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Statens vegvesen Asplan Viak AS 

FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen for å utarbeide reguleringsplan med 
teknisk forprosjekt for området ved Storavatnet. Denne rapporten omhandler teknisk 
forprosjekt. Lilli Mjelde har vært prosjektleder for Statens vegvesen.  

Audun Kvam har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Bergen, 15.12.2017 

Audun Kvam Anna Wathne 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 GENERELT OM PLANFORSLAGET 
 

Planarbeidet startet med et skisseprosjekt der man vurderte ulike løsninger for 
hovedelementene i planene. Etter en alternativsvurdering ble det anbefalt å gå videre med et 
forslag som grunnlag for teknisk forprosjekt. Det har vært en glidende overgang mellom 
skisseprosjekt og forprosjekt, fordi enkelte områder i planen har hatt mer fokus enn andre.  

I skisseprosjektet er alle alternativer beskrevet for å ha en dokumentasjon på 
alternativsvurderingene. I forprosjekfasen ble det valgt løsning som er beskrevet og som skal 
ende opp i en reguleringsplan for området. 

Etter at forprosjektfasen var avsluttet ble det likevel gjort endringer etter ønsker fra Bergen 
kommune. Disse endringene er delvis omtalt i skisseprosjektet, og videre bearbeidet i 
planfasene. Endringene er tatt inn i denne forprosjektrapporten for å ha et korrekt grunnlag 
for plandokumentene.  

Det har vært jevnlige møter i prosjektgruppa, bestående av representanter fra Statens 
vegvesen og Asplan Viak. I tillegg har det vært jevnlige møter i en utvidet prosjektgruppe 
bestående av representanter fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland 
fylkeskommune, Skyss og Bergen kommune. Det har også vært særmøter med Bergen 
brannvesen i forbindelse med mulig etablering av ny brannstasjon, og medvirkningsmøter 
med beboere, lag og foreninger. 

1.1 Bakgrunn 
Transportveksten i Bergensområdet må fremover i størst mulig grad tas med gange, sykkel 
og kollektivtrafikk. Det er et klart behov at transportkorridoren mellom Bergen sentrum og 
Sotra / Askøy utvikles med et effektivt og konkurransedyktig busstilbud, med forutsigbar 
reisetid og framkommelighet. Lokalisering og utforming av terminaler og byttepunkt er viktige 
ledd i et slikt system. 

Reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, parsell Fjell grense-Storavatnet, ble vedtatt 21. 
september 2016. 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 (innenfor planområdet. 

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 lokalitet «A» ikke er god nok mht. byttefunksjon mellom 
gjennomgående hovedruter (Sotra / Askøy) og tverrgående ruter (Olsvik m.fl.). Lokaliteter 
lenger øst, i området Olsvikkrysset-Lyderhorntunnelen, hører formelt til planområdet for den 
nylig vedtatte KDP Storavatnet-Liavatnet.  

Dette planarbeidet er en videreføring av vedtatt reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet 
mellom Kolltveit og Storavatnet og skal resultere ut i en reguleringsmessig avklaring av 
forhold som ikke ble endelig avklart i vedtatt reguleringsplan.   
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Det gjelder primært:  

1. Avklare og regulere løsning for ny kollektivterminal med tilhørende anlegg ved 
Olsvikkrysset (lokalisering B) i samsvar med vedtak i byrådet 30.06.2016. Denne skal 
erstatte viste kollektivterminal i vedtatt reguleringsplan.   
 

2. Avklare og regulere løsning 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.  

Det er ønskelig fra politisk hold at kollektivterminalen med tilhørende anlegg kan være 
ferdigstilt innen øvrige veganlegg i Sotrasambandet tas i bruk.  

1.2 Hovedelementer 
Planinnholdet er tredelt og planarbeidet skal avklare løsninger for: 

• Kollektivknutepunkt 
• Omlegging av hovedsykkelveg med fortau  
• Utfylling i Storavatnet 

1.3 Trafikksystem 
Kryssområdet med broer, tunneler og ramper beholdes i hovedsak som i reguleringsplan 
vedtatt 21. september 2016. 

De viktigste endringene for kjørevegene er: 

• Ny terminal planlegges ved Godviksvingene/Olsvikkrysset (lokalitet B) 
• Området ved lokalitet A legges til rette for innfartsparkering, bussregulering og 

brannstasjonstomt. Området heves.  
• Godviksvingene heves ved dagens terminalområde (lokalitet A) 
• Rampene til/fra terminal lokalitet A fjernes 
• Rundkjøringen ved rampe fra Godviksvingene til Sotra endres til T-kryss 
• Endret overvannshåndteringssystem fra åpne grøfter til lukkede grøfter 

De viktigste endringene for gang- og sykkelvegene er: 

• Hovedsykkelvegen legges langs sørsiden av Rv 555 
• GS-systemet langs Godviksvingene nedskaleres fra hovedsykkelrute til bydelsrute 
• Hovedsykkelvegen forlenges fra Storavatnet til kulvert ved Kjøkkelvikvegen. 
• Ny GS-bro ved Klasatjønn 
• Ny kulvert ved Klasatjønn 

Trafikkprognosen for området er kvalitetssikret av Statens vegvesen i forbindelse med dette 
arbeidet. Prognoseåret er satt til 2043. Figur 1.1 viser henholdsvis årsdøgntrafikk, 
tungbilandel og fartsgrense og er grunnlag for støy- og luftberegninger. 



 6 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 1-1 Trafikktall 2043 Kilde: Statens vegvesen 
 

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 

 

Det er satt av 3 plasser til bussregulering på selve terminalen. Vi forutsetter at det står 
busser på alle oppstillingsplassene i forbindelse med støyberegningene.   
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2 FORUTSETNINGER OG STANDARDVALG 
 

Standard og tekniske krav for alle veganlegg og konstruksjoner er avklart i vedtatt 
reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet. Standard og krav er hentet fra temarapporter og 
tegninger tilhørende gjeldende reguleringsplan «Fjell grense-Storavatnet» vedtatt 21. 
september 2016.  

2.1 Hovedveg 
Hovedlinjen i Sotrasambandet er en firefeltsveg (H7) med 20 meter bredde. Fartsgrense 80 
km/t. Hovedlinjen ligger fast i dette prosjektet.  

 
Figur 2-1 Normalprofil for Rv 555 med lukket drenering 

 

Med unntak av noe høydejustering gjelder det samme Askøyvegen som også er regulert 
som en firefeltsveg (H7), fartsgrense 60 km/t.  

Det er ramper, sideveger og GS-veger som endres, samt at bussterminalen flyttes til ny 
lokalitet. 
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2.2 Lokalveg 
I hovedprosjektet er sekundærveg dimensjonert i klasse H1. Dette vil gjelde for 
Godviksvingene. 

 
Figur 2-2 Standardklasse for Godviksvingene. Tverrprofil H1, vegbredde 7,5 m og ÅDT<4.000  

2.3 Sykkelveg med fortau 
Det er to standarder for sykkelveg. Hovedsykkelruten er sykkelveg med fortau og har 
totalbredde på 5,5 meter inklusiv skulder. Sykkeldelen ligger mot nord mens fortausdelen 
ligger mot sør. Det vil si at sykkeldelen vil ligge nærmest Rv 555. Underordnet 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. 

 

3 m sykkelveg 

2 m fortau 

Skulder 0,25 m 

 
Figur 2-3 Sykkelveg med fortau i dagen 
 

 

3 m sykkelveg 

2 m fortau 

Skulder : 
varierende 

Kulverten ligger 
under rampene 
ved Olsvik-krysset 

 
 

Figur 2-4 Sykkelveg med fortau i kulvert 
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3 m sykkelveg 

2 m fortau 

Skulder 0,25 m 

Tunnelen ligger i 
Harafjellet 

 
Figur 2-5 Sykkelveg med fortau i tunnel T 5,5 
 

  

 

4,5 m GS-veg 

0,25 m skulder 

Broen knytter 
sammen 
Klasatjønn med 
den nye 
terminalen ved 
Olsvik-krysset 

 

 
Figur 2-6 Gang- og sykkelveg på bro 
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2.4 Busstunnel 
Busstunnelen er planlagt med profil T9,5. 

 

Busstunnel T9,5 
 
Feltbredde 3,5 m 
Skulder 0,25 m 
 
Busstunnelen 
bygges ikke 
samtidig med 
Sotrasambandet. 
Profilet er valgt nå 
slik at man kan 
tilrettelegge for en 
fremtidig tunnel 
ved terminalen. 

 
Figur 2-7 Busstunnel ved terminalen 

 

2.5 Turveg 
Turvegen på utfyllingsområdet må være kjørbar for vedlikeholdskjøretøyer. Vi legger til grunn 
en bredde på 3 m og 0,25 m skulder på hver side. 

 
Figur 2-8 Gangveg/turveg på utfyllingsområdet (Kilde Håndbok N100) 
 

Tilkomstvegen mellom Harafjelltunnelen og utfyllingsområdet er foreslått som kjørbar GS-veg 
med bredde 5 meter inklusiv skulder. Her skal det også være normert frihøyde under nye 
bruer slik at store kjøretøyer kan passere. 
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2.6 Terminaltype 
Den mest effektive utformingen for et byttepunkt er 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 plassen kan betjenes 
uavhengig av hverandre. 

 
Figur 2-9 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 skisseprosjektet 

 
Figur 2-10 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. 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

I dette kapittelet omtales valgt løsning for hele området. Dette er grunnlaget for 
reguleringsplankartet. 

3.1 Kollektivterminalen 

 
Figur 3-1 Kollektivterminalen (tegning O-004) 

3.1.1 Kjøremønster og oppstillingsplasser 
Den mest effektive utformingen for et byttepunkt er sentraløy der kollektivbrukerne ha kort 
avstand mellom bussene. Det er valgt en utforming basert på sentraløy og sirkulerende 
busser med innkjøring i vest og utkjøring i øst. Det er 20 meter lang sagtannoppstilling for 
alle oppstillingsplassene. Det gjør at alle plassene kan betjenes av leddbusser og uavhengig 
av hverandre. 

Bussene sirkulerer med klokken og har innkjøring i vest og utkjøring til rundkjøring og 
Godviksvingene i øst. 



 13 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

3.1.2 Holdeplassene langs Rv 555 
Holdeplassene langs Rv 555 beholdes slik de er. 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. 

3.1.3 Fremtidig busstunnel 
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. Bussene må kunne 
komme til alle oppstillingsplassene på terminalen ved bruk av tunnelen. Tunnelutløpet er 
derfor plassert i østenden av terminalen men samtidig med litt avstand til rundkjøringen. Det 
er en ekstra utkjøring til Godviksvingene som busser fra tunnelen kan benytte, slik at de 
slipper å kjøre via rundkjøringen.  

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

3.1.4 Bussregulering 
Det er satt av tre plasser til bussregulering langs nordsiden av terminalen (det opprettholdes i 
tillegg tre reguleringsplasser ved dagens terminal). 

3.1.5 Publikumsarealer og gangtraseer 
Gangtraseen langs Godviksvingene ligger på sørsiden ved terminalen. Det er for å få god 
kontakt mot GS-broen og kryssingsområdet ved Olsvikkrysset. 

Gangtilkomst til terminalen skjer i hver ende og i forlengelsen av den planlagte GS-broen 
over Rv 555. 

Gangtilkomsten mellom holdeplassene 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. Det er også bredde nok til å etablere en eventuell 
oppgang fra et underjordisk bybanestopp. Det bør legges til rette for en sentral skjermet 
gangakse på terminaløyen. 

Det er ikke anbefalt å legge en gangakse langs skjæringen nord for terminalen, fordi det ikke 
er trafikksikker løsning å krysse i plan ved en fremtidig busstunnel. 

3.1.6 Universell utforming 

Håndbok «V129 universell utforming av vegen og gater» ligger til grunn for utforming av 
terminalen. I det ligger det at befolkningen som skal bruke et transportsystem har ulike 
behov. Her er variasjoner i alder og størrelse, i evne til å bevege seg, til å oppfatte 
transportsystemet og til å rette seg etter anvisninger. Mange har hjelpemidler som det må tas 
hensyn til (rullestol, rullator, mobilitetsstokk osv.). Folk har gjerne med seg barnevogner, 
utstyr eller bagasje. Denne variasjonen i brukere og behov må det tas hensyn til ved 
planlegging, bygging og drift.  
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Myke trafikanter trenger trygge og gode forbindelser internt på terminalen, og til/fra de ulike 
målpunktene i området. Målet er at flest mulig skal kunne bruke transportsystemet på en 
likestilt måte. 

I dette prosjektet har vi løst dette på følgende måte: 

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 etableres 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.  

3.1.7 Terrenginngrep 
Godviksvingene legges om og rettes ut ved terminalen slik at det blir enklere å få til gode 
oppstillingsplasser. Bedre plass mellom Godviksvingene og Rv 555 gir mulighet til å få 
etablert en bred gangakse langs sørsiden av Godviksvingene, med god plass til kobling med 
planlagt GS-bro. 

Valgt løsning med oppstilling langs Godviksvingene gir mindre bredde enn en lukket terminal 
og dermed mindre inngrep i terrenget.   

Terminalområdet inklusiv Godviksvingene utgjør et areal på 9.000 m2. Hele terminalområdet 
er sprengt inn i fjellet like vest for Olsvikkrysset. Det må sprenges ut rundt 60.000 m3 fast 
fjell. Skjæringen i bakkant av terminalen vil har høyder på rundt 25 m på det meste. Det vil bli 
størst inngrep i vestre dele av terminalen. Det anbefales å trappe av skjæringen i paller på 
10 meters høyde. 

 
Figur 3-2 Snitt FF gjennom vestre del av terminalområdet,  se tegning O-004 for snitthenvisning 
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Figur 3-3 Snitt GG sentralt på terminalområdet,  se tegn 004 for snitthenvisning 

3.1.8 Kiss and ride 
Kiss and ride plasseres 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. Lommen er 30 m lang.  

Det er plass til å sette opp ledegjerder langs vegen dersom man i prosjekteringsfasen finner 
ut at dette er ønskelig. Det ble i Hazid-samlingen påpekt faren for villkryssing av fotgjengere 
mellom kiss and ride og holdeplassen.  

Lommen er ikke gunstig plassert for trafikk som kommer fra øst og skal videre mot vest fordi 
det gir en «strafferunde» i lommen. Det er derfor anlagt en liten lomme på 15 meter 
oppstilling langs Godviksvingene vest for terminalen. 

3.1.9 Taxi 
Terminalen ved Storavatnet 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. Deler av kiss and ride kan imidlertid 
reguleres til taxi ved skilting. Vi foreslår at 1 til 2 plasser reguleres i starten på lommen. 

3.1.10 Sykkelparkering 
Ifølge sykkelhåndboken bør man tilstrebe gangavstand til nærmeste sykkelparkering på 
under 25 m. 

Parkeringen bør lokaliseres på et oversiktlig sted med god belysning i områder der folk 
beveger seg slik at sykkeltyveri i størst muliggrad forhindres. Parkeringen bør legges utenfor 
gang- og sykkelarealet slik at fri ferdsel ikke hindres og naturlig ledende elementer 
opprettholdes. 

Ut fra disse kriteriene er sykkelparkering vist på selve terminaløyen. Det er også mulig å 
etablere et sykkelparkeringshus langs Godviksvingene i nærheten av GS-broen. 
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3.1.11 Innfartsparkering 
Det er ikke funnet plass til innfartsparkering ved terminalen. Et parkeringsarealet her ville gitt 
et enda større terrenginngrep langs Godviksvingene.  

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. 
Se for øvrig omtale av parkering kapittel 3.3. 

3.2 Gang- og sykkelvegsystemet 

3.2.1 Hovedsykkelruten med tilkomstveger 
Hovedsykkelruten med fortau er 5,5 meter inklusiv skulder. Av hensyn til sikkerhet og 
sidetilkomster bør sykkel-delen ligge nærmest Rv555. 
 
Traseen gir små terrenginngrep og er ikke i konflikt med Kiplevatnet. Kontakten til turvegen 
er ikke optimal siden den må skje via rampe, men løsningen er mer trafikksikker enn en 
kryssing i plan. 

Regulert sykkeltrase gjennom Kiplehaugen og regulert sykkelbro over Kipledalen parallelt 
med dagens Rv 555 beholdes. Øst for Kipledalen svinger hovedtraseen mot sør og i ny 
sykkeltunnel gjennom Harafjellet. 

 
Figur 3-4 Nordre trase, høy løsning  
 

Rampen mellom turvegen ved Kiplevatnet og sykkelvegen beholdes 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 
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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 3-5 Avstand mellom Rv 555 og sykkeltrase  

 

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 3-6 Lengdeprofil av GS-tunnel. Kipledalen i vest, Storavatnet i øst 

 

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. 
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Figur 3-7 GS-bro og rampe mellom parkeringsområdet og hovedsykkelruten på utfyllingsområdet. 

 

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 
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tilpasningen til eksisterende system gjør at man står fritt når det skal planlegges videre trasé 
mot Kjøkkelvikvegen og evt ny sykkelbro over Rv 555. 

 
Figur 3-8 Hovedsykkelveg ved Klasatjønn og GS-bro over til terminalområdet. 

3.2.2 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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Figur 3-9 Sekundært GS-system 

 

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. 
Kjøring til området reguleres med bom.  

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

 

 
Figur 3-10 Avkjøring fra lokalveg til friområdet via 
GS-veg for drift og vedlikehold. (Asplan Viak AS). 

 

 

3.2.3 Snarveier 
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.  

I tillegg er dagens snarveg mellom Tjønnveien BL og GS-systemet ved Klasatjønn beholdt 
og tilpasset den nye GS-forbindelse til ny kollektivterminal. 
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3.3 Området ved dagens terminal (lokalitet A) 

 
Figur 3-11 Ny arealbruk ved dagens terminal (tegning O-003) 

Flytting av kollektivterminalen frigjør store arealer 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.  
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3.3.1 Godviksvingene 
Krysset i Godviksvingene ved rampe mot Sotra er i gjeldende reguleringsplan vist som 
rundkjøring. Krysset er endret til T-kryss for å gi busstrafikken forkjørsrett og en rettere 
linjeføring. Kapasitetsberegning av krysset viser at avviklingen vil være god selv om 
totalkapasiteten reduseres i et T-kryss sammenlignet med rundkjøring. 

Forutsetninger for kapasitetsberegningen: 

• Timetrafikk = 17 % av asitetsberegningAimsun, Rambøll) 
• Retningsfordeling ettermiddagsrush: 70 % mot vest, 30 % mot sentrum 
• Svingeandeler i kryss: 50/50 
• Tungbilandel: 10% 
• Gangfelt like nord for krysset; 50 fotgjengere i timen 
• Det antas at ettermiddagsrush er dimensjonerende fordi det da sannsynligvis er flest 

biler retning nord/nordvest (venstresvingende mot Sotra som må vike for sørgående 
trafikk) 

 

 Resultater fra SIDRA-beregning: 

 

Kapasitetsberegningen viser at største 
opptredende kø i ettermiddagsrush vil 
være på rundt 8 m, det tilsvarer knapt to 
billengder. 
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Belastningsgraden i T-krysset er lav. 
Trafikkanalysen fra Rambøll sier for 
øvrig at kapasiteten i kryssområdet ved 
Storavatnet er god. 
 
Det betyr at faren for at Godviksvingene 
blir overløp for andre veger er lav.  
 

3.3.2 Innfartsparkering og parkering for friluftsområde 

 
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 
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parkeringsarealet med sambruk mellom innfartsparkering og fritidsparkering vil gi en effektiv 
bruk av parkeringsanlegget.  
 
Det er lagt følgende parkering inn i anlegget: 

 Ordinære plasser HC-plasser 
Parkering søndre felt 149 25 
Parkering nordre felt 126  

 

 Dette gir totalt 300 plasser. 

3.3.3 Regulering for buss 
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.  

3.3.4 Brannstasjonstomt 
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: 

• 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 
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3.4 Utfyllingsområdet i Storavatnet, nytt rekreasjonsområde 
 

 
Figur 3-12 Utfyllingsområde, nytt rekreasjonsområde (tegning O-005) 

I teknisk forprosjekt er det lagt inn et stort rekreasjonsområde på rundt 70 dekar. Området vil 
inneholde en rekke aktiviteter og rekreasjonsmuligheter. Ulike grøntområder som store 
gressplener, spredte løvtrær og naturmark gir et variert uttrykk. Det blir anlagt små 
terrengformer som gir variasjon i det åpne landskapsrommet. En grønn støyvoll avgrenser 
området og skjermer mot Sotraveien i nord. Området åpner seg opp mot Storavatnet i sør og 
det skapes kontakt med vannet. To strender med tilhørende brygger og stupebrett sørger for 
bademuligheter. Det planlegges et sentralt aktivitetsområde med tilhørende servicebygg som 
kan aktiviserer mennesker i alle aldre. Flere overbygg med benker og bord gir gode 
muligheter for opphold selv ved regn og vind. Området er så stort og variert at det er 
muligheter for å trekke seg tilbake om man ønsker det, eller så kan man oppholde seg i det 
sentrale aktivitetsområdet for å «se og bli sett».  

I området vest for holmen kommer hoved gang- og sykkelvegen ut fra 
Kiplehaugen/Harafjellet. Den 5,5 meter brede vegen slynger seg gjennom parkområdet og 
med sin minimale stigning er det en effektiv transportveg for syklister og gående som skal 
fort fra øst til vest og omvendt. Hovedsykkelvegen fungerer også som et tydelig skille mellom 
parkområdet og støyvollen og veganlegget bakenfor. Det er lagt opp til flere punkter for 
sykkelparkering i parkområdet.  

Det er også god tilkomst for gående til området, med både eksisterende og planlagte, nye 
gangveger. Det er god tilkomst til parkeringsplassen som ligger nord for området. 

Området blir universelt utformet med maksimal stigning på gangveger på 1:20. Det legges 
opp til naturlig leding med gode kontraster mellom dekker. De tre bryggene er alle universelt 
utformet. En rampe går fra aktivitetsområdet og 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.  

Den grønne støyvollen demper støy, skjermer og beskytter mot veganlegget i nord.  
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Figur 3-13 Terrengsnitt av støyvoll og terrengformer. 

3.4.1 Naturområde vest for holmen 
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 skal det anlegges sedimentbasseng for overvann med tilhørende 
pumpehus. Her fylles det ikke mer enn nødvendig for å få plass til sedimentbassenget som 
del av overvannshåndteringen for veganlegget. Det skal legges vekt på å etablere området 
rundt sedimentbassenget som naturlig randsone/overgangssone til tilgrensende områder. 

3.4.2 Naturområdet mellom hovedsykkelrute og turveg 
Denne delen av parken er ikke like opparbeidet som området sør for turvegen. 
Beplantningen er naturlik med spredte løvtrær og blomsterenger. Det legges opp til lavt 
vedlikeholdsnivå. Små koller gir variasjon i landskapet og virker romdannende. Kollene kan 
også brukes til små akebakker om vinteren. Innimellom trær og blomster er det rom for 
aktiviteter som hinderløype/naturlek, sykkelløype og frisbeegolf.  

 
Figur 3-14 Eksempel på hinderløype som plasseres i naturområdet. Illustrasjon: Kompan AS 

Sykkelløypen er totalt ca 425 m lang og går på kryss og tvers på og ved kollene. Løypen er 
ikke beregnet på øvede terrengsyklister, men kan være en fin variasjon og et målpunkt for 
både små og litt større barn som er ute på sykkeltur.  
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Hinderløypen/naturlekeplassen er et alternativ til lekeplassen på aktivitetsområdet og gir 
utfordringer til både små og mellomstore barn. Zip-lines er spennende for alle aldersgrupper.  

Frisbeegolf er en aktivitet som var ønsket av brukerne i medvirkningsprosessen. I denne 
idretten kastes en frisbee i ulike mål som er spredt rundt i hele området. Idretten er 
arealkrevende, og det er her plass til en bane med rundt 9 hull.  

Det er planlagt gjenåpning av bekken som i dag ligger i kulvert. Foreslått plassering er langs 
østsiden av den eksisterende holmen. Det er ikke mulig å løfte røret for å få fall ut på 
utfyllingsområdet fordi røret ligger tilnærmet flatt oppstrøms. Dette betyr at man mest 
sannsynlig bare kan etablere en kanal uten fall.  

3.4.3 Aktivitetsområdet 
Aktivitetsområdet har en samlet størrelse på ca 6,3 dekar. 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.  

 
Figur 3-15 Foreslått innhold i aktivitetsområdet 

Ved å samle aktivitetene i midten av området kan ulike aldersgrupper holde på med flere 
aktiviteter samtidig. Foreldre kan for eksempel trene i Tufteparken samtidig som barna leker i 
de nærliggende lekeapparatene. Lekeapparater for de minste barna er også i nærheten av 
stranden og de store gressplenene, slik at det er lett å holde oversikten også herfra.  
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Figur 3-16 Aktiviteter for de minste barna. Foto: Øyvind Ganesh Eknes (venstre) og Ingrid Holm Andersen (høyre) 

Sandvolleyball er en ønsket aktivitet fra flere hold. Det er tegnet inn to sandvolleyballbaner 
på til sammen 22 x 28 m, som også kan gjøres om til sandhåndballbane hvis ønskelig. 
Banen er plassert like ved et område med klatrevegger, buldresteiner, bordtennisbord og 
benker. Dette vil til sammen bli et fint samlingsområde for ungdom i lokalmiljøet, hvor man 
både kan drive med aktiviteter selv eller bare se på.   

 
Figur 3-17 Sandvolleyball og klatrestativ aktiviserer barn og unge. Foto: Anders Martinsen (venstre) og Asplan 
Viak (høyre) 

I tilknytning til sandvolleyballbanene er det også plassert andre ønskede ballsporter som 
petanque og tennis. 4 petanquebaner på 4 x 15 m hver og en tennisbane på 18,3 x 36,6 m er 
plassert helt øst i aktivitetsområdet.  

Sykkelparkering er plassert i begge ender av aktivitetsområdet, den ene i tilknytning til 
servicebygget. 

3.4.4 Grill- og servicebygg 
I et parkområde av denne størrelsen er det naturlig med servicefunksjoner som toaletter og 
bossoppsamling. Mulighet for oppbevaring av redskaper til vedlikehold av området er også 
viktig. Et enkelt servicebygg er derfor lokalisert i tilknytning til aktivitetsområdet, sentralt i 
parken.  

Muligheter for opphold under tak kom også fram som et ønske under 
medvirkningsprosessen. Et enkelt bygg vil gi skjerming mot vind og regn og utvider dermed 
bruken av området. I byggene bør det være enkle bord og benker, samt griller. Det er 
foreslått noen små grillhytter med 3-4 bord, samt en større hytte med plass til ca 30 
personer. Da kan f.eks. skoleklasser og barnehager på tur benytte denne som et 
samlingspunkt og lunsjsted.  
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3.4.5 Strandsonen 
I strandsonen med strender og gressplen ned mot vannet er det rom for mange ulike 
aktiviteter. 3-4 meter brede brygger gir tilgang og nærhet til vannet og tilrettelegges for 
universell utforming.  

Stupebrett etableres på den eksisterende holmen.  

Den store stranden sentralt i området har en bredde på ca 10 meter og gir plass til mange 
mennesker på en gang, om de så er ute etter å bade, bygge sandslott eller bare slappe av. 
Her vil det være mye liv, og åpenheten i området og nærheten til aktivitetsområdet gjør det 
enkelt å holde oversikten over barn som løper rundt og leker. En kant med høyde på 0,5 m 
skiller stranden fra gressplenen, og fungerer som både sitteplass og ryggstø.  

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 vil det også være en forbindelse videre sørover langs vannet med en 
gangveg som enten henger på fjellet eller står på påler i vannet. Gang vegen langs vannet 
gir en forbindelse til den eksisterende turstien som i dag ender ved høyspentmasten like 
sørvest for Tjønnveien borettslag.  

 
Figur 3-18 Forslag til utforming av møtet mellom vannet og parken. Illustrasjon: Asplan Viak 

3.4.6 De store gressplenene 
Åpne, romslige gressplener er viktige av flere grunner. De er fleksible med tanke på bruk, og 
kan brukes hele året. Deler av plenen har tilknytning til og kan brukes som en forlengelse av 
stranden på fine sommerdager. Den store plenen som avgrenses av aktivitetsområdet i nord 
og en gressvoll mot vannet i sør er på hele 8,5 dekar. Her er det mulig å drive med mange 
forskjellige aktiviteter, som for eksempel ballspill, soling eller samling av større grupper 
mennesker.  
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Figur 3-19 Gressplen med små terrengformer og store, åpne gressflater. Foto: Asplan Viak 

3.4.7 Naturområdet i øst 
Dette er et rolig område på rundt 6 dekar som avgrenses av en gangveg i vest og skråningen 
opp mot Tjønnveien borettslag i øst. Det er et ønske fra beboere i borettslaget at det 
etableres et bufferområde mellom aktiviteter og borettslaget, og det er derfor foreslått et rolig 
område med naturpreg samt sedimenteringsbasseng for overvann (med tilhørende 
pumpehus). Spredte løvtrær, gjerne med spesielt flott blomstring og/eller høstfarger, står i en 
flott blomstereng. Området danner en overgang mellom den mer aktive delen av parken og 
den eksisterende vegetasjonen i skråningen opp mot borettslaget. 

3.4.8 Alternativ 2 med minimal utfylling 

Alternativ 2 – Dette minimumsalternativet inneholder utfyllingen kun det som 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 1 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.  

Ørjebekken forutsettes lagt i rør som i dag. 

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

3.4.9 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 1: Tilrettelegging for et stort rekreasjonsområde som gir mulighet for 
deponering av all overskuddsmasse fra Drotningsviktunnelen og ny terminal; ca 
1.064.000 pam3 

• Alternativ 2: 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.  

Alternativ1 - stor utfylling i Storavatnet gir mulighet til å plassere overskuddsmasser fra 
Sotrasambandet. De nye områdene som da etableres kan benyttes til: 
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• 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  

Alternativ 2 – 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 1 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. 

Tiltakshavers ønske om å deponere masser nær tiltaket og etablere nytt rekreasjonsområde 
til bruk for befolkningen i bydelen er ivaretatt i alternativ 1 - planforslaget. Dette alternativet 
ivaretar, i stor grad, tiltakshavers behov, samtidig som det gir området ett nytt og attraktivt 
aktivitetsområde.  

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 1 (planforslaget) 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 
Planforslaget 980 000 pam3 84 000 pam3. 1 064 000 pam3 
Planforslaget/m 
redusert utfylling  

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: 

 Stiavatnet Storavatnet P-plass og skråning 
ved Askøyvegen
  

MASSE-
DISPONERING I 
PLANOMRÅDET 

Gjeldende plan 34 000 pam3 100 000 pam3  134 000 pam3 
Planforslaget 34 000 pam3 1065 000 pam3 54 000 pam3 1 153 000 pam3 
Planforslaget/m 
redusert utfylling  

34 000 pam3 355 000 pam3 54 000 pam3 443 000 pam3 
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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 

Planforslaget 1064 000 pam 3 1 153 000 pam3 0 0 
Planforslaget 
uten friområdet,  

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 

Planforslaget ----------------- ----------------- ----------------------- --------------------- 
Planforslaget 
uten friområdet 

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. 
 
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. 
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3.5 Konstruksjoner 
Kapittelet omtaler alle konstruksjonene i teknisk forprosjekt. For angivelse av vegens 
geometri på konstruksjonene så er denne begrenset til vegmodellreferanser. Det er vurdert 
uhensiktsmessig å detaljere veg-geometri på konstruksjonstegninger i denne fasen. Dette er 
i tråd med tidligere tegninger for reguleringsplan.    

3.5.1 Tunnelportaler 
Portaler bygges i utsprengt forskjæring for tunneler utført som plasstøpt- slakkarmert 
betongkonstruksjon. Konstruksjonene fundamenteres med såler på avrettede 
sprengsteinsmasser over undersprengt berg eller på faste stedlige masser. Tunnelklasser, 
traseer og påhugg-/portalområdet er nærmere omtalt under. 

Portalkonstruksjonen består av ett parti i dagen og ett parti som er kontaktstøpt med berg i 
tunnelen. Endelig plassering av portal og portallengde kan endre seg i senere planfaser når 
fjellforhold blir mer kartlagt og landskapsutforming blir ytterligere detaljert. 

Portal fuktisoleres med PVC-membran på hele ytterflaten, kontaktstøpt del har tett overgang 
mot vann- og frostsikring i tunnel. Membran i dagen beskyttes med omfyllingsmasser, 
mektighet og utforming av fylling over portaler varierer og vil fremgå av tegninger. 

Tunnelportalene blir utstyrt med sikringsgjerde over portal for hindring av fallulykker, samt 
oppstikkende krage eller mur som hindrer evt. nedfall av jord og is fra å havne i vegbanen. 

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 
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.  

Tunnelportal bussterminal 

Bussterminalportalen har tunnelprofil T9,5. Portalens åpning har en lengde på 20 meter, der 
kontaktstøpen er på 5 m innenfor påhugg, mens lengden for parti i dagen er 15 m. 
Tunnelportalen er tenkt som en fremtidig tunnel kun for buss og bygges ikke samtidig med 
Sotrasambandet. 
Åpningen av portalen har en helning på 3:1, og er kledd rundt med en natursteinsmur. 

3.5.2 GS-bro over Rv 555 til kollektivterminal 
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 
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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.   

3.5.3 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. 

3.5.4 Støttemur for G/S-veg langs Lyderhornsveien  
Ny GS-veg (vegmodell 70600) fortsetter etter ny G/S-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. 

3.6 Vann- og avløp 
Det er laget rammeplan (vedlegg 7 til planbeskrivelsen, 15.12.2017) som beskriver VA, 
brannvann og overvannshåndtering. 

Vann fra vegsystemet håndteres i lukket system og pumpes via 
sedimentering/fordrøyningsbassenger til sjø. 
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3.7 Hydrologi og vannmiljø 
Det er utarbeidet egen rapport om hydrologi og vannmiljø (vedlegg 10 til planbeskrivelsen, 
datert 15.12.2017). Sammendraget er gjengitt her: 

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. 

3.8 Gytebekk i Storavatnet 
Det ble gjennomført befaring 05.04.2017 sammen med Ola Sandven i Bymiljøetaten i Bergen 
kommune.  

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 
vatnet, der Ørjebekken er den mest sannsynlige kandidaten. En annen mulighet er at det ble 
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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.  

 
Figur 3-21 Utløp for Ørjebekken 

 

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.  

 

 
Figur 3-22 Trase for bekk i rør (blå strek) 

 
Overvannsledningen planlegges å heves i 
forbindelse med veganlegget til å gi 0 cm 
fall på 100 meter.  

 



 38 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

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 (pers.med Ola Sandven 05.04.2017).  

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 «utvidet V-profil» på bekkeleiet 
eller en «bekk i bekken». Elvesand/stein må benyttes i bekken (ikke sprengstein).   

3.9 Støy 
Det er utarbeidet egen rapport om støyvurderinger. Se egen støyrapport (vedlegg 8 til 
planbeskrivelsen, datert 15.12.2017). 

3.10 Luft 
Det er utarbeidet egen rapport om luftforurensning fra NILU (vedlegg 9 til planbeskrivelsen, 
datert 03.10.2017). 

Konklusjonen er at det vil være marginale forskjeller på luftforurensning sammenlignet med 
vedtatt reguleringsplan. Grunnen til dette er at planforslaget i liten grad endrer på 
kjørestrømmer og volumer med unntak av kollektivterminalen som flyttes til Olsvik-krysset. 
Ifølge NILU vil flytting av terminalen ikke ha liten påvirkning på luftforurensningen fordi 
antallet busser er lavt i forhold til totalbildet i planområdet. 

Området med størst luftforurensning vil være ved tunnelutløpene ved Fv 562 Askøyvegen. 
Det vil si at vestre deler av utfyllingsområdet (vest for holmen) vil ha noe forurensing.   

3.11 Midlertidig rigg- og anleggsområde 
I forprosjektet til Sotrasambandet ble det laget rigg- og faseplaner for Storavatnetområdet. 
Vegsystemet som omreguleres nå har små endringer i forhold til opprinnelig reguleringsplan. 
Riggområdet kan legges til terminal A eller brannstasjonstomten som i opprinnelig plan. Ny 
lokalisering av terminalen åpner for noen nye rekkefølger i anleggsfasen. Det er gjennom 
faseplanene sett på hvor mye ekstra arealer som trengs midlertidig for å kunne gjennomføre 
anlegget. Det vises for øvrig til faseplanene (Y-tegninger). De største endringene er 
følgende: 

3.11.1 Terminalen 
Terminalen (lokalitet B) ved Oslvikkrysset kan bygges ferdig tidlig mens eksiterende terminal 
(lokalitet A) er i bruk. Når ny terminal er ferdig, kan terminaltrafikken flyttes direkte til ny 
terminal. I opprinnelige planer var det lagt opp til at terminalen (lokalitet A) måtte flyttes 
midlertidig før den kunne flyttes tilbake til ny terminal i lokalitet A.  
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Godviksvingene må stenges ved terminalen (lokalitet B) i starten på arbeidet med 
utsprenging. Når arbeidet er kommet et stykke bort fra vegen kan Godviksvingene åpnes for 
trafikk igjen. 

Anleggsveg til topp skjæring bør anlegges fra Godviksvingene. Det kan anlegges en veg 
langs terminalområdet for å komme opp til topp skjæring.  

3.11.2 GS-broen ved terminalen 
Trafikken må legges om i forbindelse med bygging av ny gang og sykkelbro ved terminalen 
(lokalitet B).  For gjennomføring av bruarbeider for GS-brua anses en tredelt inndeling som 
mest hensiktsmessig. Fase 1 vil bestå av fundament og søylestøp. I fase 2 legges all trafikk 
over i vestgående felt av Rv.555 og nye veganlegg på sydsiden av Rv.555 etableres, 
inkludert brustøp frem til søyle. I 3. fase legges trafikk over i østgående felt og brustøp 
ferdigstilles mot terminalside.   

3.11.3 Rampene ved Olsvikkrysset sør 
Ved behov for å benytte av- og påkjøringsrampe mot Rv 555 i anleggsperioden kan kulverten 
bygges i 2 etapper med støpeskjøt omtrent halvveis i kulvertlengden. Eksisterende kulvert 
må rives til omtrent midten av kulverten. Deretter må det etableres en midlertidig spunt på 
dette punktet og første halvdel av ny kulvert kan bygges med samtidig trafikk på gjenstående 
del av gammel kulvert. Til slutt flyttes trafikken over på ny kulvert, spunt trekkes og del to av 
kulvert kan bygges.  

Alternativt kan det vurderes å stenge rampene og lede trafikken via Godviksvingene og 
Loddefjorddalen. 

3.11.4 Støttemuren langs Lydehornsvegen 
Ved behov for trafikk på Lyderhornsveien i anleggsfasen så kan dette løses ved å etablere 
midlertidig spunt mot dagens vegkant av Lyderhornsveien med betongrekkverk som sikring 
mot spunt.  

Støttemuren langs Lydehornsvegen vil komme tett på akselerasjonsfeltet på Rv 555 retning 
sentrum. Akselerasjonsfeltet må sannsynligvis kortes inn. Det medfører behov for redusert 
fartsgrense på Rv 555 i denne byggefasen.  

Alternativt bør det vurderes å stenge akselerasjonsfeltet og lede trafikk via Loddefjorddalen. 
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