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Vurdering av mottatt bestilling  

Oppstart av planarbeid.     Kristianborg – Fjøsanger GS mm!                                                       

Plan- og bygningsetaten har gjort noen korte vurderinger av mottatt materiale datert 

20.04.2018 fra Statens vegvesen, knyttet til oppstart av planarbeid for GS planen fra 

Gamlehaugen til Kristianborg. Bergen kommune har et ønske om at det framlegges litt mer 

konkret innhold og beskrivelse til noen av de framførte hovedpunktene, før et formelt 

oppstartsmøte gjennomføres i regi av BK. 

Bymiljøløftet 

Statens vegvesen skriver at de ønsker: "som del av Bymiljøløftet å starte regulering"…… 

Kan det sies noe mer spesifikt her? Hvor høyt oppe er dette politisk forankret? Kan det vises 

til en bystyresak? Dette kan være av tidsmessig betydning knyttet til saksgangen, dersom vi 

kan nytte oss av Kommunaldirektøren fullmakter i stedet for å gå helt til Byråden med en 

oppstarts sak?  

Bestillingen  

I brev fra Statens Vegvesen datert 20.04.18 fastslåes det at "planarbeidet vil også se nærmere 

på kollektivløsningene i området".  

I mottatt materiale er det gjort avveininger mellom ulike sykkeltaraseer. Det er imidlertid ikke 

redegjort for hvilke "kollektivløsninger" det er snakk om og om de arealmessig vil konkurrere 

om allerede marginale arealer i området, og vil dette i så fall gi mulighet for å påvirke 

anbefalingene gjort i forstudien?  

Litt mer konkret innhold og avgrensning av kollektivtiltakene ønskes beskrevet før 

oppstartsmøte. 

Planområdets utstrekning 

Midlertidig anlegg og riggområder(sidearealer) 

Er det arealmessig tatt høyde for at tilstrekkelig mengde midlertidig anlegg og riggareal for 

bygging av tiltaket er sikret og vist innenfor vist oppstartsområde? Kort vurdering etterlyses. 

Dersom ikke bør areal for oppstartsområde allerede utvides før oppstart meldes. 

Større anlegg og riggområder, brakkerigg, jordbehandlingsområde…. 

For å sikre en forutsigbar framdrift, bør kort vurdering om behovet for avsetting av større 

arealer til disse formålene vurderes og være tatt høyde for allerede ved melding om 

oppstart. 



KU vurdering 

Til søknaden om oppstart bør det foreligge en kort KU-vurdering. Dette fordi planoppgavens 

omfang, både hva gjelder utredning, planprosess og framdrift vil være ulik om planarbeidet 

skal kjøres med eller uten KU. 

Mulighetsstudie  

Mange av de vurderingene og sammenstillingene som er gjort i mulighetsstudiet er av 

teknisk karakter. Tema som Byutvikling, herunder rivning av bolighus, støy, samt behovet for 

midlertidig anlegg og riggområder er i liten grad tatt med.  

Dette bør påpekes og tidlig følges opp i den videre planprosessen. 

Likeledes bør mulighetsstudie oppdateres for de mulige samtidige tenkte kollektivløsninger 

det planlegges for, og slik utgjøre del av beslutningsgrunnlaget for den anbefalingen som 

skal gjøres i planarbeidet.  

Kartgrunnlaget i mulighetsstudie er av eldre dato, der blant annet ny og eksponert 

boligbebyggelse inn mot del av hovedvegsystemet ikke er vist.  

Disse forhold bør kommenteres, da det sammen eller hver for har betydning for vekting og 

kanskje i sum, hvilket alternativ en til slutt bør anbefales lagt til grunn for planarbeidet. 

 

 


