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E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger – Kristianborg, 

reguleringsplan 

Sammenkobling av hovedsykkelrutene 

Anmodning om oppstartsmøte 

Statens vegvesen Region vest ønsker som en del av Miljøløftet å starte reguleringsplanarbeid 

for prosjektet E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger – Kristianborg, 

Sammenkobling av hovedsykkelrutene. Prosjektet omfatter sykkelveg med fortau fra 

Fjøsangerlokket mot Straumeveien, Vossebanen og Fjøsangerveien. Tiltaket vil knytte 

sammen gang- og sykkeltilbudet i tre tilgrensende reguleringsplaner: «E39 Vossebanen» 

(planid 62880000), «Mindemyrplanen» (planid 61140000), og «Roarenaplanen» (planid 

62410000).  

 

Statens vegvesen vil prioritere reguleringsplanarbeidet på denne strekningen, og vil ha fokus 

på fremdrift. Vi ber i den forbindelse om at Bergen kommune utnevner en saksbehandler for 

ovennevnte planarbeid og anmoder om et oppstartsmøte så snart saksbehandler er på plass.  

 

Formålet med reguleringsplanen: 

Formålet med arbeidet er å sikre tilstrekkelig areal for å legge til rette for kraftig økning i 

antall gående og syklende på en trafikksikker og attraktiv måte. Fjøsangerkrysset er et viktig 

koblingspunkt som i dag har et lite tilfredsstillende tilbud til gående og syklende. 

Sammenkobling av hovedsykkelrutene på Fjøsangerlokket vil være en viktig del av 

prosjektet. Planarbeidet vil også se nærmere på kollektivløsningene i området.  

 

For å nå målene om økt sykkelandel både nasjonalt og lokalt er utbygging og styrking av 

hovderutenettet i Bergensdalen viktig. Prosjektet er ventet å ha stor betydning for gang- og 

sykkeltrafikken, både lokalt og som en viktig forbindelse mellom bydelene Fana/Ytrebygda 

og Årstad/Bergen sentrum. 
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Det er utarbeidet en mulighetsstudie i henhold til «Forslag til Handlingsplan 2010-2013- 

oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019». Mulighetsstudien er behandlet i FKG-

møte 19. mars 2015 og løsningen som skal reguleres baserer seg på anbefalt alternativ 

(Prinsipp A i mulighetsstudie). 

 

Skissert fremdrift for prosjektet  

 Varsling av oppstart planarbeid - august/september 2018 

 Oversendelse av planforslag til kommunen - desember 2019  

 Behandling i Bergen kommune - vår 2020 

 Høringsperiode - august 2020  

 Vedtak innen desember 2020 

 

Vedlagt følger forslag til planavgrensning og mulighetsstudie.  

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med Bergen kommune. 

 

 

 

Plan- og forvaltningsseksjon 

Med hilsen 

 

 

 

Sindre Lillebø 

Seksjonssjef       Kjersti Myre 
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1 Bakgrunn 

Ved Fjøsangerkrysset i Bergen kommune møtes flere av hovedsykkelrutene i stamvegnettet 

for sykkel. Disse er Ytrebygdsruten/Straumevegen, Fanaruten/Paradisstranden og 

sykkelveien langs Kristianborgvannet. Disse har i dag en dårlig sammenknytning, og det er 

behov for å forbedre denne nødvendige koblingen, og gjøre den mer attraktiv, trafikksikker 

og enkel.  

Denne mulighetsstudien utarbeides for å se på muligheten for en bedre kobling mellom 

Ytrebygdsruten/Straumevegen, Fanaruten/Paradisstranden og gang- og sykkelveien langs 

Kristianborgvannet. 

Denne studien har id nummer 95 i «Forslag til Handlingsplan 2010–2013 – oppfølging av 

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019», og er ført opp i perioden 2010-2013.  

Mulighetsstudien skal danne grunnlag for senere løsning i reguleringsplan for området.  

2 Om planområdet 

Fjøsanger i Bergen er et område 
som ligger på grensen mellom 

bydelene Fana, Fyllingsdalen og 

Årstad. Fjøsanger ligger ved foten 

av fjellet Løvstakken, og den nordre 

enden av Nordåsvannet, og hørte 

opprinnelig til Fana kommune. 

Planområdet er vist på kartet i figur 

1. Det er ytterbegrenset av 

Kristianborgvannet i nord, 
Gamlehaugen i sør, Statsminister 

Michelsens vei i øst, og 

Langegården/Straumevegen i vest.  

E39 med fire felt går nord-sør i 
området, med et toplanskryss med 

rundkjøring for lokaltrafikk på et 

lokk over europavegen. Fv. 556 

Straumevegen går mot sørvest fra 

Fjøsanger, og Fv. 189 Statsminister 
Michelsens vei går mot sørøst fra 

planområdet. 

  

Gamlehaugen 

Lange-
gården 

Figur 1 Planområdet for 
mulighetsstudien 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bergen
http://no.wikipedia.org/wiki/Fana
http://no.wikipedia.org/wiki/Fyllingsdalen
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85rstad
http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vstakken
http://no.wikipedia.org/wiki/Nord%C3%A5svannet
http://no.wikipedia.org/wiki/Fana_kommune


3 Viktige problemstillinger i studien 

3.1 Konflikter i Nyhauglia 

Det er i dag stor konflikt mellom syklende og 
beboerne i Nyhauglia hvor de syklende får stor 

fart i sørgående retning ned bakken. Sykkel-

trafikken fører til utrygghetsfølelse hos beboere 

og fotgjengere i Nyhauglia.  

På grunn av liten eller ingen parkeringsdekning 

på egen grunn, er det mange parkerte biler langs 

den kommunale veien Nyhauglia. Dette gir risiko 

for kollisjon mellom syklister og personer, for 

eksempel når bildører åpnes på parkerte biler 
langs veien. 

I dette området har det skjedd flere uhell med 

syklister og biler/fotgjengere involvert. 

Bildet til høyre viser Nyhauglia sett mot nord. 

3.2 Faremoment ved undergang på Straumevegen 

Ved undergangen under Straumevegen er det i 

dag konflikter mellom gående og syklende, og 

mellom syklende i motsatte retninger. 

En stor del av årsaken til faremomentet her, er 

trolig dårlige siktforhold på grunn av uheldig 

fysisk utforming av den søndre delen av 

undergangen. Lysforhold/blending kan også bidra 

til å øke risikoen for ulykker i dette punktet. 

Bildet til høyre viser søndre delen av 

undergangen. 

 

3.3 Kryssing av E39 for syklister 

Syklende fra Straumevegen mot sør eller mot Kristianborgvannet, kan i dag krysse E39 enten 
via vegbro ved Gamlehaugen, via smal gangbro ved Krambua eller i plan via gangfelt oppe på 

Fjøsangerlokket. Ingen av disse kryssingene kan sies å ha hovedsykkelrutestandard. 

Bildene under viser disse tre mulighetene som syklister har i dag for å krysse E39. 

 

   



3.4 Forhold til tilgrensende strekninger og planer 

Hovedsykkelruten fra sør langs den gamle traseen for Vossebanen, er under regulering. 

Samtidig er sykkelvei mot sentrum og Kronstad regulert på strekningen fra Minde Allé til 

Fabrikkgaten/Kanalveien. Langs Kristianborgvannet ligger det en gang-/sykkelveg i dag, som 

skal bygges ut til høyere standard. Hovedsykkelruten langs Straumevegen er regulert inn 

med separering av gående og syklende i planen for ro-arena i Nordåsvatnet.  

En god sammenkobling av disse tre hovedsykkelrutene i Fjøsangerområdet er et svært viktig, 

men i dag manglende, ledd i sykkeltilbudet inn mot Bergen fra sør. 

Hovedsykkelrutene skal være separert. Dette er viktig for framkommelighet, trafikksikkerhet 

og attraktivitet for de syklende. Det er i dag ingen separering mellom syklende og gående, og 

dermed mange konfliktpunkt mellom de syklende og fotgjengerne i området. Syklende må 

krysse bilveger i plan flere steder, og eksisterende underganger/kulverter har dårlige sikt- og 

stigningsforhold. De to bruene som krysser E39 er heller ikke spesielt tilrettelagt for 
syklende. 

3.5 Sentrale prosjektutfordringer 

 Tverrsnitt, hva bør reguleres? 

 Statens håndbøker; Sykkelhåndboka og Veg- og gateutforming 

 Hvordan krysser vi Statsminister Michelsens vei og Fjøsangerveien? 

 Er det mulig å legge ny sykkelvei (evt. med fortau) på vestsiden av Nyhauglia? 

 Hvordan er eierforhold og drifts- og vedlikeholdsansvar til vegene? 

 Hvordan vurderes trafikksikkerheten? 

 Hvordan vurderes Kost/nytte i de ulike alternativene? 

 Er anbefalt løsning byggbar? 

  



4 Dagens situasjon og forutsetninger 

4.1 Standarden på sykkeltilbudet i dag 

Kartet viser standarden og 
traseene for sykling i 

Fjøsangerområdet i dag. 

Selv om en del strekninger er vist 

som «sykkelveg, tilrettelagt», så er 
ikke standarden i henhold til den 

vedtatte sykkelstrategien, eller 

Statens vegvesens håndbøker. Det 

er ingen separering av syklister og 

fotgjengere, og «tilretteleggingen» 
her er i praksis en ordinær gang- 

og sykkelveg.  

Kryssinger i plan og via ordinære 

gangfelt forekommer også. Under 
kategorien «sykkelveg, ikke 

tilrettelagt» er det snakk om 

sykling i blandet trafikk med biler 

og/eller fotgjengere. 

4.2 Dagens biltrafikk 

Det er stor biltrafikk i området. ÅDT (Årsdøgntrafikk) for Fv. 556 Straumevegen er 19.000 

kjt/døgn, for Fritz C. Riebers veg (E39) ligger trafikken på over 45.000 kjt/døgn. 

Statsminister Michelsens vei (Fv. 189) har en ÅDT på om lag 5.700 kjt/døgn. I rushtiden er 
det bilkøer på E39 inn mot Fjøsangerkrysset fra sør. Det er planer om sambruksfelt på E39 

mellom Fjøsangerkrysset og Krysset med Kanalvegen. 

4.3 Dagens sykkeltrafikk 

Tellepunktene for sykkeltrafikk i Bergen er 

vist på figuren til høyre.  

Som kartet viser, er det ikke konkrete 
tellepunkt for sykkeltrafikk innenfor plan-

området. Men sykkeltrafikken for de nær-

meste tellepunktene er ca. 850 syklende pr. 

døgn på Kråkenes (punktet ligger på 

Straumevegen ved Fana roklubb), og ca 650 
syklende pr. døgn i Kanalveien (tellepunktet 

ligger ved Kristianborgvannet). Sykkeltrafik-

ken i disse tellepunktene har vært nokså 

stabil de siste 5-6 årene.  

Litt lenger nord i Fjøsangerveien overstiger 

sykkeltrafikken 1.000 syklende/døgn. Noen 

av syklistene i disse snittene telles to 

ganger, men det er grunn til å tro at samlet 

volum i sørkorridoren ligger på om lag 
1.600-1.700 syklende/døgn. 

Figur 2 Sykkel-

standard i området 
i dag 

Figur 3 Oversikt over tellepunkter for sykkeltrafikk 



Det er verdt å merke seg at ved tellepunktet på Straumevegen er sykkeltrafikken i maks-

timen 230 syklister/time, altså over 35% av døgntrafikken. Sammen med forventet økning i 

sykkeltrafikken (kap.5.2), utløser dette breddekrav i tverrprofilet. 

4.4 Ulykker med sykkel involvert 

Det er de siste fem årene registrert 4 politirapporterte sykkelulykker i planområdet. Disse er:  

 Sykkelvelt i Nyhauglia 

 Ulykke ved sykkelbutikken BOA (møteulykke sykkel/bil) 

 Ulykke ved sykkelbutikken BOA (ulykke ifm parkering) 

 Ulykke ved rundkjøringen på Fjøsangerlokket 

I tillegg vet vi at det har vært sykkelulykker som ikke er blitt politirapportert, og som da ikke 

kommer med i ulykkesregisteret. Generelt er det stor underrapportering på sykkelulykker. 

4.5 Sikkerhetsnivå/konflikter 

Nyhauglia er i dag lite attraktiv for syklende i retning nord pga. sterk stigning. Mot sør er det 

mange konflikter med fotgjengere og parkerte biler. Høy fart på syklister ned bakken utgjør 
et faremoment for både syklister og fotgjengere i Nyhauglia. Samtaler med beboere i 

Nyhauglia tyder på at dette er en kilde til stor utrygghet for mange. Det vil være en stor 

fordel om man kan etablere en annen og mer attraktiv og sikrere rute for syklende. I tillegg 

vil da Nyhauglia bli en tryggere og bedre boliggate. 

Som nevnt tidligere, er også undergangen under Straumevegen et punkt med høy risiko for 

kollisjoner mellom syklende og gående, og 

mellom møtende syklister. 

4.6 Kollektivtrafikk 

Busstoppene i planområdet er vist på figuren til 

høyre. Det er ikke spesielle utfordringer knyttet 

til kollektivtrafikk, men det er viktig å skape god 
kontakt mellom hovednettet for sykkel og 

kollektivholdeplassene i området.  

Fjøsanger er et naturlig byttepunkt mellom 

kollektivtrafikk og sykkel, og det bør legges til 
rette for sykkelparkering ved de sentrale 

bussholdeplassene i dette området. 

Busser over Kråkenes som har endestopp ved 

Bergveien, bruker i dag rundkjøringen på 
Fjøsangerlokket til å snu, og holdeplassen mel-

lom rundkjøringene til å regulere (opphold mel-

lom ruteturer). Det er imidlertid planlagt en 

rundkjøring ved Bergveien på Kråkenes. Bus-

sene får da snumulighet der, og de vil ikke 
lenger ha behov for å snu eller regulere i 

Fjøsangerområdet. Det er foreløpig usikkert når 

snumuligheten, i form av en rundkjøring ved 

Bergveien, vil være på plass. 
Gamlehaugen 

Lange-
gården 

Figur 4 Bussholdeplasser i planområdet 



5 Framtidig løsning 

5.1 Potensial for økt sykkeltrafikk i planområdet 

Hovedsykkelruten på Straumevegen følger langs Nordåsvatnet. Denne har svært liten 
stigning, noe som gjør den attraktiv for sykling. Det samme gjelder traseene langs Fjøsan-

gerveien og langs Kristianborgvannet. Potensialet for økt sykling i hele området er stort, og 

en god og sømløs sammenkobling av rutene i dette viktige knutepunktet vil gjøre det 

ytterligere attraktivt å sykle her.  

Den nye Høgskolen i Bergen åpnet 

for studenter høsten 2014. Her er 

det totalt om lag 7.300 studenter 

og om lag 750 ansatte, og en 

forbedret sykkelforbindelse fra sør 
og sørvest vil gjøre det mye mer 

attraktivt for studenter og ansatte 

å sykle til Høgskolen.  

Sykkeltellingene viser at sykling er 
mest populært i månedene fra og 

med april til og med september. 

Dette har naturlig nok mye med 

temperatur og værforhold å gjøre. 

Men dersom sykkelstamvegene og 
sykkelnettet gjøres bedre, vil det 

være naturlig å sykle enda tidli-

gere på våren, og enda lengre 

utover høsten. Sykkeltraseenes attraktivitet øker også med godt og forutsigbart vedlikehold, 

som brøyting, kosting og vedlikehold av skilt og belysning. 

5.2 Framtidig sykkeltrafikk og behov 

Det er gjort en vurdering av fremtidig sykkeltrafikk i forbindelse med planarbeidet for 

oppgradering av gamle Vossebanen til sykkelveg med fortau, på strekningen Rådal-
Gamlehaugen. Det antas rimelig å bruke denne vurderingen av framtidig sykkeltrafikk også i 

denne mulighetsstudien. Når man tar i betraktning prognoseår, dagens sykkeltrafikk 

(maksimal timestrafikk), og vedtatte mål i Sykkelstrategi for Bergen, vurderes framtidig 

sykkeltrafikk til å ligge på mellom 630 og 810 syklister i makstimen. Antallet gående antas å 

ligge på mer enn 200 personer i makstimen. Notatet er vist i Vedlegg 1. 

5.3 Anbefalt tverrprofil 

I notatet i Vedlegg 1 anbefaler Statens vegvesens håndbok V122 Sykkelhåndboka, ut ifra 

forventet sykkel- og gangtrafikk, en bredde på 3,5 meter på sykkelveg, og 2,5 meter på 
tilliggende fortau. Dette tverrprofilet er vist i figuren under. Det skal være skuldre i grus med 

bredde 0,25 cm på hver side. Total bredde eks. grøft og fyllinger vil da bli 6,5 meter. 

Figur 5 
Tverrprofil for 

sykkelveg med 
fortau. Mål i m. 

 

2,5 m                           3,5 m 



 

5.4 Erfaringer med sykkelbro i andre byer 

5.4.1 København - Cykelslangen 

I København er det bygget en bro for syklende, kalt Cykelslangen. Denne er formgitt av 
firmaet Dissing + Weitling arkitektur, konstruert av Rambøll (DK), og bygget av MT Højgaard (DK) på 
oppdrag fra København kommune.  

 
Figur 7 Fugleperspektiv på Cykelslangen (foto: Ole Malling) 

Cykelslangen er en slank brokonstruksjon i stål, der bærekonstruksjonen er lakkert i hvitt, og 

selve kjørebanen for syklistene er i en oransjefarget utførelse. Broen sto ferdig i 2014, og er 

230 meter lang. Den tar opp en høydeforskjell på 5,5 meter, og har en spennvidde mellom 

søylene på 17 meter. Det er 12.500 syklister som daglig bruker Cykelslangen. I tillegg til å 

være en bro for syklister, danner den også et tak for fotgjengerområdene under, som både 
kan skjerme mot sol og regn. Broen har innebygget belysning i rekkverket, noe som gjør den 

både godt synlig og farbar for syklister, i tillegg til at den er en arkitektonisk berikelse for 

nærområdet. En liknende brotype kan være aktuelt i Fjøsangerområdet, pga. lav vekt og 

mulighet for store spennvidder.  

Figur 6 Eksempel på sykkelveg 
med fortau i Agnes Mowinckels 
gate i Bergen.  
(foto: Statens vegvesen) 



 

Figur 8 Cykelslangen sett fra bakkenivå under broen (foto: Rasmus Hjortshoj) 

  

Figur 9 Cykelslangen sett fra sykkelsetet (foto: Dissing+Weitling) 



5.4.2 Eindhoven – Hovenring 

Mellom byene Eindhoven og Veldhoven i Nederland ble det i 2011 bygget en sykkelbro som 

knyttet sammen sykkelruter i fire retninger. Broen er formet som en «svevende rundkjøring» 

over det lysregulerte vegkrysset under.  

Den har en midtplassert bærende søyle (70 meter høy, og et landemerke i seg selv), som 

holder oppe kjørebanen i ringen med stag. Diameteren på ringen er 72 meter. Belysningen er 

plassert i en ring innenfor festene til hengestagene, som også fungerer som en motvekt til 

kjørebanen.  

 

Figur 11 Hovenring i Eindhoven, NL (foto: National Geographic)  

Figur 10 Hovenring, Eindhoven (foto: Jonathan Maus / BikePortland) 



 

Figur 12 Hovenring i Eindhoven -  Forklarende skisse med strategiske mål 

 

 

 

5.5 Idedugnad 

Det ble avholdt idedugnad den 24.04.14 for å søke etter løsninger på utfordringene i 

planområdet. Følgende personer (med spesialfelt/ansvar nevnt i parentes) deltok på denne: 

 Kjersti Myre (broer/konstruksjoner) 

 Marianne Skulstad (sykkelplanlegging) 

 Gro Elisabeth Hjørnevik (veg-/sykkelplanlegger) 

 David Fürstenberg (3D-visualisering) 

 Rolf Søderstrøm (landskap/arkitektur) 

 Svein Lysø (planlegger/prosjektleder)



Følgende program (med mindre avvik) ble fulgt ved idedugnaden: 

 
 

• 0900: Svein informerer om prosjektet, om bakgrunnen og hvilke mål og utfordringer som oppgaven inneholder, og 

vi tar en kort samtale om målene er tydelige nok og forstått av alle 

• 09:10: Vi tar gule lapper og hver og en tenker igjennom og skriver ned hvilke 

grupper/organisasjoner/myndigheter/personer som kan tenkes å ha interesser i området, og ønsker/krav/ideer inn i 

planarbeidet (interessentanalyse) 

• 09:20: Vi deler oss i to grupper, ser på overordnet kart og bruker skissepapir til å tenke og tegne opp (og skrive opp) 

forslag til «de store linjene», altså IKKE detaljert. Husk at ingen forslag er «dumme», her gjelder det å åpne opp for 

fantasien og kreativiteten, og få et stort tilfang av ideer! (40 minutter) 

• 10:00: Pause med kaffe 

• 10:10: De to gruppene presenterer og forklarer sine ideer og skisser i plenum, og de elementene som inngår i de 

ulike ideene 

• 10:40: David viser sin modell over planområdet i programmet InfraWorks, og kommer med eksempler fra andre 

land på løsninger som er mulig 

• 11:00: Lunsj.  

• 11:30: Vi oppsummerer presentasjonene, og alle deltakerne vil få utdelt totalt tre gule lapper hver til å stemme med. 

De «stemmer» så på sine favorittløsninger/-ideer/-momenter ved å dele ut stemmer.  

• 11:45: Vi lager to nye grupper, og legger ut mer detaljerte kart/flyfoto på bordet. Nå skal vi overføre de 2-4 av 

ideene/løsningene våre som flikk flest «stemmer», til mer detaljerte løsninger, og se på realismen og byggbarheten i 

disse. InfraWorks brukes til å synliggjøre, i den grad det er mulig 

• 12:30: Pause med kaffe 

• 12:40: Gruppene presenterer sine detaljeringer av løsningene, og peker på muligheter og utfordringer med disse 

løsningene (20 minutter) 

• 13:00: Slutt 

 

 

 

5.6 Bearbeiding av resultater fra idedugnaden 

Idedugnaden, og senere bearbeidelse av skisser og materiale fra denne, munnet ut i tre ulike 

hovedprinsipper til løsning: 

A. Det etableres en øst-vest-forbindelse på to sammenhengende sykkelbroer over 
søndre og østre arm i rundkjøringen på Fjøsangerlokket. Utformingen av denne likner 

en halvsirkel. Ny sykkelveg vest for Nyhauglia etableres på fjellhylle. 

B. Det etableres en sykkelbro rett nord og over vestre arm i rundkjøringen, en ny trase 

vest for og langs E39, og ny bro over E39 sør for eks. smal gangbro. Dette evt. 

supplert med ny sykkelbro over E39 rett øst for Gamlehaugen 
C. Det etableres en sykkelbro direkte over sentraløyen i rundkjøringen, kombinert 

med sykkelkryssing av Statsminister Michelsens vei i ny kulvert. Ny sykkelveg vest for 

Nyhauglia etableres på fjellhylle. 

Alle de tre ovennevnte alternativene inneholder i tillegg en ny sykkelveglink fra 
Straumevegen til Fjøsangerveiens vestre side. Behovet for å bygge denne må vurderes 

særskilt. 

Innenfor de tre hovedprinsippene finnes flere varianter, og mulige variasjoner. Felles for alle 

alternativene er at de må krysse Fv. 556 (Straumevegen), Fv. 189 (Statsminister Michelsens 
veg) og E39 (Fjøsangerveien/Fritz C. Riebers veg). 

  



5.7 Nærmere omtale av de ulike prinsippene 

5.7.1 Prinsipp A: Øst/vest-forbindelse på to broer over rundkjøringen 

Hovedgrepet i dette alternativet er å skape en tverrforbindelse øst-vest ved å etablere en 

halvsirkelformet sykkelbro over rundkjøringen på Fjøsangerlokket. Hovedruten for sykkel på 

Vossebanetraseen fra sør videreføres under eksisterende bru til Gamlehaugen. Denne traseen 
går videre nordover og legges på en fylling opp mot rundkjøringen, der den går over på en 

brokonstruksjon som møter den halvsirkelformede broen fra vest.  
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Figur 14 Skråfotoskisse som viser hvordan en løsning etter Prinsipp A kan utformes 

Flere av prinsippene for løsning peker på å legge en sykkelveg på utsiden av dagens vei i 
Nyhauglia. Nedenfor er det forsøkt å synliggjøre hvordan dette kan ta seg ut. 

 

Figur 15 Enkel skisse for en mulig sykkelveg på utsiden av vegmur ved Nyhauglia 

  



5.7.2 Prinsipp B: Sykkelbro mot nord over rundkjøringen, ny sykkeltrase vest for E39 

Hovedgrepet i dette prinsippet er å forlenge dagens sykkelforbindelse vest for E39 ved å 

bygge en bro over vestre arm av rundkjøringen. Det bygges også en ny bro over E39 mellom 

Fjøsangerkrysset og dagens gangbro. En ny separat sykkelbro over E39 etableres sør for 
dagens broadkomst til Gamlehaugen. Den sistnevnte kan imidlertid sløyfes, og man kan 

henvise syklistene til å sykle i blandet trafikk på dagens bro til Gamlehaugen. Nord for rund-

kjøringen på Fjøsanger må ny sykkelveg gå i tilstrekkelig høyde til å kunne krysse mot øst. 

Ny sykkelbro over 
vestre arm i 

rundkjøringen 

Sykkelveg legges på 

ny bro over E39 

T-kryss for sykkel 

som en del av 

brokonstruksjonen 

Sykkelveg føres 

over E39 i ny bro 

ved Gamlehaugen 

Figur 16 
Planskisse 

for hoved-
grep etter 
Prinsipp B 



 

Figur 17 Skråfoto med inntegnet løsning etter Prinsipp B 

  



5.7.3 Prinsipp C: Sykkelbro mot nord, sykkelkulvert under Michelsens vei 

Hovedgrepet i dette alternativet er å lage en ny sykkelbro i nordøstlig retning rett over 

sentraløya i rundkjøringen på Fjøsangerlokket. I tillegg bygges en ny kulvert under 

Michelsens vei for å tilknytte hovedsykkelruten mot sør. Ellers har prinsippet lik løsning i 
Nyhauglia, med utkraging/fjellhylle. 
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Figur 19 Skråfoto med inntegnet løsning etter Prinsipp C 

 

  



6 Oppsummering og anbefaling av alternativ 

6.1 Oppsummering av styrker og svakheter ved de ulike prinsippløsningene 

Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike alternativene løser og ivaretar de ulike kravene og 
utfordringene i prosjektet. 

 Prinsipp A Prinsipp B Prinsipp C 

Hovedgrep i alternativet En «halv 

rundkjøring» i 

buete broer over 

eks. rundkjøring 

Bruke eks. trase 

sørvest for lokket, 

ny trase nordøst 

og ny bro over E39 

En bro over eks. 

rundkjøring/sentraløy. 

Forbindelse fra sørøst 

i ny kulvert 

Løsning for kryssing av 

Straumevegen 

I eks. kulvert I bro ved eks. stor 

rundkjøring 

I eks. kulvert 

Løsning for kryssing av 

E39  

På ny bro i kurve 

over tilfartene 

øst+sør i eks. 
rundkjøring og ny 

UU-bro bro ved 

Hattefabrikken 

På ny bro sør for 

eks. smal bro i 

nord 

På ny bro i kurve over 

eks. sentraløy 

Løsning for kryssing av 

Statsmin. Michelsens vei 

På ny bro i kurve Krysser ikke denne I ny kulvert 

Tilknytning til 

Vossebanen 

v/Gamlehaugen 

Langs E39 under 

eks. bro til 

Gamlehaugen 

På ny bro over E39 

sør for eks. bro 

Langs E39 under eks. 

bro til Gamlehaugen 

Tilknytning til 

Straumevegen 

I plan med 

vegbanen 

Som i dag pluss ny 

sykkelveg mellom 

rundkjøringene 

Som i dag pluss ny 

sykkelveg mellom 

rundkjøringene 

Tilknytning til 
Kristianborgvann-

traseen 

Utvider dagens 
trasé 

Som i dag Som i dag, kobles til 
eks. gs-bro over E39 

på vestsiden 

Tilknytning til 

Fjøsangerveien 

Via ny sykkelveg 

vest for E39 samt 

ny UU-gangbro 

ved Hattefabrikken 

Som i dag Som i dag 

Løsning for Nyhauglia Ny sykkelveg på 

fjellhylle mot E39 

avlaster Nyhauglia 

Som i dag, men 

tiltak for å hindre 

sykling i Nyhauglia 

Ny sykkelveg på 

fjellhylle mot E39, 

avlaster Nyhauglia 

Universell utforming God God Nei 

Trafikksikkerhet +++ + ++ 

Generell 

brukervennlighet sykling 

++ + + 

Fartsprofil/stigning + 0 0 

Nye broer med ca. 

samlet lengde 

To sammenhen-

gende broer, ca 

150m. Nærmere 

500m brokonst-
ruksjon totalt 

To over E39, tre 

totalt. Samlet 

lengde ca. 175m 

To, over sentraløy i 

eks. rundkjøring E39, 

totalt ca. 130m 

Ny kulvert, med ca. 
lengde 

Nei, forlenge eks. 
kulvert 5-10m 

Nei En, under statsmin. 
Michelsens vei, 75m 

Teknisk kompleksitet Høy Middels Høy 

Kurvatur/stigningsforh. God Moderat Dårlig 

Spesielle utfordringer Broer, utkraging 

og trafikkavvikling 

Broer og 

trafikkavvikling 

Broer, utkraging, tra-

fikkavvikling, kulvert  

Arkitektur/formgivning ++ + + 



Mulighet for 

minimumsløsning 

Nei Ja Ja 

Annet/Merknader Spennende, men 

en arkitektonisk 

utfordrende 

løsning 

Vil kunne gi fort-

satt stor sykkeltra-

fikk i Nyhauglia 

 

Usikkerhet ved 
grunnerverv langs 

Gamlehaugvegen 

-Stor stigning fra ny 

kulvert mot nord 

-Vil ikke oppnå UU-

standard 

-Best visuelt for 
beboere i Nyhauglia 

-Trolig ikke mulig å 

kombinere bro over 

midtøy med kulvert 

under Michelsens veg 

Sum / rangering Best Dårligst Umulig? 

6.2 Kommentarer til tabellen og vurderingene 

 Universell utforming: Det bør legges opp til universell utforming for hele prosjektet.  

 Trafikksikkerhet: Løsningene forutsettes bygget med hovedfokus på fremkommelighet 

for syklister og trafikksikkerhet. 

 Brukervennlighet: Prinsipp A scorer best her pga mest direkte føring uten omveier 
 Stigning: B scorer dårligst her pga opp og ned før ny bro over E39 

 Nye broer/kulverter: Lengdene her er svært grovt anslått, og må detaljeres i 

reguleringsplanfasen 

 Teknisk kompleksitet: Her scorer B best pga at denne ikke innebærer utfordrende 

utkraging av sykkelveg forbi Nyhauglia. Men dette alternativet løser heller ikke det 
nåværende problemet i Nyhauglia. 

 Kurvatur/stigningsforhold: B scorer her dårligst pga behov for krappere kurver ved nye 

broer over E39, og dårligere stigningsforhold på strekningen mellom de to broene (det 

er forutsatt at man dukker ned til terrengnivå, og ikke bygger den mellomliggende 

strekningen som viadukt/bro). NB: Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt 

detaljerte studier av stigningsforhold, eller linjeberegnet horisontalkurvatur for alle 
alternativene. Vurderingene er derfor på et mindre detaljert nivå. 

 Arkitektur: Løsningen i A anses som den estetisk beste og mest spennende, men 

samtidig også den mest teknisk utfordrende. 

 Mulighet for minimumsløsning:  

- I prinsippene A og C kan man unnlate å bygge ny forbindelse mellom Straumevegen 
og Fjøsangerveien i vest. 

- I prinsipp B kan man unnlate å bygge nye broer over E39 i sør og nord. Dette vil gi 

løsningen vesentlig lavere kostnader, men også gi dårligere funksjon, og ikke full 

hovedsykkelrutestandard, da man må benytte de eksisterende bruene som har lav 

standard. 
 Kostnader er ikke tatt med i vurderingen, da det er vanskelig å anslå på dette nivået. 

 Rangeringen har ikke tallverdi, men A vurderes som best, deretter B, så C. 

6.3 Anbefaling og valg av prinsipp og alternativ 

Ut ifra en helhetsvurdering, anbefales det at prinsipp A, med bygging av sykkelveg-

forbindelse mellom Straumevegen og Fjøsangerveien legges til grunn i det videre 

arbeidet med reguleringsplan. 

 

Vedlegg:  

Notat: Vurdering av sykkeltrafikk i makstimen for gamle Vossebanen, SVV 28.08.2012. 



E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger – Kristianborg 
Sammenkobling av hovedsykkelrutene 
Forslag til planavgrensning ved oppstart 
 

  


