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E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger - Kristianborg, 
Reguleringsplan. Oppstart av planarbeid 

Hva saken gjelder: 
Saken gjelder forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid for del av sykkelstamvei fra 
Flesland til Bergen sentrum-. Delstrekning 4, fra Kristiansborg ved bybanestoppet og til 
Gamlehaugen i sør.  
  

 
Figur 1. Planområdet angitt ved rød stiplet linje       Figur 2. Gjeldende planer i området 
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Strekningen er vektlagt i sykkelstrategien for Bergen (2010-2019) og er sentral i utvikling av 
sykkelsystemet fra flyplassen i sør via Fjøsanger, Mindemyren, Kronstad og inn mot Bergen 
sentrum. 
I området ved Fjøsangerkrysset, hvor hovedruten fra Flesland møter hovedruten fra Søreide, 
er det et ønske om å etablere et lettere lesbart system med bedre sammenkobling mellom 
rutene. Det skal legges til rette for en bedret standard og linjeføring med skille mellom 
gående og syklende.  
Oppgradering av kollektivholdeplasser og en mulig forbedret framkommelighet for busser, fra 
motorvegen i sør til lokket på Fjøsanger (E39), vil inngå som del av planarbeidet. Bergen 
kommune vil også se nærmere på muligheten for å etablere avbøtende støytiltak langs 
Fjøsangerveien, for å skjerme syklende og gående langs og ved Kristianborgvannet.  
 
Planavgrensningen ved oppstart er foreløpig, og vil bli endret og eventuelt innskrenket, når 
planarbeidet skrider fram og det foreligger et detaljert planforslag. 
I området ved Kristianborgvannet er planområdets utstrekning satt bredt for samtidig å gi 
hjemmel til å rydde i eldre analogt plangrunnlag samt å etablere en arealbruk mer i samsvar 
med KPAs viste arealbruk for grønnstruktur rundt vannet. Planavgrensningen er derfor 
trukket mot øst ved Kristianborgvannet.  
Planområdet overlapper områdereguleringsplanen for Mindemyren noe i nord, der dagens 
gang- og sykkeltrasé skal justeres med bredder i samsvar med reguleringsbestemmelsene til 
områdereguleringsplanen. Det skal også avsettes nødvendig areal til rigg og anleggsdrift for 
opparbeidelse av tiltaket.   
 
I sykkelstrategien er det mål om 10 % sykkelandel (i dag ca. 3%). Forslag til ny GS-strategi 
(våren 2019) angir omsøkte strekning som et prioritert regulert og opparbeidet tiltak. 
I Handlingsprogrammet 2020-2023 for Miljøløftet heter det, i oversikten over 
programområdetiltak på riksvei «E39 sykkelstamveg og sammenkobling Fjøsangerkrysset» 
er øremerket med kr. 279 mil fra og med 2022. 
En oversikt og opplisting over arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder som 
samlet gjelder og berører planområdet er lagt inn som dok.7 i fagetatens sak nr. 201810494. 
Avgrensningen vil som nevnt berøre, overlappe eller grense til en rekke gjeldende planer (jf. 
skjemaet side 5 i fagnotat av 08.07.2019) og noen pågående private planarbeider i nord. 
 

Fjøsanger er et viktig knutepunkt for sykkeltrafikken fra 
Flesland til Bergen. Det er ventet sterk vekst i aktiviteten i 
Bergensdalen i årene fremover, og det er svært viktig at det 
legges til rette for at en stor andel av reisene kan tas med 
gange og sykkel.  
Ved Nyhauglia (A), i området øst for Fjøsangerkrysset er det 
tidvis stor konflikt mellom syklende, fotgjengere og beboere i 
området. Årsaken er at det er smalt, mange parkerte biler, 
dårlig sikt ved boligtilkomstene og syklende som tidvis 
kommer i stor fart ned bakken mot sør. I tillegg er krysset på 
GS-vegen ved kulverten under Straumeveien (B), og krysset 
ved Hattefabrikken (C) ulykkeutsatt.  
Det er derfor behov for en ny trafikksikker hovedsykkelrute 
som kan bindes sammen på en trafikksikker måte. 
 

Hovedsykkelruten fra Lagunen mot sentrum 
(Vossebanen) er under regulering som sykkelvei med 
fortau. Nord for Fjøsanger, på strekningen fra 
Kristianborg bybanestopp til sentrum, er sykkelveien 
regulert som sykkelvei med fortau.  
I planen for Langholmen ro- og padleanlegg, er 

Fjøsanger 
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Figur41- Prinsipp A 

sykkelruten langs Straumeveien også regulert med separering av gående og syklende. 
Denne er ikke opparbeidet i samsvar med plan.  
I bybaneplanen mot vest, Sentrum – Fyllingsdalen, er det lagt inn sykkelvei med fortau 
frem til bybaneholdeplass på Kristianborg. I bestemmelsene for Mindeplanen (planID 
61140000) er det sagt at utvidelse av sykkelvei til sykkelvei med fortau skal legges til 
annen veggrunn sørover til Kristianborg. Bergen kommune legger til grunn at en i dette 
planarbeidet regulerer strekningen helt fram til Kristianborg bybaneholdeplass. 
 
Planprosess 
Staten vegvesen (SVV) sendte 20.04.2018 søknad om oppstart av planarbeid for 
omsøkte strekning. Plan- og bygningsetaten meldte 07.05.2018 (vedlegg D) at vedlagte 
mulighetsstudie, en vurdering av alternativer basert på en enkel vekting (vedlegg C), ikke 
var tilstrekkelig og at det var ønskelig med en utfyllende beskrivelse.  
Bergen kommune mottok 27.03.2019 et bearbeidet materiale (vedlegg E) som ble lagt til 
grunn for oppstartsmøtet med Plan- og bygningsetaten (referat fra møtet 10.04.19, vedlegg 
F).  
SSV har redegjort for at GS- tiltakene ikke er KU-pliktig, da de i stor grad forutsettes 
gjennomføres innenfor allerede regulerte samferdselsarealer. Det er i liten grad forutsatt 
arealmessige konsekvenser som berører hensynsoner for natur og kulturmiljø i til 
planområdet 
  
Oppstart av planarbeidet utgjør den innledende fasen og kunngjøring av vedtatt oppstartsak 
er første mulighet for å påvirke planarbeidet. Alle berørte parter vil bli skriftlig varslet om 
oppstarten.  
 
SVV skal utarbeide forslag til løsninger for strekningen. Mulige alternativer og forslag til 
anbefalt løsning skal utarbeides og deretter behandles av byrådet som legger planforslaget 
ut til høring og offentlig ettersyn.  
Berørte parter tilskrives igjen og kunngjøring skjer i lokalpressen. Høringsinnspill og 
merknader som innkommer, vil bli bearbeidet og oppsummert. Eventuelle anbefalte 
endringer vil bli innarbeidet i planforslaget, som deretter gå videre til politisk sluttbehandling.  
 
Fagetatens vurdering og anbefaling:  
Plan- og bygningsetatens vurderinger er redegjort for i fagnotat av 08.07.2019 (vedlegg A 
benevnt Brev). Her fastslås det at det er et ønske om å etablere en god kobling mellom GS-
hovedrutene fra Søreide (Straumeveien) og Flesland (Vossebanen) og inn mot sentrum. 
Samtidig ligger det et ønske om et lettere lesbart system enn hva dagens situasjon utgjør. 

  
Det vises til SVV foreløpig 
rapport, «Sammenkoblinger 
av hovedsykkelruter i 
Fjøsangerkrysset» (vedlegg 
C), hvor alternative koblinger 
av de nevnte hovedruter er 
vurdert. Her anbefaler SVV  
at prinsipp A - Øst/vest 
forbindelse Straumevegen og 
Fjøsangerveien-, legges til 
grunn i det videre arbeidet. 
En gang- og sykkelbroløsning 
over dagens betong-lokk. 
Dette alternativet er videre 
drøftet i SVVs tilleggsnotat 
«Oppsummering av 
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vurderinger i tidlig fase av reguleringsarbeidet, datert 2017» (vedlegg E).  
 
Plan- og bygningsetaten peker på at framlagt materiale viser et høyt ambisjonsnivå med til 
dels store og ruvende konstruksjoner som vil være kostnadskrevende løsninger, og der 
Statens vegvesen gjennom framlagt materiale i liten grad har detaljert ut og vurdert mulige 
konsekvenser og nærføring til omkringliggende områder. Fagetaten understreker at det 
forestående planarbeidet må utrede og gi svar på dette. 
 
De ulike samferdselstiltak og ønsket om bedret fremkommelighet for buss vil måtte 
konkurrere om små arealreserver i trange snitt, tett inn mot eksisterende og stedvis også 
fredet bebyggelse og anlegg. Plan- og bygningsetaten anbefaler at det i det videre arbeidet 
også utredes mindre omfattende tiltak som i større grad relaterer seg til bakkenivå og at 
separerte løsninger for gående og syklende også kan vurderes som løsning for å unngå de 
største konstruksjonene som det er vist til og anbefalt i forstudiet. 
 
Det er registrert flom i området som har hatt innvirkning på avviklingen av trafikken ved 
Kristianborgvannet. Planområdet berører flere by-vassdrag, samt større VA-tuneller med 
kommunalt driftsansvar. Plan- og bygningsetaten peker på viktigheten av å sikre helhetlige 
løsninger. 
Det er videre i plangrunnlaget for Mindemyren (61140000) framsatt et ønske å sikre en mulig 
framtidig fiskeoppgang fra Nordåsvannet til Kristianborgvannet. Plan- og bygningsetaten 
understreker at dette må vurderes, ved enten å gjenåpne del av eldre bekkeløp i søndre del 
av Kristianborgvannet eller ved at eksisterende terskel-høyde i VA-tunnel justeres. 
 
Det er forutsatt at det skal utarbeides et revidert kulturminnegrunnlag som del av det 
samlede plangrunnlaget.  
 
Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon: 
Den omsøkte strekningen er vektlagt i sykkelstrategien og er sentral i utvikling av 
sykkelsystemet fra flyplassen i sør via Fjøsanger, Mindemyren, Kronstad og inn mot Bergen 
sentrum. Byråden slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av det fremlagte 
materialet og vil kunne anbefale oppstart av arbeidet, men har noen supplerende vurderinger 
som må tas med i det videre planarbeidet.  
 
Byråden understreker behovet for å skape et oversiktlig og lett lesbart kryss hva angår både 
sykkeltrafikk og rute for gående. De møtende hovedrutene er del av det prioriterte 
sykkelnettet, med fokus på «fast-track» til sentrum. Hurtig transport inn til sentrum og 
separering av gående og syklende ligger til grunn for standardvalg. Byråden ser, som Plan- 
og bygningsetaten, at foreslått løsning kan bli krevende både kostnadsmessig og visuelt, 
samt mindre hensiktsmessig for gående enn syklende. 
 
Byråden viser til omtalen av at prosjektet ligger inne i Miljøløftet sin portefølje, nærmere 
bestemt at det er avsatt/øremerket 279 mill kroner i gjeldende handlingsprogram 2020-2023. 
Byråden understreker at dette er basert på en foreløpig detaljering av hvordan staten ser for 
seg å prioritere riksvegmidler til gang- og sykkelprosjekter inn i Miljøløftet. Miljøløftet har ikke 
tatt stilling til prioritering av bygging av tiltaket, all den tid det ikke foreligger planavklaring av 
et konkret prosjekt å ta stilling til.  
 
De overordnede målene for kommunens utvikling er fastsatt i Kommuneplanens 
samfunnsdel (KPS) Bergen 2030. Den legger til grunn en visjon om at fremtidens bystruktur 
skal være en kompakt by, hvor innbyggerne skal ha gangavstand til daglige gjøremål. 
Gjennomgående sykkelveier til sentrum skal prioriteres, men alle områder skal planlegges på 
fotgjengernes premisser. 
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Fra E39 vil «Fjøsangerkrysset» fremstå i tre plan, med gang-sykkelbroen oppå eksisterende 
betonglokk. En massiv konstruksjon vil kunne gi uønsket fjernvirkning. Samtidig vil 
tilkoblingen til gang-sykkelbroen fra sør, gjennom oppbygging av terreng, i stor grad påvirke 
omgivelsene.  
 
Byråden peker på at løsningen som er skissert vil kunne gi uhindret og god fremkommelighet 
for syklende, og dermed vil legge godt til rette for å øke attraktiviteten for syklende. Samtidig 
er det en løsning som gir betydelige konsekvenser, både med hensyn til visuelt uttrykk, 
kostnader, gjennomføring, etc. Byråden er videre usikker på om denne typen løsning er 
særlig attraktiv for fotgjengere.  
 
Basert på ovenstående ser byråden det som viktig at en i det videre arbeidet også ser på 
alternative løsninger. Dette gjelder ikke minst løsninger med krysning i plan for gående, slik 
også Plan- og bygningsetaten fremhever. Dette vil kunne gi gode løsninger for gående, og 
samtidig kunne redusere omfang og konsekvenser av eventuell broløsning.  
 
Uansett understreker byråden at det må stilles store krav til kvalitet i utforming av 
broløsninger. Linjeføring på sirkelbuen, konstruksjon i seg selv og materialbruk blir essensiell 
i forhold til omgivelsene. 

 
Byråden støtter fullt ut Plan- og bygningsetatens påpekninger av at en i det videre arbeidet 
må se på muligheten for fiskeoppgang fra Nordåsvannet til Kristianborgvannet, samt vurdere 
mulige støyreduserende tiltak.  
 
Byråden understreker viktigheten av gode medvirkningsprosesser i alt planarbeid, ikke minst 
i planlegging av arealkrevende infrastruktur. I den sammenheng viser byråden til bystyrets 
behandling av områdeplan for sykkelstamveg mellom Lagunen og Skjoldskiftet, vedtatt i 
bystyret i november 2018 (sak 270/18). Under byrådets vurderinger i denne saken, heter det 
blant annet: «Byrådet ser åpenbare gevinster ved i større grad å invitere til åpne prosesser i 
siling av alternative traseløsninger i tidlig fase. Dette vil både kunne bidra til å redusere 
konflikter og å optimalisere løsninger. Byrådet vil ta dette særskilt opp med Statens 
vegvesen, samt følge det opp i det videre arbeidet med nye hovedtraseer for sykkel gjennom 
Miljøløftet».  
 
Byråden ser at det ikke er identiske problemstillinger i saken på Skjold og det planarbeidet 
som nå skal starte opp. Like fullt understreker byråden at den prinsipielle tilnærmingen til 
viktigheten av tidlig og grundig medvirkning, også med hensyn til alternativvurderinger, like 
fullt må gjelde i dette planarbeidet.  
 
Til slutt viser byråden til overlappingene av dette planområdet med gjeldende plan på 
Mindemyren og deler av to private planforslag som er under arbeid, jf.Plan- og 
bygningsetatens påpekninger. Her har fagetaten vært oppmerksom på problemstillingen og 
hatt dialog med forslagsstillerne, og byråden understreker behovet for å formalisere og 
fortsatt fokusere på å avklare grensesnittet for disse pågående plansakene i det videre 
arbeidet med omsøkte plan. 
 
Byråden anbefaler oppstart av planarbeid, med de påpekninger som må hensyntas i det 
videre arbeidet som er vist til i saken. 
 
Vedtakskompetanse:  
I henhold til byråd for byutviklings vedtak i administrativ sak datert 31.05.18, treffer 
Kommunaldirektøren beslutning om oppstart, høring og offentlig ettersyn av offentlig 
detaljregulering jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-10. Alle saker av prinsipiell 
betydning legges frem for byråden/byrådet for beslutning. 
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Byråd for byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-2 og § 12-8 og delegert fullmakt vedtas 

oppstart av arbeid med reguleringsarbeidet for E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 
4, Fjøsanger – Kristianborg. 
 

2. Byrådens vurderinger følges opp i det videre planarbeidet.  
 
Dato:  24. oktober 2019 
 
  
Rune Bakervik 
Byråd for byutvikling 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
 
Vedlegg:  
Fagnotat – Forslag til oppstart av arealplanlegging offentlig detaljreguleringsplan  
E39 sykkelstamveg        (vedlegg A) 
Plangrense ved oppstart       (vedlegg B)  
E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger.   (vedlegg C) 
Notat-før-oppstart-GS        (vedlegg D) 
Oppsummeringsnotat mulighetsstudie     (vedlegg E) 
Referat oppstartmøte 10.04.19      (vedlegg F) 
 
 
 
 
 
 
 


