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BERGEN KOMMUNE 

Byutvikling/Plan- og bygningsetaten 

Fagnotat 

 

  Saksnr.: 201810494/6 

  Emnekode: ESARK–5120 

  Saksbeh.: AMPE 

Til: Byrådsavdeling for byutvikling   

Fra: Plan- og bygningsetaten   

Dato: 08.07.2019   

 

FORSLAG OM OPPSTART AV AREALPLANLEGGING 

Offentlig detaljreguleringsplan. 

 

Fana og Årstad bydel. Gnr. 14, 15 og 17. E39, sykkelstamveg, Fjøsanger – 

Kristianborg, delstrekning 4, Arealplan-ID 66380000. 

 

Hva saken gjelder 

 

 
Fig1: Planområde angitt ved rød stipling 

Saken gjelder oppstart av planarbeid 

for del av sykkelstamvegen mellom 

Flesland og Bergen sentrum, 

delstrekning 4 fra Kristianborg, ved 

bybanestoppet, til Gamlehaugen. 

 

I området ved Fjøsangerkrysset, der 

hovedruten fra Flesland møter 

hovedruten fra Søreide, er det et ønske 

å etablere et lettere lesbart system 

med bedre sammenkobling mellom 

rutene. Det skal samtidig legges til 

rette for en bedret standard og 

linjeføring med skille mellom gående 

og syklende. 

 

Opprustning av bussholdeplasser og 

bedret framkommelighet for busser 

fra motorvegen til lokket på Fjøsanger 

vil også inngå som del av 

planarbeidet. 

Samtidig ønsker Bergenkommune å se 

nærmere på muligheten av å etablere 

avbøtende støytiltak langs med 

Fjøsangerveien, for slik å skjerme 

syklende og gående langs og ved 

Kristianborgvannet. 

Planområdets utstrekning er i området 

ved Kristianborgvannet satt bredt for 

samtidig å gi hjemmel til å rydde i 

eldre analogt plangrunnlag.  



  Bergen kommune.    Saksnr. 201810494/6 

 

Side 2 av 8 

I handlingsprogrammet for Miljøløftet framkommer det i oversikten for programområde 

«tiltak på riksveg», at «E39 sykkelstamveg sammenkobling Fjøsangerkrysset» er øremerket 

med kr. 279 mil. fra og med 2022.  

Tiltakshaver vil være Statens vegvesen. 

 

Forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, startes det opp arbeid med 

reguleringsplan for Fana og Årstad bydel, gnr. 14, 15 og 17. E39, sykkelstamveg, 

Fjøsanger – Kristianborg, delstrekning 4, Arealplan-ID 66380000 innenfor angitt 

planområde, vedlegg A. 

 

Vedlegg: 

A. Planavgrensning ved oppstart, dok.5 

B. Anmodning om oppstart fra Statens vegvesen, dok.1 

C. BK. Vurdering av mottatt bestilling, dok.2, fil nr.2 

D. Planinitiativ fra Statens vegvesen, dok.3 

E. Referat, oppstartsmøte 10.04.19, dok.4 

 

 

 

 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

Aksel M. Persson - prosjektleder 

Stein Hustveit - leder 

Mette Svanes - etatsdirektør 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 
 
 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
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SAKSUTREDNING 
 

1 Nøkkelopplysninger  

 

2 Bakgrunn og målsetting 

 

Det skal legges til rette for bygging av ny sykkelveg med fortau fra Fjøsanger til Kristianborg, 

omtalt som delstrekning 4. 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.  

Tiltaket skal legge til rette for at folk velger gange eller sykkel som sitt prioriterte reisemiddel 

og dermed bidra til at all vekst i persontransporten kan tas nettopp ved blant annet sykkel og 

gange, jf. Nasjonal transportplan 2014-2023 og Miljøløftet. 

 

I henhold til Statens vegvesen sine normaler skal sykkelstamvegen legge til rette for adskilt 

løsning for gående og syklende og tilstrebe tilrettelegging for uhindret fremkommelighet og 

høy gjennomsnittsfart for syklister. Hovedprinsippet en 3,5m bred sykkelveg med 2,5 m bredt 

fortau så langt det lar seg gjøre. Tilstøtende hovedrute i nord er 4+2,5m, og 3,5 + 2,5m i sør. 

Det er foreløpig ikke avklart om breddeendringen vil bli anbefalt på Fjøsanger eller ved 

Kristianborg bybanestopp.  

 

 

3 Forslag til planavgrensning 

 

Planavgrensningen ved oppstart er foreløpig og vil bli endret og innskrenket, når planarbeidet 

skrider fram og det foreligger et detaljert planforslag.  

Innenfor angitt planområdet skal man som del av planarbeidet vurdere alternative gang- og 

sykkelvegtraseer samt oppgradering av kollektivholdeplassene og en mulig og bedret 

framkommelighet for busser, fra motorvegen i sør til lokket på Fjøsanger. 

 

Planområde overlapper områdereguleringsplanen for Mindemyren noe i nord, der dagens 

gang- og sykkeltrasè i marken skal justeres med bredder i samsvar med regulerings 

bestemmelsene til områdereguleringsplanen.   

 

 

Bydel Fana og Årstad 

Gårdsnavn (adresse i sentrum)  

Gårdsnummer/bruksnummer 14,15,17 

Gjeldende planstatus  Regulert, samferdsel mm 
 

 

 

Grunneiere (sentrale) Bergen kommune, Statens vegvesen 

Plankonsulent (ikke valgt) 
  

Planområdets areal i daa   

Hovedformål Samferdsel, Hovedrute GS, delstrekning 4 

Andre aktuelle arealformål Vann og friområde 

Aktuell arealutnyttelse  

Aktuelle problemstillinger Vurdere samtidig avbøtende støytiltak ved 

Kristianborgvannet 

Konsekvensutredningsplikt Nei 
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Det er i området ved Kristianborgvannet også nødvendig å rydde i gammelt analogt 

plangrunnlag samtidig som prosjektet ser nærmere på muligheten for mulige avbøtende 

støytiltak for syklende og gående langs og ved vannet. Planområdet er derfor strukket mot øst 

ved Kristianborgvannet. 

Det kreves også at det avsettes nødvendig areal til rigg og anleggsdrift for opparbeidelse av 

tiltaket.  

 

 
Figur 2: Rød heltrukket planavgrensning over gjeldende reguleringsplaner 

 

 

4 Overordnede planer og føringer 

 

Gange og sykkel 

Bergen kommune har vedtatt sykkelstrategi for Bergen for perioden 2010-2019. Målsettingen 

for Bergen er at sykkelandelen skal stige med 10% av totaltrafikken. Sykkelandelen er i dag 

ca. 3%.  

Framlegg til ny GS strategi for Bergen våren 2019 angir den konkrete strekningen som et 

ønsket prioritert, regulert og opparbeidet tiltak.  
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Miljøløftet 

Handlingsprogram 2020-2023 

Området ved Fjøsangerkrysset inngår i handlingsprogrammet for Miljøløftet 2022-2023.  I 

oversikten programområdetiltak på riksveg er tiltaket «E39 sykkelstamveg sammenkobling 

Fjøsangerkrysset» øremerket med kr. 279 mil. fra og med 2022.  

 

Grønn strategi 

Klima- og energihandlingsplanen for Bergen 2015. 

Kommuneplanen legger føringer for klimaplanen der det er forutsatt at Bergen skal redusere 

støy, luftforurensning og klimagassutslipp.  

 

Kommuneplanens arealdel 

En oversikt og opplisting over arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder som 

samlet gjelder og berører planområdet er lagt inn som dok.7 på saken.  

Planområdets utstrekning er ved Kristianborgvannet satt bredt, for sikre hjemmel til samtidig 

å oppdatere eldre og analogt plangrunnlag i området samt etablere en arealbruk mer i samsvar 

med kommuneplanens viste arealbruk for grønnstruktur rundt vannet. 

 

Reguleringsplaner 

Avgrensning av ny reguleringsplan vil ved oppstart på ulikt vis berøre, overlappe eller grense 

til følgende gjeldende arealplaner i området: 

 

 PlanID Plannavn 

Berørt reguleringsplan 3001000 Mindereguleringen, eldre analog reg.plan 

Berørt områdereguleringsplan 61140000 Områdereguleringsplan Mindemyren 

Berørt reguleringsplan 64050000 Bybanen, Sentrum - Fyllingsdalen 

Berørt reguleringsplan 3150100 Kristianborg 

Berørt reguleringsplan 16890000 Fjøsangerveien 

Berørt reguleringsplan 5120400 Vesentlig endring Fjøsangerveien 

Berørt reguleringsplan 5120402 Fjøsangerveien 213 

Berørt reguleringsplan 5120600 Søndre innfartsåre, kryss Fjøsanger 

Tilgrensende reguleringsplan 15565000 Kyrrehagen, Nyhauglien 1 

Tilgrensende reguleringsplan 62410000 Langholmen ro- og padleanlegg 

Berørt reguleringsplan 15640001 Paradisstranden 

Berørt reguleringsplan 15640000 Ny-Paradis og deler av Paradis 

 

 

5 Beskrivelse av planområdet - eksisterende situasjon  

 

Fjøsanger er et svært viktig knutepunkt for sykkeltrafikken og inngår som delstrekning 4 i 

Sykkelstamveg Bergen, fra Flesland til Bergen sentrum.  Det er ventet sterk vekst i aktiviteten 

i Bergensdalen i årene fremover.  Det er derfor svært viktig at det legges godt til rette for at en 

stor andel av reisene kan tas med gange og sykkel. 

Ved Nyhaugslia(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 Straumevegen(B), og krysset ved 

Hattefabrikken(C) ulykkes-utsatt.  

Det er derfor behov for en ny trafikksikker hovedsykkelrute som kan bindes sammen på en 

trafikksikker måte. 

 



  Bergen kommune.    Saksnr. 201810494/6 

 

Side 6 av 8 

 
Fig.4 Planutstrekning med konfliktpunkter. 

 

På strekningen fra Lagunen til Fjøsanger er hovedsykkelruten fra sør mot sentrum under 

regulering som sykkelvei med fortau. Nord for Fjøsanger på strekningen fra Kristianborg 

bybanestopp til sentrum er sykkelvegen regulert som sykkelvei med fortau.   

Vest for planområdet på Fjøsanger, i planen for Langholmen ro- og padleanlegg, er 

hovedsykkelruten langs Straumevegen også regulert med separering av gående og syklende, 

men ikke opparbeidet i samsvar med plan. 

 

I bybaneplanen mot vest, sentrum – Fyllingsdalen, er det lagt inn sykkelveg med fortau frem 

til bybaneholdeplass på Kristianborg. I bestemmelsene for Mindeplanen(61140000) er det 

sagt at utvidelse av sykkelvegen til sykkelveg 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. 

 

6 Planprosessen 

 

Staten vegvesen sendte 20.04.2018 søknad om oppstart av planarbeid for stekningen 

Fjøsanger – Kristianborg. Vedlagt var en et mulighets studie fra 2015 med en vurdering av 

alternativer og basert på en enkel vekting, vedlegg B. 
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Fagetaten tilbakemeldte 07.05.2018 at det var ønskelig med en mer utfyllende beskrivelse, 

vedlegg C. 

Bergen kommune mottok 27.03.2019 et bearbeidet materiale i form av et planinitiativ, 

vedlegg D som ble lagt til grunn for avholdelse av et oppstartsmøte med aktuelle fagetater. 

Referat fra oppstartsmøte 10.04.19, vedlegg E. 

 

Oppstart av planarbeidet utgjør den innledende fasen av planarbeidet og kunngjøring av 

vedtatt oppstartsak er første mulighet for å påvirke planarbeidet.  

Fagetaten oppfordrer alle som har synspunkter i saken om å melde dette skriftlig til 

kommunen.  

Alle berørte parter vil bli skriftlig varslet om oppstarten. 

 

Statens vegvesen skal til høsten engasjere en plankonsulent som det kommende året, skal 

utarbeide forslag til løsninger for strekningen. Mulige alternativer og forslag til anbefalt 

løsning skal utarbeides og deretter legges ut til offentlig høring, ventelig våren 2020.  

 

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.  

Etter at Bergen bystyret har vedtatt planforslaget, vil berørte parter på nytt bli tilskrevet med 

informasjon om vedtak og klageadgang. 

 

Saksgangen kan følges på kommunens nettsider:   

http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp 

 

 

7 Fagetatens vurdering  

 

I området ved Fjøsanger, der hovedruten fra Søreide i vest møter hovedruten fra Flesland, er 

det et ønske om å etablere gode koblinger mellom GS-hovedrutene samt et lettere lesbart 

system.  

Statens vegvesen har utarbeidet en foreløpig rapport, en forstudie, «Sammenkoblinger av 

hovedsykkelruter i Fjøsangerkrysset», der alternative koblinger av ruter og løsning av GS 

traseer i området ved Fjøsanger er vurdert, vedlegg B. 

 

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.  

Dette må det forestående planarbeidet utrede og gi svar på. 

 

De ulike samferdselstiltakene vil stedvis måtte sloss om små arealreserver i trange snitt, tett 

inn mot eksisterende- og stedvis også fredet bebyggelse og anlegg. 

Dertil kommer også et ønske om å sikre en bedre framkommelighet for buss i området, noe 

som også er arealkrevende.  

 

Fagetaten anbefaler at Statens vegvesen som tiltakshaver i det videre arbeidet også utreder 

mindre omfattende tiltak ved Fjøsanger som i større grad relaterer seg til bakkenivået i 

området. Separerte løsninger for gående og syklende over kortere strekninger noen steder kan 
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kanskje vurderes som løsning, for å unngå de største konstruksjonene som det er vist til og 

anbefalt i forstudiet. 

 

Statens vegvesen redegjør for at GS- tiltakene ikke er KU-pliktig, da de i stor grad er forutsatt 

å kunne gjennomføres innenfor allerede regulerte samferdselsarealer. Det er i liten grad 

forutsatt arealmessige konsekvenser som berører hensynsoner for natur og kulturmiljø i til 

planområdet.  

 

Langs Kristianborgvannet er det et behov for å tydeliggjøre grensesnittet mellom eldre og 

nyere planer. Området ved vannet og langs GS-vegen er her utsatt for støy fra tilgrensende 

vegtrafikk -og gjennom planarbeidet skal det vurderes om mulige støyreduserende tiltak kan 

innarbeides i planforslaget, selv om sykkeltiltaket i seg selv ikke utløser direkte krav til 

skjerming.  

 

Den nordre delen av strekningen, mellom Kristianborgvannet og bybanestoppet, inngår i 

områdeplanen for Mindemyren(61140000). Her er målsetningen å legge til rette for utvidelse 

sykkelvegen i samsvar med reguleringsbestemmelsene, der det er lagt til grunn at utvidelsen 

skal skje ved justering av regulert samferdselsareal. 

 

Det er tidligere registrert flom i området som også har hatt innvirkning på avviklingen av 

trafikken lokalisert til område ved Kristianborgvannet. Planområdet berører flere by-vassdrag, 

samt større VA-tuneller med kommunalt driftsansvar, der helhetlige løsninger må sikres. 

 

I plangrunnlaget for Mindemyren(61140000) er det framsatt et ønske å sikre en mulig 

framtidig fiskeoppgang fra Nordåsvannet. Muligheten for fiskeoppgang mot 

Kristianborgvannet 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 slik at dette 

eventuelt kan muliggjøres. 

 

Det er forutsatt at det skal utarbeides et revidert kulturminnegrunnlag som del av det samlede 

plangrunnlaget. 

 

For å sikre kvalitet og god framkommelighet for kollektivtrafikken skal opprustning av 

eksisterende bussholdeplasser og framkommelighet for busser fra motorvegen til lokket på 

Fjøsanger inngå som del av planarbeidet. 

 
 
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/  snr  201810494 
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