alle områder som er satt av til samferdselsteknisk anlegg kan i anleggsperioden benyttes til 
midlertidige deponi- og riggområder i samsvar med reguleringsbestemmelsene. 

Steinmasser fra anlegget er av god kvalitet og er tenkt knust, sortert og brukt til 
forsterkningslag og andre massefraksjoner i anlegget. Jordmasser er i hovedsak tenkt brukt 
som topplag og vekstlag i anlegget. 

Masseoverskuddet i prosjektet (hele Sotrasambandet) er i all hovedsak tunnelmasser i fra 
veganlegget. I tillegg kommer masser fra det nye kollektivterminalområdet ved Olsvik-
krysset. 

Disponering av masseoverskudd fremgår av kap. 3.5.2. 

10.3 Kostnader og tidsplan for gjennomføring  

Omfang og kostnader 

For å etterkomme vedtak om lokalisering av kollektivterminal ved Olsvikskjenet, og få til en 

god og samfunnsøkonomisk løsning for alle brukere av vegsambandet, har 

reguleringsendringen medført følgende tiltak som ikke var med i vedtatt plan for 

Sotrasambandet:  

 Ny kollektivterminal ved Olsviksjenet som nødvendiggjør etablering av en stor 
skjæring ved Olsvikkrysset med en høyde på opptil 25 meter og uttak av ca 
70 000m3 stein.   

 Mer omfattende mengde murer og konstruksjoner – blant annet ny G/S bru over rv 
555 ved den nye terminalen 

 Vesentlig lengre gs-veg – blant annet forlenging av hovedsykkelveg med fortau 
østover til kryssområdet Kjøkkelvikveien/Lyderhornveien og mer omfattende g/s 
løsninger langs Godviksvingane, det nye parkeringsområdet og rundt 
kollektivterminalen. 

 Tilrettelegging av ny grønnstruktur på ny utfylling i Storavatnet for lek og rekreasjon 
som skal kunne nyttes av alle (universelt utformet). 

 

Kostnadsanslag ble utført 14. juni 2017 og kostnadene for tiltakene innenfor forslag til 

reguleringsplan, er estimert til P50=135 mill. 2017 kr.  Grunnlaget for anslaget er korrigert for 

de element i vedtatt plan som erstattes eller utgår i dette planforslaget. 

Gjennomføringen av Sotrasambandet og planlagt friområde 

Regjeringen har bestemt at Sotrasambandet skal gjennomføres som et offentlig/privat 

samarbeidsprosjekt (OPS). OPS er en kontraktsform som innebærer at et OPS-selskap skal 
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finansiere, prosjektere, bygge og drifte et prosjekt basert på godkjent reguleringsplan. For 

Sotrasambandet skal OPS drifte prosjektet i 25 år etter trafikkåpning, begrenset til ny 

firefeltsveg.   

Innenfor reguleringsplanen bestemmelser, håndbøker, veiledere og øvrige lover og forskrifter 

er det OPS-selskapet som skal detaljprosjektere og finne optimale løsninger basert på en 

funksjonsbeskrivelse. 

Foreløpig er framdriften: 

Valg av OPS entreprenør - 2019 

Oppstart anlegg i marken - 2020 

Ferdig ny rv 555 - 2024 

Diverse arbeider i/langs eksisterende vegnett ferdig - 2026 

Overlevering av veganlegget fra OPS til Statens vegvesen - 2051 

Det planlagte friområdet på utfyllingsområdet i Storavatnet vil følge en annen 

framdriftsmodell der Statens vegvesen via OPS selskapet tar sikte på å opparbeide og drifte 

område i noen få år til fyllingen har satt seg og vegetasjonen er godt etablert.  Området vil så 

bli overtatt av Bergen kommune og driftet som en bydelspark. Det er startet opp et arbeid 

med en intensjonsavtale mellom Statens vegvesen og Bergen kommune om dette. 

10.4 Faseplan for anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i 
anleggsperioden 

 
To hovedprinsipper/målsettinger skal legges til grunn for trafikkavvikling i anleggsperioden: 

 Ny Rv 555 blir bygget ut først, slik at trafikken er redusert på eksisterende Rv 555 når 
anleggsarbeid skjer der. 

 Alle trafikantgrupper og trafikkstrømmer skal ivaretas i anleggsperioden. Rv 555 og 
Fv 562 samt busser til fra kollektivterminalen skal ha tilfredsstillende 
fremkommelighet. Faseplanene (Y-tegninger) viser forslag til kjøre- og gangmønster 
for de ulike trafikantgruppene i hver enkelt fase. 

 
Det er et mål at alle veger og funksjoner skal være tatt vare på i byggeperioden. Det vil 
imidlertid være behov for midlertidige vegomlegginger som vil påvirke trafikkavviklingen, og 
det vil også være behov for å stenge veger i kortere eller lengre perioder.  
 
Øvrige trafikale føringer: 

 Trafikkstrømmene i dagens toplanskryss ved Storavatnet skal være planskilte. 

 Kjøreramper mellom Sotra og Askøy kan stenges dersom Olsvik-krysset er intakt.  

 Det skal være tilbud for gående og syklende i en akse øst/vest og langs 
Godviksvingene i vest. 

 Gangakser som krysser Rv 555 eller Fv 562 skal være planskilte 

 Gangakser som krysser Fv 197 Godviksvingene skal være planskilte dersom vegen 
brukes midlertidig til avvikling av trafikk fra Fv 562. 

 Gangakser som krysser viktige anleggstraséer skal være planskilte. 

 Terminalen skal ikke flyttes eller ha redusert kapasitet før den nye terminalen kan tas 
i bruk. 
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Anleggsperioden vil være en forbigående ulempe for vegfarende og folk som bor nær 
anlegget som følge av støy, forstyrrelser og redusert fremkommelighet. Det bør vektlegges å 
i minst mulig grad skape barrierer i anleggsperioden. 
 
Det vil være entreprenørens ansvar å utarbeide detaljerte planer for trafikkavvikling i 
anleggsperioden (arbeidsvarslingsplaner) og å få disse godkjent hos vegmyndighetene. 
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11 INNSPILL TIL PLAN FOR YTRE MILJØ (YM-PLAN) 
I tabellen nedenfor er sentrale fagtema fra gjeldende versjon av YM-planen listet opp. I YM-planen er det fastsatt 
miljøfaglige kvalitetskrav til hvert av disse temaene. YM-planen skal bli videreutviklet frem mot anleggsstart. I 
tabellen nedenfor er det så langt som mulig vist hvor i reguleringsbestemmelsene miljømessige krav og tiltak er 
hjemlet.  

Tema Krav, vurderinger og tiltak Hjemlet i 
reguleringsbestemmelser 

Støy I anleggsperioden skal det 
iverksettes midlertidige tiltak 
mot anleggsstøy. 

Det skal bygges permanente 
støyskjermer i områder hvor det 
er beregnet stor støybelastning.  

§ 1.3 omhandler permanente 
tiltak.  

§ 10.2 peker på 
Miljøverndepartementets grenser 
for støy. 

Luftforurensning Noen boliger kan bli utsatt for dårlig 
luftkvalitet. Det vil bli vurdert 
tiltak som fysisk skjerming ved 
hjelp av vegetasjon, voll eller 
skjermingsvegg. 

Det kan bli aktuelt å utføre målinger 
nær kryss og tunnelåpninger 
etter at ny veg er tatt i bruk. 

§ 1.4 viser til vurderinger med 
utgangspunkt i rapport: FR7 
Lokal luftforurensning utarbeidet i 
forbindelse med PlanID 
62990000 Laksevåg. Rv 555. 
Reguleringsplan for sambandet 
Sotra – Bergen. Fra Fjell 
kommunegrense til Storavatnet,  

Forurensning av jord og 
vann   

 

 

 

 

 

I anleggsfasen skal driftsvann fra 
tunnel renses før utslipp 
(oljeavskilling og 
partikkelsedimentasjon) 

Midlertidige tiltak for begrensning 
av partikkelavrenning ved 
gravearbeider skal iverksettes 
(avskjæring av fremmedvann, 
tilbakeholdelse av slam ved 
spuntvegger og i grøfter). 

I vegens driftsperiode skal 
tunnelvaskevann renses (i 
rensebasseng) før utslipp til 
resipient (i Bjørndalspollen). 

Overvann fra veg skal føres til 
sedimentasjonsbasseng via 
sandfang i lukket 
overvannssystem, før det føres 
videre til overvannsledning med 
utløp i Bjørndalspollen 

Det skal utføres prøvetaking av 
områder hvor det er 
sannsynlighet for 
grunnforurensning (jfr. 
fagrapport). 

Hvis avfall eller forurenset grunn 
blir avdekket i anleggsfasen, 
skal forurensningsmyndighet 
kontaktes. 
Forurensningsgraden i 
massene skal bestemmes og 
håndtering/disponering av 
massene skal avklares før 
videre graving.  Avfall skal 
leveres til godkjent mottak. 
  

§ 2.5.1 peker på 
overvåkingsprogram for 
vannmiljø. Programmet skal 
omhandle utslipp i 
anleggsperioden og innarbeides i 
YM-planen før anleggsstart. 

§ 2.5.2 viser til at det skal 
utarbeides tiltaksplaner for 
forurensede masser i forbindelse 
med detaljprosjektering. En 
såkalt fase 1-undersøkelse er 
gjennomført. 

§§ 10.3.1, 10.5 og 10.6 angir 
tiltak for å hindre 
partikkelspredning fra 
anleggsområder og ved utfylling i 
sjø og vann. 

Landskapsbildet Ny fylling langs Storavatnet 
utformes slik at det blir plass til 
voll mot trafikkarealer og 
vegetasjon langs vannet. Det 
blir anlagt små terrengformer 

§ 2.9 viser til krav til utforming og 
estetikk, herunder arkitektonisk 
kvalitet, vegetasjon og 
materialvalg. Det skal utarbeides 
formingsveileder. 
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som gir variasjon i det åpne 
landskapsrommet. 

§ 6.7.3 omhandler hensyn til 
eksisterende og ny vegetasjon. 

§ 7 gjelder grøntstruktur i en 
rekke sammenhenger.  

Nærmiljø og friluftsliv Utforming av ny strandsone mot 
Storavatnet vil gi bedre 
skjerming mot trafikkområder. 
Det etableres et stort offentlig 
friområde, som gjør 
strandsonen mer egnet for 
opphold og ferdsel enn i dag.  

Turveg/sti mot Alvøyskogen må 
opprettholdes i 
anleggsperioden 
 

I § 7 Grøntstruktur, pekes det på 
en rekke bestemmelser og krav 
som har betydning for friområder 
og naturområder som kan 
benyttes til friluftsliv. 

§ 10.8 setter krav til at turvegen i 
størst mulig grad skal 
opprettholdes i anleggsperioden 

Naturmiljø Det skal etableres gytebekk ved ny 
utfylling i Storavatnet  

Ved fylling i Storavatnet skal 
spredning av partikler og 
forurensning holdes på et lavt 
nivå. Dette kan oppnås ved 
bruk av siltgardin.  

Det er registrert uønskede      
plantearter (svartlistearter) flere 
steder i planområdet. I hovedsak 
skal forurensede masser 
håndteres internt i anlegget, f.eks. 
ved dyp nedgravning. 
 
 
 

Flere bestemmelser inneholder 
elementer som har betydning for 
naturmiljø. Dette gjelder f.eks. 
bestemmelser om rensing av 
utslippsvann, sikring av 
eksisterende vegetasjon etc.  

7§ Grønnstruktur 

§7.1.1 angir at eksisterende 
terreng og vegetasjon skal 
beholdes i nærmere angitte 
områder regulert til naturområde. 

§ 8 Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med tilhørende 
strandsone peker på konkrete 
tiltak for Ørjebekken  

§ 9 omhandler hensynssoner. I § 
9.3.1 er krysningspunkt for hjort 
angitt. 

§ 10 omhandler 
bestemmelsesområder 
(anleggsgjennomføring).  

§10.1.2 beskriver fjerning av 
fremmede arter.   

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen særskilte tiltak  

Naturressurser  Det er krav til overvåking av 
vannkvaliteten 

§2.5.1 setter krav til 
miljøovervåkingsprogram for 
vannmiljø 

Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Entreprenør skal lage avfallsplan 
for sin virksomhet. 

 

Plan for ytre miljø (YM-
plan) 

Det skal utarbeides YM-plan for 
anleggs- og driftsperiode. 

§ 2.3 peker på utarbeidelse av 
YM-plan. 

 



 133 

 

Statens vegvesen 

 

12 AREALOVERSIKT 

Nedenfor følger en oversikt over areal i dekar for de ulike reguleringsformålene i 

planforslaget: 

 

AREALFORMÅL AREAL I DEKAR 

  

Bebyggelse og anlegg  

Annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 7,92 

Annet uteoppholdsareal BAU 3,15 

Sum areal denne kategori 11,07 

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg SKV 66,49 

Fortau SF 0,60 

Gang-/sykkelveg SGS 17,77 

Gangveg / gangareal SGG  0,35 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 22,65 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 135,79 

Holdeplass / plattform SH 0,60 

Kollektivterminal SKT 5,49 

Kollektivholdeplass SKH 0,62 

Kombinerte formål for samferdselsanlegg SKF 19,36 

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer, 
kombinert med andre angitte hovedformål SAA 

59,65 

Sum areal denne kategori 329,35 

  

Grønnstruktur  

Naturområde GN 42,83 

Turveg GT 0,85 

Friområde GF 47,83 

Sum areal denne kategori 91,52 

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

Naturområde i sjø og vassdrag VNV 0,22 

Friluftsområde i sjø og vassdrag VFV 94,16 

Angitte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende 
strandsone, kombinert med andre angitte hovedformål VAA 

18,54 

Sum areal denne kategori 112,93 

  

Totalt areal hele planen 544,87 
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13 VEDLEGG 

Vedlegg 1:  Plankart- alternativ A, datert 24.01.19. Plankart består av 7 kartblad, 6 i 
vertikalnivå 2 (på bakken), og 1 i vertikalnivå 1 (under bakken) 

Vedlegg 2:  Reguleringsbestemmelser- alternativ A, datert 24.01.19. 

Vedlegg 3:  Oppsummering av innkomne merknader og uttaler til oppstart av planarbeidet 
med kommentar fra Statens vegvesen, 28.03.17, revidert 04.04.17 

Vedlegg 4:  Oppsummering av innkomne merknader og uttaler ved varsling om utvidet 
plangrense med kommentar fra Statens vegvesen, datert 17.10.17 

Vedlegg 5:  Notat Statens vegvesen: Vurdering av plansaken i henhold til KU-forskriften, 
datert 11.11.16 

Vedlegg 6:  Forprosjektrapport, datert  30.11.18 

Vedlegg 7:  VA-rammeplan, datert 30.11.18 

Vedlegg 8:  Støyrapport, datert 15.12.17 

Vedlegg 9:  Norsk institutt for luftforurensning: Notat vedr. luftforurensning, datert 03.10.17 

Vedlegg 10: Undersøkelser og konsekvenser for vannmiljø på utfylling i Storavatnet, datert 
15.12.17 

Vedlegg 11:  Sweco: Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan, Kiple og Harafjellet G/S 
tunneler, datert 01.09.17 

Vedlegg 12:  Sweco: Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan – Skjæringer i berg, 
datert 30.08.17 

Vedlegg 13: Geoteknisk rapport: «RV 555 Sotrasambandet, Utfylling i Storavatnet. 
Geoteknisk rapport for reguleringsfase, datert 30.08.17 

Vedlegg 14: ROS-analyse, datert 09.10.17 

Vedlegg 15:  Notat naturtypebeskrivelser, datert 15.12.17  

Vedlegg 16:  Tegninger i henhold til tegningsliste, datert 30.11.18. 

Vedlegg 17:    Støyberegning skatepark ved Storavatnet, datert 12.12.18 

Vedlegg 18: Notat oppsummering av innkomne høringsuttalelser og merknader med 
Statens vegvesen sine kommentarer, datert 21.12.2018 

Vedlegg 19:    Innkomne merknader og uttalelser til offentlig ettersyn, datert 20.12.18  

Vedlegg 20: Notat vurdering dammer, datert 20.12.18 

Vedlegg 21: Sammenligning av alternativene med anbefaling, datert 15.08.18 

 

Utrykte vedlegg: 
Fagrapporter fra reguleringsplan Laksevåg. Rv 555. reguleringsplan for sambandet Sotra - 
Bergen. fra Fjell kommunegrense til Storavatnet. planID 62990000, vedtatt 21.09.16: 

- FR1: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Fagrapport veg, 05.06.2015 

- FR4: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Fagrapport miljøteknisk 
grunnundersøkelse, 13.03.2015 

- FR5: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Forprosjekt tunneler, 13.03.2015 
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- FR7: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Fagrapport lokal luftforurensning, 
13.03.2015 

- FR8: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Teknisk forprosjekt konstruksjoner, 
13.03.2015 

- FR10: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Trafikkstyring/trafikkregulering av 
tunneler, 13.03.2015 

- FR12: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Risikoanalyse, trafikksikkerhet, 
13.03.2015 

- FR13: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Beredskap tunneler, 13.03.2015 

- FR21: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Fagrapport Trafikk, 13.03.2015 

- FR22: «Rv.555 Kolltveit – Storavatnet», Ytre miljøplan for anleggs- og 
driftsfase, 18.03.2016 

 



Trygt fram sammen
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