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FORORD
Statens vegvesen Region vest legger fram forslag til reguleringsplan for sykkelstamvegen mellom Nesttun
bydelssenter og Lagunen senter i Bergen kommune. På deler av strekningen ligger traséen på den tidligere
Osbanelinjen, som er gang- og sykkelveg i dag. Den sørligste strekningen ligger langs østsiden av Bybanen frem
til Lagunen. Strekningen er knyttet til E39 som en nasjonal sykkelrute.
Formål med planarbeidet er å regulere en løsning der gående og syklende får separerte arealer, slik at rutens
attraktivitet øker for alle grupper. Samtidig skal vi regulere vekk bilkjøring fra traseen.
Planforslaget er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe. De mest sentrale personene i arbeidet har vært:
Statens vegvesen:

Bergen kommune:

Marianne Skulstad/Reidun M. Instanes

Prosjektleder

Reidun M. Instanes

Planbestiller

Vermund Kjærefjord

Vegplanlegging

Gjermund Øgaard Heimli

Plankart

Rolf Søderstrøm/David Fürstenberg

Arkitektur og landskap

Christine R. Nilsen

Nærmiljø og friluftsliv

Tine Eikehaug

Kulturmiljø og kulturminne

Line Seim/ Svein Heggelund

Saksansvarlig

Planmaterialet inneholder følgende:
1. Reguleringsplankart (4 stk.), datert 19.06.2017

Juridisk bindende

2. Reguleringsbestemmelser, datert 19.06.2017

Juridisk bindende

3. Planbeskrivelse (dette dokumentet), 19.06.2017
4. Tegningshefte tekniske tegninger, mai 2017
5. Vedleggshefte, 19.06.2017

Statens vegvesen, Region vest
Bergen, 19.06. 2017
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BAKGRUNNOG HISTORIKK
Historikk og bakgrunn for planarbeidet
I sykkelstrategifor Bergen2010-2019, er strekningenmellom Nesttun bydelssenterog Lagunenkjøpesenterprioritert
som hovedrute for sykkel. Tilhørende Handlingsplanfor sykkel, datert 24.09.10, forut setter at reguleringsplanog
byggeplanfor strekningenutarbeidesi tidsrommet 2014-2019.

Figur1: Planområdetligger i Fanabydel i Bergensør,og strekker segfra bydelssenteretpå Nesttun til Lagunen
kjøpesenter.Illustrasjon:M. Skulstad,Statensvegvesen

I tilleggtil å væreen viktig rute for syklisteri Bergensør,er strekningenen del av det nasjonalesykkelvegnettettilknyttet
E39.I handlingsplanenfor oppfølgingav Nasjonaltransportplan(NTP)2014-2017, er det satt av midler til oppstart av
tiltak på denne strekningeni 2017, og det vil være behov for ytterligere bevilgningeri perioden2018-2023.
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Planområdetdekkeren strekningpå ca.2,4km,
hvor den nordligstehalvpartenliggerlangsden
tidligere jernbanetraséen til Osbanen,
Osbanelinjen. Lengst i nord dekker
reguleringsplanenen ca. 400 meter lang
strekningsom ble bygget av Bybanen.Denne
strekningenforblir uendret, men det foreslås
endringer i sidevegnettet. Videre sørover
liggertraséenpå en felles gang- og sykkelveg,
ca. 4 meter bred, i om lag én kilometer. Her
er det konflikter mellom gåendeog syklende,
somhar ulik hastighetog ulike forutsetninger.
Flere boligerog bedrifter har ogsåadkomstvia
gang- og sykkelvegenpå dennestrekningen.
Den sørligste halvparten av planen følger
østsidenav Fanavegenog bybanetraseenfrem
til Lagunen kjøpesenter. Her er det svært
variable forhold for gåendeog syklende,fra
boliggater,via gang- og sykkelvegtil sykkelveg
med fortau.

Figur2: Traseenfølger Osbanelinjenog Fanavegen.
Illustrasjon:M. Skulstad,Statensvegvesen

Formål med tiltaket
Hovedmåletmed planener å få et mer enhetligog effektivt sykkeltilbudfra sørog inn mot Bergensentrum,samt å lage
et mer attraktivt gangtilbudgjennomsentrumsområdenei Fanabydel. Planforslagetomfatter etablering av sykkelveg
med fortau langshele strekningen.Ved å skille gående og syklendevil syklisterkunne holde jevn hastighet,uten å
komme i konflikt med gående.Tiltaket vil derfor bedre tilbudet for beggetrafikantgruppene. Kryssmed sidevegervil
få bedret sikt og utforming som tydeliggjørvikepliktforhold.Behovetfor bilkjøringpå traséenminimeresi planen,og
forventeså forsvinneetterhvert som områdenerundt videreutvikles.

1.3

Forprosjekt

I starten av planleggingenble det utarbeidet et forprosjekt for å beslutte trasé for sykkelvegenssøndredel. Sentralt
i denne vurderingenvar traseenskryssingav Bybanenog fv. 580 Fanavegen.Ulike konstruksjonerble vurdert med
bakgrunn i landskap/arkitektur,geometri for sykkeltrase,kostnader,bomiljø og anleggstekniskkompleksitet.Totalt
sett kom man fram til at den besteløsningenvar å benytte den nybygdebroenved Fanablikk AS, over Skjoldtunnelens
vestre tunnelportal, og deretter dreie sørover parallelt med Bybanen. Hovedbegrunnelsenfor valget var at
alternative løsninger var anleggsteknisk svært krevende, ruvende i landskapsbildet og svært kostbare.
Forprosjektrapportliggeri vedlegg3.
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1.4 Varsel om oppstart
Oppstart ble varslet 9. september 2013, og kunngjort i Bergens Tidende og Bergensavisen 15. september 2013.
Merknadsfrist var satt til 29. oktober 2013. I høringsperioden ble det holdt et åpent informasjonsmøte på Nesttun,
der det ble informert om planarbeidet og prosessen, og svart på spørsmål fra de fremmøtte.
Det kom inn til sammen 23 uttaler fra etater, organisasjoner og enkeltpersoner. Innspillene og våre kommentarer
ligger i vedlegg 1.
Utvidet plangrense høsten 2014
November 2014 ble plangrensen
utvidet, og Bergen kommune sendte ut
varsel til berørte i de nye områdene som
kom innenfor plangrensen. Varsel ble
sendt ut 20. november 2014, med
svarfrist 19. desember 2014.
Det kom kun merknad fra trafikketaten i
Bergen kommune. Merknaden er
innarbeidet i trafikketatens øvrige
merknader i vedlegg 1.
Oppstartsvarselet omfattet et relativt stort
planområde da arealbehovet var usikkert
og trasevalg ikke var avklart i sør. Det
endelige planområdet er vesentlig
innsnevret. Den nye plangrensen er vist på
neste side.

Figur 3: Varslet plangrense. Illustrasjon: M. Skulstad,
Statens vegvesen

1.5


Plan til 1.gangs behandling
11. Februar 2016 ble planen behandlet politisk i Bergen kommune. Det ble gjort vedtak om å legge planen ut til
høring og offentlig ettersyn. Vedtaket ble kunngjort i lokalaviser, og varslet direkte til berørte parter. Planen lå
ute til offentlig ettersyn i perioden 6. mars til 19. april 2016.

Merknadene ble kommentert og vurdert av saksbehandler i Bergen kommune og Statens vegvesen, se vedlegg 10.
P lanendringer so m fø lge av merknadene ble innarbeidet i revidert planforslag.


Revidert planforslag ble sendt ut på begrenset høring til berørte parter i februar 2017.

Nye merknader er kommentert og vurdert av saksbehandler i Bergen kommune og Statens vegvesen, se vedlegg 11.
P lanendringer so m fø lge av merknadene er innarbeidet.
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Figur 4: Avgrensing av reguleringsplanen.
Illustrasjon: M. Skulstad, Statens vegvesen
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1.6

Videre planprosess

Planforslagetvil bli behandleti tråd med plan- og bygningsloven,med følgendeforventedesaksgang:

Planengår til 2. gangsbehandlingi kommunen.
Planen blir vedtatt i Bergen kommune. Vedtaket kunngjøres i lokalavisenemed opplysning om
klagemulighetog tilhørendetidsfrister.

1.7

Overordnede rammebetingelser

Nasjonaltransportplan 2014-2023
NasjonalTransportplan(NTP)er det overordnede styrende
dokument der regjeringenlegger fram sine mål og strategier
for transportpolitikken i Norge over en 10 årsperiode.NTP
2014-2023 legger vekt på at veksten i persontransport i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange.
Kommuneplanensarealdel2010
Planområdetstrekker seg gjennom områdeneS17,S18,S20
og S21, som er definert som sentrumsområder i
kommuneplanensarealdel.I tråd med denneplanenskjerdet
en gradvis fortetting og sentrumsutvikling i området.
Strekningenfår dermed en viktig funksjonsom bindeleddfor
gåendeog syklendemellom og internt i sentrumsområdene,
og er viktig for adkomsttil bybanestoppene.
Kommuneplanens
arealdeler nå under rullering.
Sykkelstrategifor Bergen2010-2019
Prosjekteter forankret i Sykkelstrategifor Bergen2010-2019,
vedtatt av Bergen bystyre. Prosjektet er et av flere
infrastrukturtiltak som skal føre til at sykkelandeleni Bergen
skal stige til 10 % innen 2019. For å nå dette målet må
sykkelandeleni Fanabydel stige fra dagens6 % til minst 15 %
innen 2019.
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Figur5: Utsnitt fra kommuneplanensarealdelfor
området. Kilde:Bergenkommune,planarkivet.
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1.8

Gjeldende planstatus

Store deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Bybanen fra Nesttun til Lagunen. I den planen
er dagens gang- og sykkelveg mellom Nesttun og Skjold gård regulert til gang- og sykkelveg med spesialområde
bevaring. Den nordligste delen ligger innenfor kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun vest.
Sørenden av planen ligger innenfor områdeplanen for Rådal sentrum/Lagunen. I tillegg ligger deler av private
reguleringsplaner innenfor plangrensen.
Gjeldende planer innenfor området:
Planid

Plannavn

Vedtatt dato

5620000

Fana. Gnr 42 Bnr 112, 627 m.fl., Nesttunbrekka

23.02.1981

19170000

Fana/Ytrebygda. Bybane i bergen og fremkommelighetstiltak for buss.

24.06.2008

63060000

Fana. Gnr 42 Bnr 85, Nesttunbrekka boligområde

26.09.2014

16010000

Fana. Gnr 42 Bnr 549 og del av Bnr 476, Odins veg, sykehjem

20.09.1999

60650000

Fana. Gnr 42 Bnr 819 og 844, Nesttunbrekka 95 og 97

31.05.2010

9580000

Fana. Del av Gnr 40, Skjold

24.06.1996

4940000

Fana. Osbanens trase Nesttun - Kalandseid

03.10.1980

30620000

Fana. Gnr 40 Bnr 11, Skjold

31.08.1950

9580007

Fana. Gnr 40 Bnr 155 og 968, Skjold

24.04.1999

4760000

Fana. Gnr 40 Bnr 244, 335 og 1049, Skjold

21.11.1977

9580011

Fana. Gnr 40 Bnr 1 og 4, Skjold

31.07.2001

30420000

Fana. Gnr 40 Bnr 5 m.fl., Skjold

05.01.1962

5350000

Fana. Gnr 40 Bnr 11, Skjold, Kirketomt

14.12.1981

60700000

Fana/Ytrebygda. Gnr. 119, 120, Rådal sentrum/Lagunen. Områderegulering

24.06.2015

Tabell 1 Oversikt over gjeldende planer som blir berørt av planforslaget.
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Annet planarbeidi området
Oversiktover planarbeidsom pågårlangsstrekningen:
1. PlanID 6280000: Fana. Gnr 40 bnr 189, 190 m.fl., Fanavegen46-50. Detaljregulering.
Oppstartsmøtejuni 2012.Planforslagtil offentlig ettersyntil 15.11.2016
2. PlanID62310000:Fana.Gnr40bnr 1 m.fl., Skjold,Fanablikk.Detaljregulering.Varsletoppstart
i 2007.
3. PlanID 64460000:Fana. Gnr 40 bnr 31, 293 m.fl. Odins veg 45 og 47. Detaljregulering.
Oppstartsmøtemai 2015.
4. PlanID64270000:Fana.Gnr 42 bnr 715, Odins veg. Detaljregulering.Varslet oppstart mai
2014.

Figur6: Planarbeidi området. Illustrasjon:M. Skulstad,Statensvegvesen
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DAGENSSITUASJON
Forh old for gående og syklende
Sykkelvegenpå Osbanelinjen er en hovedrute for
sykkeltrafikk fra søndre deler av Bergen til Bergen
sentrum. Samtidiger traseenryggradeni gangtilbudet
i bydelen,og har en viktig funksjonsom adkomstvegtil
bybanestoppene.I dag deler gåendeog syklendedet
samme arealet, noe som medfører konflikter og at
gåendefortrengesfra denneviktige transportruten.
Traseenhar varierende bredde, fra 2,8 meter til 4
meter. Noenboligerhar adkomstvia traséen,og det er
en del parkering på deler av strekningen.
Traséen krysser 4 sekundærveger,hvorav kryssene
med Sætervegenog Torsveg er signalregulerte.I kryss
med Odins veg er det i dag ingen markering av
krysningspunktet,mensdet i kryssmed Nesttunbrekka
er hevet gangfeltmed eget arealfor syklende.

Figur7: TraseenkrysserNesttunbrekkai et opphøydgangfelt,med
eget areal for syklende.Bilde: M. Skulstad,Statensvegvesen.

Ulykkessituasjon
Det er registrert 4 trafikkulykker på
strekningeni perioden2005-2014.
Tre i nærheten av krysset med
Nesttunbrekka. Den siste registrerte
ulykken i Nestunbrekka var i 2009,
før byggearbeidetfor Bybanenstartet
i området. Den gang var det ikke
gangfelt eller fartshumpi krysset.
I tillegg har det vært 1 ulykkei krysset
med Odinsvegi 2014.

Figur8: Politiregistrerteulykker på strekningen.Utsnitt fra ulykkesdatabase.

Alle ulykkeneinvolvereren syklist og en bil, der syklistenhar blitt lettere skadet.2 av ulykkeneer ved eller i
gangfeltetover Nesttunbrekka,en ulykkehar skjeddpå rettstrekningnoe lengervest,der det er adkomstkjøring
på traséen. Densisteulykkenskjeddei kryssetmellom Osbanenog Odinsveg.

12

Områderegulering Fana,gnr. 40, bnr. 1714m.fl., Osbanenog Fanavegen,
Sykkelstamveg
Bergen,delstrekning2
PlanID: 62870000

Trafikksituasjon,

kollektivtrafikk

og byutvikling

Sykkelvegenliggerså å si paralleltmed Fanavegenog Bybanenstrasé mellom Lagunenog Nesttun,og krysser
planfritt over disselike ved Skjoldgård(FanaBlikkAS).
Ved alle bybanestoppeneer det regulert til sentrumsformåli gjeldendekommuneplan,og det må forventes
vesentlig fortetting og byutvikling på strekningen. Dette vil ha innvirkning på trafikktallene for alle
trafikantgrupper.

Framskrevne trafikktall
Det er utarbeidet et trafikknotat (vedlegg9) som viser beregnetutvikling i sykkeltrafikk i planområdetfram til
20 år etter forventet åpningsår,det vil si i 2037. Notatet er utarbeidet for prosjekt E39Vossebanen,som er
forlengelsenav Osbaneninn mot Bergensentrum.Talleneansesimidlertid som representative.Beregningene
tilsier at vi kan forvente 630-810 syklisteri makstimenpå traséen.
Gangtrafikkener ikke beregnet,og er sværtvanskeligå forutsemed tanke på den fortettingen somer forventet
i området.

Landskap og arkitektur
Planområdetligger i landskapsregion21, ytre fjordbygder på Vestlandet,og er karakterisert ved enkelte
kjennetegnsom, korte vassdrag,flere vann og varierendevegetasjon.Landskapeter relativt flatt, med hauger
og dalsøkk,og i nasjonaltreferansesystemfor landskaper området definert som et åslandskap.I sørligedel
av Bergenstrekker de karakteristiskebuestruktureneseg mot øst. Åsryggeneligger etter de dominerende
retningene i buestrukturen,og utgjør flere steder svært småskalalandskapsrommed sprekkedalerimellom.
Hovedformener oftest langstrakt,med bratte åssiderog et mindre toppområde.

Figur9: Skjoldgård, utsnitt fra flyfoto. Kilde: Gisline,Statensvegvesen

Planstrekningener tidligere landbruksområder,som gradviser bygd ut med boliger og spredt næringsstruktur
i varierendeomfang. Den nå nedlagte Osbanetrasèener fortsatt et viktig bilde på infrastrukturen som har
vært, og som har formet utviklingentil det bildet vi kjenner i dag. Området er relativt tettbygd, med ulike
typer bygninger og funksjoner. Grønne områder, private hager og en del store trær kan en finne langs
strekningen. Bybane-trasèenog nye vegerav ulik funksjonpregerstrekningen,og en del steder pregesbildet
av store asfaltflater og utflytende arealer. Strekningenbinder sammen de to knutepunktene Nesttun og
Lagunen,som er ganskeulike i form og struktur. Nesttuner et tettsted som er vokst fram gradvisover tid, og
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boligområdenevestovermot Skjolder en videre utvikling av dette. PåSkjolder skolen,kirken og gamleSkjold
gård byggmed fellesreferanse og identitet. Bybanenog bybanestoppeneer målpunktsom formgir inntrykket
og utviklingen. Lagunen er et kjøpesenter, og framstår med kompakte bygningsmasserog store
parkeringsflater,og pregerområdet rundt med mye biltrafikk og nye vegareal.

Nærmiljø og friluftsliv
Dagenssituasjon
Planområdetligger i et tettbygd strøk, med bebyggelseog flere servicefunksjonerpå beggesider av traseen.
Osbanener en viktig ferdselsårefor myke trafikanter og har en viktig funksjoni nærmiljøet.Skjoldskole som
ligger nær Osbanen,Steinerskolenved Skjoldbukta,Slåtthaugskole,Slåtthaugvideregåendeskoleog Midttun
skoleer alle viktige målpunkt for elever i skolepliktigalder og medfører ferdsel langsved og kryssingpå tvers
av traséen flere steder. Osbanen går strekningsvisogså parallelt med Bybanenog er derfor brukt som
adkomstvegtil og fra stoppene.I dag er det kun få steder det er tilrettelagt med separertareal for gåendeog
syklende.Som omtalt i kap. 2.1 har det forekommet enkelte situasjonermed konflikt mellom gåendeog
syklende. Dette er svært uheldig for de partene som har ulike forutsetninger for mobilitet, f.eks.
transportsyklister,barn og eldre.
Innenfor planområdetligger deler av Apeltunvassdraget,men ingen regionalt viktige friluftsområder.Det er
ingenskolersom liggerinnenfor planområdet,men ytterkant av arealettil Idavollenbarnehageliggerinnenfor
plangrensen.
Kartleggingav bruksområder– barn og unge
Høsten2014 ble skolerog barnehagernær planområdetinvitert til å markerepå kart de areal og ferdselsårer
som er brukt i skole-/barnehagetid, samt fritid. Respondenteneble også spurt om å markere punkt som
opplevessom utrygg og/eller trafikkfarlig. Det ble sendt ut 15 brev med kart, og fem skoler/barnehager
returnerte sinekart. Etter påminnelseom undersøkelsenmottok Vegvesenetytterligereett kart, mensenkelte
barnehagersvarteat naboskoleneller -barnehagenivaretokogsåderesinteresseområder.I alt har Vegvesenet
mottatt 6 kart hvor bruksområder,ferdselsårerog farligepunkt er markert:
Skjoldtunbarnehage
Slåtthaugskole
Skjoldskole
SteinerskolenSkjold
Idavollenbarnehage
Ukjent (etter ringerundeantar vi at det er Skjoldbarnehage)
Kartleggingenviserat sidevegnettetgenereltblir relativt mye brukt til -fra bopel/skoleog til -fra barnehage/turog aktivitetsområde. Selv om det er fritt skolevalg i Bergen kommune gjenspeiles mest sannsynlig
skolekretsenei stor grad mønster for ferdsel. Samtidigkan krysningspunktsom bidrar til opplevd utrygghet
væreen faktor for noe redusertbruk av trasé i planområdet.Innenfor,og i grensetil planområdeter det ingen
delstrekningerav Osbanetraséensom blir brukt av alle respondentene,men strekningenfra kryssetved Fana
Blikktil Skjoldskiftet er den mest brukte (3 av 6). Besvarelsene
sier lite om antall eleversombenytter Osbanen,
men hvor mangeav skolene/barnehagene
hviseleverferdeslangstraséen.
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Det er enkeltestrekningerog krysningspunktsom er avmerketsom farlig i kartene,jf . Tabell2 (kart som viser
alle registreringenekan seesi vedlegg5):

Innenforplanområdet

Utenfor planområdet

Strekningenparallelt med Harevegengrunnet
manglendegjerdemot bybanetraséen

Svingi gang- og sykkelvegpå vestsiden av fv. 582
Fanavegen, ved rundkjøring til fv. 179
Steinsvikvegen
og rv. 580 FritzC.Riebersveg

Krysset/overgangsfeltet
mellom Tors veg og fv.
582 Fanavegen

Overgangsfelti plan over fv. 582 Fanavegenved
SkjoldSkole

Kryssetmellom Osbanetrasé
en og Odinsveg

Krysseti Skjoldlia

Kryssetmellom Osbanetraséen
og Nesttunbrekka På vestsidenav vegen(mot Skjoldskole)«kryss»
mellom snarvegog rampetil overgangsbro
Overgangsfelti planvedbybanestoppSkjoldskiftet Møtepunkt mellom Skjoldkirke og gangvegpå
vestsidenav fv. 582 Fanavegen
Krysset/overgangsfeltet
mellom Skjoldliaog fv.
582 Fanavegen
Kryssetmellom HaraldSkjoldsvegog Skjoldvegen
Overgangsfelti plan E39Osvegenved Kiwi
Tabell2: Opplevedeutrygge strekningerog kryss,registrert av skoler og barnehagernær planområdet.

Kapittel 5.4 beskriverhvordanverdier er
ivaretatt og utfordringer er løst for
nærmiljøog friluftsliv i planarbeidet.

Figur 10 Manglende gjerde mot Bybanen oppleves som ut rygt. Foto: C. R. Nilsen,
Statensvegvesen

15

Områderegulering Fana,gnr. 40, bnr. 1714m.fl., Osbanenog Fanavegen,
Sykkelstamveg
Bergen,delstrekning2
PlanID: 62870000

Naturmiljø og naturressur ser
Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige nasjonale databaser som naturbasen
(Miljødirektoratet),artskart (Artsdatabanken),kilden (Skogog landskap),vassdragsatlas
(Miljødirektoratet)og
hjorteviltregisteret(fallviltbasen).
Det er ikke gjort funn innenfor planområdeti noen av de omtalte databasene.Det er noen registreringerav
rødlistearter som er vist i artskart men ikke i naturbasen under kategorien «Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse».
Dette skyldeskvalitetskravenefor at arter skalinngåi dette datasettetfra naturbasen.

Figur11: Utsnitt fra Naturbasen.Kilde: Miljødirektoratet

Vannog vassdrag
Apeltunvatneter karakterisertå ha moderat miljøtilstand mens Apeltunelvenhar dårlig miljøtilstand (figur
12). Vannforskriften §§ 4-6 definerer bindende miljømål for alle vannforekomster. Målet er at
vannforekomsteneminimum skal ha god kjemiskeog økologisktilstand, og i alle fall ikke få forverret tilstand
etter at en plan eller tiltak er gjennomført.
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Figur 12: Utsnitt fra vassdragsatlas. Gul farge indikerer moderat miljøtilstand og oransje farge dårlig. Kilde: Miljødirektoratet. Planområdet er vist
med rød strek.

Apeltunvassdraget er en av de mest produktive områdene for sjøørret i Bergensregionen i dag, og har
potensiale for større produksjon; jfr. LFI Uni Miljø 2011 «Sjøaurebekker i Bergen og omegn». I rapporten er
det dokumentert dagens vandringshinder for sjøørret, se figur 13, og foreslått tiltak for å bedre oppvandringen
og yngelproduksjonen. Særlig gjelder dette områdene oppstrøms Apeltunvatnet mot Iglavatnet og
Tranevatnet. Fjerning av kulvert under fv. 582 og Bybanen hadde vært ønskelig, men er vurdert som urealistisk.
Det er likevel viktig at det ikke skjer nye inngrep i vassdraget. I og langs med den åpne elvestrengen oppstrøms
dagens kulvert bør derfor nye inngrep unngås. Særlige hensyn må tas i anleggsperioden.
I Apeltunvassdraget har det tidligere også vært registrert elvemusling, men er nå regnet for utdødd (jfr. Status
for bestander av elvemusling i Hordaland 2010. Rådgivende biologer).
Fremmede arter
Det er ikke registrert fremmede skadelige arter innenfor planområdet, men det er en viss fare for at det kan
finnes i området. Fremmede arter må derfor kartlegges ved utarbeiding av YM-plan under prosjekteringsfasen.
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Figur 13: Utsnitt fra kart habitatskartlegging og påvirkning i Apeltunvassdraget. Kilde: LFI Uni Miljø rapport sjøurebekker i Bergen og omegn.

Naturmangfoldloven (NML)
NML § 8 om kunnskapsgrunnlaget
Det er hentet inn kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder, se ovenfor. Kunnskapsgrunnlaget som er
benyttet og lagt til grunn for vurderingene, står derfor i rimelig samsvar med faren for skade på
naturmangfoldet. Det bør likevel gjennomføres kartlegging av mulige forekomster av fremmede skadelige arter
før anleggsarbeidet starter.
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NML§ 9 om føre-var-prinsippet
Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget
er tilstrekkeligog at faren for vesentligskadepå naturmiljøet ikke er til
stede i denne planen.
NML§ 10 om samletpåkjenning
Det er vurdert at tiltaket vil føre til liten veksti påkjenningfor naturmiljøet i området. Det er likevel viktig at det
blir tatt særlighensyntil Apeltunvassdragetslik at miljøtilstandenikke blir forverret. Særligmå det tas hensyn
til oppvandringav sjøørret i vassdraget.
NML§ 11 om kostnader
Kostnadenemed tilpassingog evt. fjerning av skadeligearter, slik at tiltaket gjør minst mulig skadepå
naturmangfoldet,er en del av vegprosjektetog blir dekket av tiltakshaver.
NML§ 12 om miljøforsvarlegeteknikker og driftsmetoder
Det vert vist til YM plan som skalivareta naturmiljøet (se.Planbestemmelsene).
De viktigstemomenteneer
listet opp i tabell 7 på side55 og det er tatt inn i bestemmelseneat disseskalfølgesopp.
Verknaderfor naturmiljø, avbøtende tiltak
Ut fra de registreringenesom er gjort er det ikke ventet at vegtiltaket vil få vesentliginnvirkningpå
naturmangfoldet.
Det er viktig at Apeltunvassdragetikke blir påført langvarignegativekonsekvenseri anleggsfaseneller i
driftsfasenetterpå. Det må derfor tas særlighensyntil dette i arbeid i eller nær utløpet fra Apeltunvatnet.
Inngrepi vassdragetmå unngåsog det bør settesav et vegetasjonsbeltelangsvannet og ved utløpet.
Vegetasjonlangsgang- og sykkeltraséenbør tas vare på i størst mulig grad.

Kulturminne og kulturmiljø
Det er ikke kjente automatiskfredete kulturminner innenfor planområdet.Men både på Skjoldog Nesttuner
det gjort funn av kulturminner som viser aktivitet i steinalderog jernalder.Potensialetfor å gjøre nye funn av
ukjente automatiskfredete kulturminner vurdereslikevel som lite fordi planområdetfor en stor del allerede
er bebygdareal.
Flerekulturminner fra nyere tid, som Osbanetraséen,eldre gårdstunog boligområder,blir berørt av tiltaket.
Disseer alle lokaliserti den nordligstedelen av prosjektområdet,der tiltaket følgerden gamleOsbanetraséen,
se figur 14.
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Osbanen
Osbanenvar en smalsporetjernbanesom gikk mellom Bergenog Nesttun i årene1894 og 1935. Ved Nesttun
var det forbindelsevidere til Bergenmed Vossebanen.Jernbanenhaddestor betydningfor bøndersom leverte
jordbruksvarertil byen.
Bortsett fra selvelinjeføringen,er det få spor igjen etter Osbanenmellom Skjoldskiftetog Skjoldgård. Ved
Skjoldskiftetfinnes det gamle støttemurer,og vis-a-vis Skjoldgård er det rest av en fjellskjæring.Strekningen
fremstår i dag som lite opprinnelig.Strekningener imidlertid del av et anlegghvor mye av traséener bevart,
og lenger sør er traséenmer fremtredendei landskapet.Somen del av et større anlegghar Osbanetraséen
innenfor planområdet høy kulturminneverdi.Gjennomgjeldendereguleringsplaner store deler av traséen
mellom Skjoldskiftetog Skjoldgårdregulert til spesialområdebevaring,og regnessom et vernet kulturminne.
Skjoldgård
Skjoldgård er en del av et eldre klyngetun,hvor fem av huseneer registrert i SEFRAK
og datert til før 1850.I
tillegg er det en eldre løe på gården fra ca. 1900. I dag er gårdsdriften lagt ned, og næringsvirksomheter
etablert i husene (blant annet Fana Blikk AS).Tunstrukturenog mye av selve gårdsbebyggelsen
eksisterer
ennå, men det er i dag lite som minner om det rurale kulturlandskapetsom preget området for få tiår siden.
Gårdshusenepå Skjold gård er, ifølge Byantikvaren, verneverdige, og Skjold gård har dermed høy
kulturminneverdi.
Boligområderved Lundhaugvegenog Nesttunbrekka
Bygningsmiljøetlangs Lundhaugvegen,der mange av villaene er oppført i perioden 1918-1930, utgjør en
verdifull kulturhistoriskhelhet. Her finnes villaer i både jugendstilog nyklassisismemed tilhørende hager,og
flere av eiendommeneer inngjerdetmed gjerderog porter i sammestil. I Nesttunbrekkaer det ogsåen rekke
boliger fra sammetid, men her har det vært en aktiv utbyggingfrem til i dag,og variasjonen i boligmassener
større. BådeLundhaugvegen
og Nesttunbrekkahar middelskulturhistoriskverdi, og vil kreve særligehensyni
planarbeidet.
Kulturminnerog kulturmiljø er nærmerebeskreveti vedlegg4.

Luftforurensing
Luftmålere ved Midttun skole og i Fanavegenmåler gjennomsnittsverdierfor NO2 i området. Disse viser
årsgjennomsnittfor 2015 på henholdsvis15 og 30 µg/m3. Dette er under grenseverdienfor tiltak (40 µg/m3).
Det er derfor ikke utført egne beregningerfor luftforurensning, og heller ikke planlagt andre tiltak mot
luftforurensning.
Andelengåendeog syklendei området forventeså økesom følgeav bedret tilbud for dissetrafikantgruppene.
Reguleringsplanen
er såledesi tråd med Bystyretsvedtatte ti -punktsprogramfor bedre luftkvalitet i Bergen,
der et av punkteneer: «Godereise- og kjørevaner»,jf. Tiltaksutredningfor bedre luftkvalitet i Bergen(2015).
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Figur14: Berørte kulturminner innenfor varslet plangrense.Illustrasjon:G. Kartveit, Statensvegvesen
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3.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Generelt
Strekningenmellom Nesttunog Lagunenskaltilretteleggesfor effektiv syklingog tryggeforhold for gåendeog
syklende.Kjøringpå traséenskal fjernes i størst mulig grad, og en rekke adkomstvegermå derfor leggesom.
Der traséen kryssermindre veger, skal sikten utbedresi samsvarmed gjeldendekrav, og tilfredsstille ulike
vikepliktsituasjoner.I nesteplanfasekan man derfor vurdereom biler skalha vikeplikt for syklende.
Store deler av strekningengår gjennomtettbygde områder, med boliger, institusjonerog næringsvirksomhet
tett inn mot traséen. Planforslagetkommer i konflikt med enkelte bygninger og konstruksjoner.Det er
foreslått revet seksgarasjer,en carport og et bilverksted,i tillegg til endringerpå murer, parkeringsplasser,
en
støyskjermog flytting av et tekniskbyggfor Bybanen.

Sykkelveg med fortau
Utforming av sykkelvegener hentet fra Statensvegvesensine håndbøker,med særligvekt på håndbokN100
Veg- og gateutforming. Kriterium som er styrende for valg av standard er sykkelvegensin funksjon og
trafikkmengdei prognoseåret,det vil si 20 år etter forventet åpningsår.
Den aktuelle parsellener en del av syklistenesE39,hovedsykkelrute
n inn til Bergenfra sør, selv om den er
fysiskadskiltfra biltrafikkensE39.Hovedrutenskalutformes og dimensjoneressom sykkelvegmed fortau, der
sykkelvegenskalvære3,5 meter bred og fortauet 2,5 meter bredt, adskiltav en skrå,ikke-avvisendekantstein.

Figur15: Normalprofil for sykkelvegmed fortau. Illustrasjon:V. Kjærefjord,Statensvegvesen
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Kryssmed sideveger
I forbindelsemed planarbeidethar det vært gjennomført en risikoanalysefor å vurdere utforming av kryss
mellom sykkelstamvegenog sekundærvegermed biltrafikk. I risikoanalysenble 2 ulike vikepliktreguleringer
vurdert opp mot hverandre, der henholdsvis sykkelstamvegenog bilvegen har forkjørsrett i kryssene.
Foreløpiger det begrensetmed før-/etter -undersøkelserfra norskeforhold der bilister må vike for syklister.
I henhold til håndbokV122 Sykkelhåndbokakan denne reguleringenbrukespå overordnederuter med stor
sykkeltrafikk, hvor flere kryss på strekningen har samme regulering. Løsningen gir vesentlig bedre
fremkommelighetog komfort for de syklende.
Konklusjonenfra analysener at det er marginaleforskjeller i risiko ved de ulike løsningene,forutsatt gode
siktforhold.Rapportfra analysener i vedlegg6.

Figur17: Kryssingmellom veg og sykkelvegmed fortau, der
syklendefra sykkelveghar vikeplikt. Kilde: V122
Sykkelhåndboka

Figur 17: Kryssingmellom veg og sykkelvegmed fortau, der
kryssendetrafikk på sekundærvegenskal vike for syklende.
Kilde: V122Sykkelhåndboka

I dette planarbeidethar en innarbeidet siktsonersom passertil beggeløsningene,og det skal gjøresen ny
vurderingi prosjekteringsfasenbasertpå evt. nyereundersøkelser.

Forhold knyttet til vegnormalene
I prosjektet regulerestotalt 2380 meter sykkelvegmed fortau, hvorav 450 meter er eksisterendestrekninger
bygget av Bybanen.I tillegg er det en rekke sidevegerog adkomstvegersom må tilpasses,med en samlet
lengdepå om lag 1250meter.
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Strekningene som er bygget av Bybanen Utbygging, er bygget med bredde på 3 m + 2 m, etter den tids
standard. Disse foreslås i hovedsak uendret. Det dreier seg om 375 meter i nordenden av prosjektet, ved
Skjoldskiftet bybanestopp, og broen over Fanavegen ved Skjold gård, 70 meter.
Bybanen Utbygging har også bygget sykkelveg med fortau fra Harevegen og sørover mot Lagunen, ca. 170
meter, med bredde 3 m + 2 m. På denne strekningen reguleres det inn bredde på 3,5 m + 2,5 m. Sykkelvegen
med fortau heves på denne strekningen i forhold til dagens trasé, for å oppnå universell utforming.
Det er lagt stor vekt på universell utforming av traséen. Det er én delstrekning på den regulerte traséen som
har stigning brattere enn 5% (1:20), sør for Sætervegen. Stigningen her er ca. 6%, tilsvarende som parallell veg,
bybane og sykkelveg. Her er det planlagt et hvilerepos, i tilknytning til en trapp som kommer opp fra
Harevegen. Hvilereposet skal utstyres med benk og ha tilstrekkelig areal til rullestol, jf.
reguleringsbestemmelse 4.6.3.
Det er søkt om fravik fra vegnormalene for 3 forhold i prosjektet, og fravik er godkjent av fraviksnemden i
Statens vegvesen region vest.
Tema

Fravikssøknad

Behandling

Stigning

Stigningsgraden overskrider kravet i håndbok N100 Fraviket ble godkjent
over en strekning på ca. 100m (mellom profil 340- den 13.04.15.
440). Gjennomsnittlig stigningsgrad er her 5,9%. Som
avbøtende tiltak er det regulert inn et hvilerepos.

Sikt/
horisontalkurvatur

Traseen har en skarp kurve ved Skjoldstølen, profil Fraviket ble godkjent
1020-1030. Kurven har radius på 17,5m. Rekkverk den 13.04.15.
langs innerkurven gjør at man ikke oppnår krav til
stoppsikt i henhold til håndbok N100. Begrunnelse
for den skarpe kurven er å unngå konflikt med 2
bolighus i Skjoldstølen. Vi kommer imidlertid i
konflikt med 2 garasjer.
Som avbøtende tiltak etableres rekkverk på utkraget
betongplate. Man oppnår da en sikt på 20m.

Fysisk skille

For å få plass til et høyresvingefelt for trafikk inn i Fraviket ble godkjent
Tors veg fra øst, må bredden på kanaliseringen i den 13.04.15.
Fanavegen øst for signalanlegget reduseres. Dette
fører til at det ikke blir plass til fysisk kanalisering i
Fanavegen på vestsiden av signalanlegget. Det blir
her kun plass til oppmerket kanalisering.

Tabell 3 Fravik fra vegnormalene
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Omlegging av adkomstveger
Enrekkeadkomstvegerleggesom i prosjektet,for å unngåkjøringpå traséen,eller fordi dagensadkomstveg
bli avskåretav sykkeltraséen.Følgendeadkomstvegerleggesom:

Veg

Beskrivelse

Harevegen

Ca. 140m av vegen leggesom (mellom profil 40-180). Vegen flyttes østover.
Garasjen for Harevegen18 må rives. Det bygges ny bro over utløpet for
Apeltunvatnet.

Skjoldstølen

Ny adkomstvegtil Skjoldstølen62, 64, 66 og 68. Veglengdeca. 85m. Vegbredden
blir ca 3,0 meter, tilsvarende dagensadkomstveg,men med vesentligmindre
stigning.Garasjerfor Skjoldstølen62 og 68 må rives.

Adkomstvegtil
Fanavegen25-29,
og Torsveg 2C2G

Dagens adkomstveg for Fanavegen 25-31 krysser Osbanen i plan.
Krysningspunktetmed Osbanenflyttes ca. 40m vestover.Kryssingav Osbanen
reguleressom planfri kryssingmed bro.
Tors veg 2C,2D, 2E og 2G, som i dag har adkomstpå Osbanen, vil i henhold til
reguleringsplanenfå ny adkomstvegparallelt med sykkelvegen.Garasjetil Tors
veg2Emå rives.

Odinsveg

Odins veg 108 og 110 har i dag adkomst via Osbanen.Det reguleresinn ny
adkomsttil disseeiendommenelangssørsidenav Osbanen.Det reguleresinn ny
adkomstvegtil Odinsveg112.
For å komme frem til adkomstvegentil Odinsveg 45-55, må man i dag kjøre ca.
20m på Osbanen.Det reguleres inn ny adkomst fra Odinsveg over Idavollen
barnehagesin parkeringsplass.Idavollenbarnehagefår nye parkeringsplasseri
Odinsveg ved Nesttun idrettspark.

Lundhaugvegen/ I dag går tilkomsten til Lundhaugvegen35-46 og Nesttunbrekka 54-58 via
Nesttunbrekka
Osbanetrasèenfra Nesttun. I denne reguleringsplanenstenges forbindelsen
mellom Lundhaugvegenog Osbanenfor biltrafikk, og Lundhaugvegenfår ny
tilkomst via Nesttunbrekka.
Kryssetmellom Nesttunbrekkaog Lundhaugvegen
må senkesca. 2 meter for å få
en trygg utforming. Strekningensom senkeser 90 meter lang.Langsøstsidenav
Nesttunbrekka anleggeset fortau på 2,0 – 2,5m, over en strekning på 240m.
Tre sidearmer til Nesttunbrekka må legges om for å tilpasses endringene.
Garasjentil Nesttunbrekka81 må rives.
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3.5

Endringer i signalanlegg

Signalanleggved Sætervegen
Det skal etablereseget lyssignalfor syklisterover
Sætervegen,som i hovedsakvil ha grønt samtidig
som fotgjengere og bybanen.Dette vil imidlertid
varierenoe over døgnet.Det vil for øvrigværesmå
endringeri signalanlegget.
For å unngåblokkeringtilbake over Bybanenvil det
ikke bli tillat med venstresvingut fra Harevegentil
Sætervegen.Denne trafikken må da kjøre via
Bevervegenog Bjørnevegen,som er ca. 700 meter
lengre,se figur 15.
Figur18: Biler som skal til venstre ut fra Harevegen,må isteden
kjøre ut via Bevervegenog Bjørnevegen.
Illustrasjon:M. Skulstad,Statensvegvesen

Signalanleggved Torsveg
Det skaletablereset eget lyssignalfor syklistersom krysserTorsveg. Signaletvil i hovedsakha grønt samtidig
med hovedtrafikkeni Fanavegen.Det må etablereset eget høyresvingefelti Fanavegenfor trafikk fra nord/øst
som skalsvingeinn i Torsveg,for å unngåsamtidiggrønt for syklister/fotgjengereog biltrafikken.
Dagensbusstopp må flyttes ca. 12m tilbake mot Nesttun, og høyresvingefelte
t legges i forlengelsenav
busstoppet.For å få plasstil svingefeltetmå bredden på trafikkøyeneøst for kryssetreduseres.Den fysiske
trafikkøyenvest for kryssetfjernesog erstattesmed oppmerking.

Figur19: Utsnitt av planforslag (tegn. nr. 3) ved signalanleggi kryssmellom Fanavegenog Torsveg.
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Beskrivelse av delstrekninger
Tilpasningtil områdeplan for Rådal sentrum/Lagunen
Planområdet er
delvis overlappende med
områdeplanen for Rådal sentrum/Lagunen,vedtatt i
Bergen bystyre 24.juni 2015. Reguleringsplanener
tilpassettil planformålenei Rådalsplanen,og endringer
i veger og gangvegsystem
som ble vedtatt i den planen
er videreført.

Figur20: I illustrasjonener planforslagfor sykkelstamveglagt oppå
vedtatt plan for Rådalsentrum/Lagunen.Illustrasjonenviser at det er
god tilpasningmellom planene.
Illustrasjon:G. Ø. Heimli,Statensvegvesen

Mellom Søråskryssetog Sætervegen
På denne strekningener det i dag en felles gang- og
sykkelvegmed 3 meters bredde, som ligger parallelt
med Bybanen.Denneg/s-vegenblir sykkelveg,og nytt
fortau vil bli etablert øst for sykkelvegen.
På utsiden av dagens g/s-veg står strømmaster for
Bybanen. Disse skal ikke flyttes, og vil bli stående
mellom sykkelvegog fortau. For å dempe det visuelle
inntrykket fra mastene etableres en 3 meter bred
rabatt, der det kan plantesslanketrær.

Figur21: Utsnitt fra planforslag(tegn. nr. 2). Sørfor Sætervegen
etableresdet grøntrabatt mellom sykkelvegog fortau.
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Mellom Sætervegenog bro ved Skjoldgård
Nord for Sætervegenskal sykkelvegog fortau ligge i dagensadkomstvegfor eiendommeneFanavegen44-50,
med noe utvidelsei bredden.Det leggestil grunn at adkomstvegeninntil videre fortsatt skal være i bruk for
dagensboenheter.Dersomområdet skalfortettes/utvikles,vil det imidlertid stilles krav om ny adkomstvegtil
området,og at anleggstrafikki forbindelsemed utbyggingav området ikke skalbenytte traséen.

Videre vil traséen gå gjennom eiendommene
Skjoldstølen48, 50, 52, 62 og 68, før den kobler seg
på eksisterendebro over Bybanen og Fanavegen.
Her er traséen i konflikt med 2 garasjer,og dagens
adkomstvegtil Skjoldstølen62-68. Ny adkomstvegtil
Skjoldstølen 62-68 er regulert inn mellom
Skjoldstølen 58 og 60, f_KV9,se figur 22.

Figur22: Utsnitt fra planforslag(tegn. nr. 3). Det etableresny
adkomstvegtil Skjoldstølen62-68.

Ved Skjoldgård
Traséenkryssergjennomdet tidligere klyngetunetved Skjoldgård. Her etableres«tuntrær» ved traséen,og
det leggesvekt på at det fortsatt skalværeåpent mellom husenei klyngetunet.
Traséenskalbli mer synligenn i dag,slik at det fremgårtydelig hvor kjøretøyhar lov å krysse.Adkomsteninn
til gnr.40 bnr. 4 blir i nordendenav området,og det vil ikkeværetillatt å kjørepå traséenutover dette. Biltrafikk
til området må kjøre om Skjoldvegen.Eksisterendeadkomstfra HaraldSkjoldsveg opp mellom gnr. 40 bnr. 1
og bnr. 4 vil ikke være åpen for gjennomkjøring.Adkomstkjøringtil vestsiden(nedsiden)av låven, gnr. 40
bnr. 1, vil væretillatt. Sefigur 23.
Sambruksområdenord for Skjold gård (o_Torg)
Langsvestsidenav Fanavegenved Skjold gård er det bygget sykkelvegmed fortau på en 280 meter lang
strekning i forbindelse med Bybanens arbeider i området. Denne traséen skal kobles sammen med
sykkelstamvegenlike nord for Skjoldgård. På grunn av mange ulike fotgjengerstrømmeri området har det
vært vanskeligå finne en fullgod løsning som separererde gående og syklende.Det er isteden valgt en
sambruksløsning,
såkalt«sharedspace»,der syklistenesom kommer langsFanavegensvestside må ta hensyn
til de gåendei kryssområdet.Sykkelstamvegen
ligger utenfor sambruksområdet,og syklisterpå den traséen
kan derfor sykleuhindret forbi. Seutsnitt av plankart,figur 23.
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Figur 23: Utsnitt fra planforslag (tegn. nr. 3) viser adkomstforhold ved Skjold gård og sambruksområdet der ulike sykkel- og gangakser
møtes (o_Torg).

Sambruksområdet skal utformes slik at det antydes en naturlig linjeføring for de syklende som skal til/fra
sykkelvegen langs Fanavegen. Området skal ellers utformes for opphold og rekreasjon, og skal ha informasjon
om områdets kulturhistorie, Skjold gård og Skjold stasjon, som omtalt i kapittel 5.6 og vedlegg 4.
Se også reguleringsbestemmelser § 5.6.4 og innspill til Ytre miljø-plan, kapittel 7.
Kryss ved Tors veg
For å unngå adkomstkjøring på
sykkeltraséen, legges adkomstvegene om øst for Tors veg.
Adkomstveg til Tors veg 2 B, C,
E-G legges nord for sykkelvegen,
og litt høyere i terrenget, jf. figur
24. Adkomsten til Fanavegen 2531, krysser sykkeltraséen i bro.
Broen er omtalt i kapittel 3.9. Det
skal legges særlig vekt på god
estetikk og terrengtilpasning av
denne broen, ettersom den
ligger
i
et
planlagt
sentrumsområde
i
kommuneplanen.

Figur 24: Utsnitt fra plankart (tegn. nr. 3). Omlegging av adkomstveg til Tors veg 2 B, C, EG og Fanavegen 25-31.

Ombyggingen i signalanlegget
ved Tors veg er beskrevet i kapittel 3.5.
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Kryssved Odinsveg
Kryssetmellom sykkeltraséenog Odinsveg er i dag utflytende, uten et entydig kjøremønster.Eiendommene
Odinsveg 45-55 har i dag adkomstvia gang- og sykkelvegen.I tillegg har Odinsvei 41, Idavollenbarnehage,
parkeringog inn-/utkjøring delvisover traséen.
I planen blir vegsystemetstrammet opp og utbedret, slik at barnehagenog eiendommeneOdinsveg45-55 får
inn- og utkjøring direkte fra Odinsvegvia KV18. Sefigur 25

41
Barnehage
45
108
112

110

47

51 a-d

61
Rema1000

Figur25: Utsnitt fra plankart (tegn. nr. 4) Adkomstvegenetil henholdsvistil Odinsveg 45-55, 108-110 og 112 leggesom for å unngåkjøring på
traseen.

EiendommeneOdinsveg 108-110 kjører i dag på Osbanetraséenøst for kryssetmed Odinsveg. Her bygges
det en ny adkomstvegpå sørsidenav traséen,f_KV23.Dennevegenkommer i konflikt med et bilverkstedpå
eiendommen gnr. 42 bnr. 667, som må rives. Adkomstvegenkommer også i konflikt med eksisterende
adkomsttil Odinsveg112,og de får ny adkomstpå sørøstsidenav eiendommen,KV25.
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Kryssmed Nesttunbrekka
I kryssmed Nesttunbrekkablir det kun
m indre tilpasningeri kryssområdet,da
det alleredeer etablert hevet gangfelt
med eget arealfor de syklende.
Sørvest
for
krysset
blir
breddeutvidelsenav traséen tatt på
nordsiden,mot Nestunbrekka97, for å
minimere
konsekvensene for
Fanavegen13 og 15.
Den midlertidige innkjørselen fra
Nesttunbrekkatil Fanavegen13 og 15
blir fremdeles langs nordsiden av
byggene.

13
15

Figur26: Utsnitt av plankart (tegn. nr. 4). Adkomstfra Nestunbrekkatil Fanavegen13 og 15 blir
som i dag, men mulighetenfor inn- og utkjøring på sykkelstamvegenfjernes.

I reguleringsplanenstengesmuligheten
for å kjøre på og parkere langs
sykkelstamvegen.
All parkering og innog utkjøring må foregå på egen
eiendom.

31

Områderegulering Fana,gnr. 40, bnr. 1714m.fl., Osbanenog Fanavegen,Sykkelstamveg
Bergen,delstrekning2
PlanID: 62870000

Omleggingav Lundhaugvegen
For å kommetil eiendommeneLundhaugvegen
35-46 og Nesttunbrekka54-58, må man i dag kjøre 400 meter
på Osbanelinjen.I reguleringsplanener adkomstentil området istedenknyttet til Nesttunbrekka,mellom hus
nr. 50 og 52, se planutsnitt figur 27. Nesttunbrekkamå senkesover en 90 meter lang strekning,og deler av
Lundhaugvegenmå heves, for å koble sammen vegene.Det er også nødvendigmed høydetilpasningog
oppstrammingpå sidevegertil Nesttunbrekka,slik plankartetviser. Det reguleresinn fortau langssørøstsiden
av Nesttunbrekkainnenfor planområdet.Tiltakenei dette området er i konflikt med 2 garasjerog 1 carport,
ved at innkjøringentil garasjeneblir for bratt. Garasjeneog carportenkaneventueltbyggesopp igjen i tilpasset
høyde.
Etter omleggingav Lundhaugvegenvil det ikke være tillatt å kjøre ut via dagensutkjøring til Osbanetraséen.
Gåendeog syklendekan benytte adkomsten.

50

52 - 58

Figur27: Utsnitt fra plankart (tegn.nr.4) . Sørendenav Lundhaugvegenkoblestil Nesttunbrekka,slik at beboerneikke trenger å kjøre
på Osbanelinjen.Utkjøringentil Osbanelinjenstengesfor biltrafikk. Det byggesfortau langsNestt unbrekka.

Endring av infrastruktur
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I Skjoldstølen,ved profil 1040,liggerdet et tekniskbyggfor Bybanen.Dette byggetmå flyttes da det kommer
i konflikt med den nye traséenfor sykkelvegmed fortau. Det reguleresinn ny plasseringfor bygningenca.20m
sørøstfor dagensplassering.
Eksisterendekabler langstraséenmå trolig leggesom i forbindelsemed gjennomføringav anlegget.Nærmere
avklaringmå skje i byggeplanfasen.

Geoteknikk
Det er gjort grunnboringerpå utvalgte områder innenfor plangrensen.Undersøkelsenehar vist at dybden til
antatt berg varierer mellom 7,7 meter og 0,4 meter. Sammensetningen
varierer mellom faste masserog lag
av løst lagredemasserav torv.
Det er ogsåinnsamletmaterialefor boringergjort i forbindelsemed Bybaneutbyggingen.
Bergkvaliteteni området er varierende, og sikringpå påregnesder man går inn i skjæring.Ved nærhet til hus
vil vaiersagingbli vurdert, for å minskeinngreppå eiendommene.

Større konstruksjoner
Innenforplanområdeter det planlagtfølgendestørrekonstruksjoner:
•
•
•

Ny bro for gående paralleltmed dagenssykkel- og bybanebroøst for Søråskrysset
Mur like nord for ovennevntebro
Adkomstvegunder ovennevntebro (Harevegen)må flyttes østover,og det trengsny bro over utløpet
fra Apeltunvatnet

Sevedlagteforprosjektrapport,vedlegg2, om dissekonstruksjonene.

Figur28: Ny gangbroetableresparallelt med dagensbybane- og sykkelbro.Harevegbroenflyttes østover.Illustrasjon:Smidt & IngebrigtsenAS.

I tillegg er det planlagten bro somkryssersykkelvegenca.60 meter vest for Torsveg.Broengir planfri adkomst
for Fanavegen25-31. Dennebroen vil få et fritt spennpå ca. 10 meter, og en kjørebreddepå ca. 5,0 meter.
Broen ligger innenfor senterområdei kommuneplanensarealdel.Det skal derfor leggessærligvekt på å få til
god estetikkog terrengtilpasningved prosjekteringog byggingav dennebroen.
Det er ogsåplanlagtstøttemurerog mindre konstruksjoner:
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•
•

Ved Skjoldbybanestopprives mur mot eiendom40/1426,40/1425 og 40/1019,og byggesopp ca. 1
meter lengerøst.
Ved Skjoldstølentrengsen utkragingover tunnelportalentil Bybanen,sørendeav Skjoldtunnelen,for
å sikresikt i innerkurvepå sykkeltraséen.

Håndtering av overvann
Overvannetskal infiltreres i grunneneller ledes inn på eksisterendeovervannsnettvia fordrøyningsmagasin
.
Overvannshåndteringen
følger BergenskommunesRetningslinjerfor overvannshåndtering
i Bergenkommune.
VA-rammeplanskal ligge til grunn for videre detaljprosjekteringog byggesaks
-behandling,se GH-tegningeri
vedlagtetegningshefte.

Anleggs - og riggområde
Områderavsatt til anleggs- og riggområder,kan benyttes til anleggsområdeså lenge arbeidenepågår.Disse
områdene kan også benyttes til riggplass,anleggsveier,deponi og lagerplassfor bygningsmateriellog
maskiner.
Av hensyn til Idavollen og Montesorri barnehage, Odins veg 41 og Nestt unbrekka85, skal bruk av rigg- og
anleggsområdetB091_20, 21 og 2 7 begrensestil et absolutt minimum for kun å gjennomførenødvendig
arbeid til etablering av tiltak. Arealene skal ikke brukessom deponi. Dissehensynskalogsåkomme fram av
rigg- og marksikringsplanog YM-plan, jf. reguleringsbestemmelsene
§ 2.3 og 8.2.
Etter avsluttet anleggsperiodeskal arealene, i størst mulig grad, tilbakeføres til tilsvarende stand som
områdenehaddefør anleggsstart,eller til nytt formål gitt i plan.
Riggområdekan anleggesi tilknytning til planlagt sambruksområdeved profil 1250, alternativt på eiendom
gnr. 40 bnr. 344 og gnr. 40 bnr. 346.
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Masseoversikt
Tabellennedenforviserberegnetmassebalanse
for prosjektet

Lengde

sykkelveg

[m]:

Lengde

adkomstveger

[m 3 ]

Sprenging/graving
Fylling

[m 3 ]

Massebalanse

[m]:

[m 3 ]

Sykkelveg sør for
Skjold gård, inkl.
adkomstveger

Sykkelveg nord for
Skjold gård, inkl.
adkomstveger

Totalt

1100

900

2000

300

950

1250

7 130

12345

19475

2570

2260

4830

4215

11645

15860

Tabell4 Massebalanse
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Grunnerverv
Teoretiskskråningsutslag
er tegnet inn på reguleringsplankartene.
Formåls- og plangrenseneer lagt lengerut
enn teoretisk skråningsutslagfordi det er behov for plassi byggefasenog fordi faktisk skråningsutslagkan
varierefra teoretiskskråningsutslag.
Plankarteneviserhva slagsarealsom blir regulerttil ulike formål.
Det er foreløpigikke regnet ut i hvilkengrad den enkelte eiendomblir berørt ved gjennomføringav anlegget.
Statensvegvesenvil normalt kjøpe grunn for vegenut til 1 meter fra topp skjæring/ bunn fylling, eller minst
1 meter fra vegkantgang- og sykkelveg.
Mindre avviki skråningsutslag
innenfor område Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur (PBL.§12-5, nr. 2),
vil kunne skje som følge av uventedeforhold, som f.eks.grunnforholdeller mangleri kartgrunnlaget.Det kan
medføre at areal som skaldisponerestil vegformålvil fravike noe fra det som går fram av formålsgrensenei
planen.Arealsom ikke blir disponerttil vegformåler forutsatt benyttet som tilstøtendeformål.
Ved større avvikfra formålsgrensenesom er vist i planenvil det værebehovfor å søkeom tillatelseetter planog bygningsloven § 20-1 bokstav m og eventuelt dispensasjon.Alternativt kan det gjennomføresmindre
endring av reguleringsplanenetter plan- og bygningsloven§ 12-14 andre ledd. Om avviket fra regulerings
planener såomfattendeat det krevertillatelseetter § 20-1 bokstavm, eller mindre endringav reguleringsplan,
skaldette avgjøresav kommunen.
Tiltak i reguleringsplanen
kommer i konflikt med følgendebygninger:

Gnr./bnr.

Typebygning

Merknad

120/21

Garasje

40/1184

Garasje

40/1273

Garasje

40/1049

Tekniskbygg

40/308

Garasje

42/667

Verksted

42/212,763

Garasje

Kanbyggesopp igjen på sammearealmen på laverenivå

42/467

Garasje

Kanbyggesopp igjen på sammearealmen på høyerenivå

42/109

Carport

Kanbyggesopp igjen på sammearealmen på høyerenivå

Nytt byggetableresca.15 meter lengersørøst

Tabell5 Oversiktover bygningersom må rives eller flyttes.
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Arealbruk
Arealeneinnenfor reguleringsgrensen
regulerestil følgendehovedformål:

Formål

Areal [daa]

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

14

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

40,9

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

0,1

Totalt regulert areal

55

Tabell6 Arealbruki plankartet

Midlertidig rigg-, anlegg- og deponiområdeutgjør omtrent 19,6 daa.
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KOSTNADEROG FINANSIERING
Kostnadsoverslag
Det er utført kostnadsberegninggjennom en prosessbasert på ANSLAG
-metoden som er standard for å
kalkulere kostnad i Statensvegvesen.Prosessenble gjort av en tverrfaglig sammensattgruppe fra Statens
vegvesenRegionvest.Erfaringstallfra lignendeprosjekterer utgangspunktetfor prissettingen.
Gjennomdenne prosessener tiltak som følge av forslagtil reguleringsplankostnadsregnettil 175 millioner
kroner. Kostnadene har en vesentlig usikkerhet, blant annet på grunn av eiendomservervog usikre
anleggstekniske
forutsetningerved byggingparalleltmed Bybanen.
Byggekostnadeneinkluderer entreprenørkostnader(anleggskostnader)
og byggherrekostnader,samt påslag
for vurderte fravik. Kostnadeneer beregneti 2015-kroner og er inkludert mva.

Finansiering
Prosjekteter lagt inn i NTP– Handlingsprogrammet20142017,med oppstart i 2017og videre finansieringi
planperioden2018-2021.I forslagettil statsbudsjettetfor
2017er det satt av 10 mill.kr til prosjekteringog
grunnerverv.

Figur29: Det er satt av midler til prosjektet i Nasjonal
transportplan2014-2023.
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VIRKNINGERAV PLANFORSLAGET
Støy
I henhold til Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging(T-1442/2012)defineresdette prosjektet
som et miljø- og sikkerhetstiltak.I slike prosjektergjør Statensvegvesenstøytiltakinnenfor rød støysonesamt
tiltak i gul støysone,dersomstøyenøker merkbart som følge av prosjektet.Ingenstøyfølsombebyggelsevil få
merkbarøkningi støy,slik at støytiltakvurdereskun i rød støysone.
På den sørligstedelen, frem til Skjold gård, er det gjort støytiltak i rød sone i forbindelse med Bybanens
arbeideri området,og det skalderfor ikke være behovfor ytterligere tiltak. Nord for Skjold gård liggertraséen
utenfor rød sone,og tiltak er derfor ikke nødvendig.
I området ved Skjoldstølen,ca. profil 900-985, gjøresinngrepi eksisterendeterreng som får konsekvenserfor
støysituasjonen.Her skal behov for støytiltak vurderesi prosjekteringsfasen.Dagensstøyskjermfra ca. profil
985-1040 trenger ikke reetableres,da den nye traséen for sykkelvegligger høyere enn overkant av dagens
støyskjerm.Bakenforliggende
bebyggelsevil her få minst like god støyskjermingsom i dag.

Helse, mi ljø og sikkerhet
Det er i planarbeidetlagt vekt på å finne godeog sikreløsningerslik at alle trafikantgrupperutsettesfor minst
mulig risiko i det ferdig utbygde vegsystemet.Utforming og dimensjoneringer gjort i samsvarmed Statens
vegvesensinehåndbøker.
På eksisterendevegnett vil det i anleggsfasenskje transport av stein- og jordmasser.Det vil være aktuelt å
stille krav til gjennomføringav dennetransportaktiviteteni byggeplanfasen,
slik at trafikanter og beboerelangs
traséenikke skalfå for store ulemperi anleggsfasen.
Gjennomføringav tiltaket vil medføre fjellsprengingav skjæringeri dagsoner.Det vil bli stilt strenge krav til
sikringog reduksjonav ulemper ved gjennomføringav dissearbeidene.For alle bygningersom kan bli utsatt
for risiko og skader som følge av sprengingsarbeidene,vil det bli gjort en registrering og utarbeidet en
tilstandsrapport slik at eventuelle skader kan dokumenteres. Før anleggsarbeidetstarter skal både
entreprenørog byggherreha godkjenteplanerfor helse,miljø og sikkerhetfor de ulike aktivitetenesom inngår
i arbeidet. Sikkerhet,helse og arbeidsmiljøskal være en del av planen og inngå i alle plandokumenterog i
prosjektetskvalitetsplan.
I prosjekteringsfasenskal det utarbeidesen plan for ytre miljø (YM- plan), som beskriverhvordanmiljøtema
skalhåndteres.I kapittel 7 er det oppsummertinnspilltil YM-planenfra reguleringsplanarbeidet.

Landskap og arkitektur
Det er viktig at strekningensom opparbeidesblir attraktiv å gåog syklei. Denmå appelleretil at flere får lyst til
å gå og sykle,og det er viktig at alle trafikantgrupperføler segvelkommen.Ett av de viktigstevirkemidleneer
god arkitektur. Ikke bare visuellegode inntrykk langsvegen,men ogsågode rom å reise i, og oppholde segi.
Den nye sykkelstrekningenmå unngå å bli monoton og kjedelig.Opplevelser,møteplasser,næring, bolig og
knutepunkt må sammengjøre den attraktiv og spennendeog oppdage.Sammenmed bybanestasjonenemå
sykkelvegenvære den viktigste premissenfor en riktig byutvikling,og invitere flere til å reisemiljøvennlig.
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Figur30: Motiv fra Fløenstien,der vegetasjonlangssykkelvegeneer
en viktig miljøfaktor. Foto: S.Heggelund,Bergenkommune

For å dempeinntrykket av et nytt bredt vegarealer det planlagtat det skalplantestrerekker eller alleer langs
deler av strekningen.Trerekkeneblir vertikale elementer, som bryter opp vegbreddenog skapernye rom,
samtidigsom de kan danneskjermmot annentrafikk.
Sør for bybanetunnelenpå Skjolder terrenget utfordrende. Spesielti svingeninn mot tunnelportalen og
gangbroen.Terrengethevesi svingen,og en eksisterendemur langsbybanelinjenblir for lav. For å unngå en
veldig høy mur, skråsterrenget oppover fra eksisterendemur til murfot for ny mur langsny sykkelveg.Man
fordeler dermedhøydesprangetpå to murer, og en skråningi midten, som kan beplantes.
Likeøstfor Skjoldgårdkoblessykkelveg
en med sykkelvegenog fortau somgår langsFanavegen
. Det er foreslått
å utforme dette knutepunktetsom en attraktiv møteplass.Bortsett fra hovedsykkelrutener ikke traseene
gjennomgående.Området er tenkt å fungere som et sambruksområdefor sykling,gangeog opphold. Det
er viktig at dette området derfor utformes spesielt med tanke på å fungere som et godt oppholdssted,i
samspillmed gjennomgangstrafikk
en. Utformingog møbleringmå væregjennomtenkt,og med gode kvaliteter.
Arkitekt/landskapsarkitektmå brukesi utarbeidelsenav en egenplan for området.
Generelti anleggeter det viktig å tenke god skilting og helhetlig belysningsom er tilpassetanlegget– ogsåi
forhold til veg- og bybaneanleggetsom helhet. Alle elementerbør innpassesi et helhetligdesign.

Nærmiljø og friluftsliv
5.4.1

Overordnede

føringer

Det er et overordnetmål at alle skalha mulighettil å drive friluftsliv som er helsefremmende,trivselsskapende
og miljøvennlig,samt drive fysisk aktivitet i nærmiljøetog i naturen ellers.Temanærmiljøog friluftsliv tar for
seghvordanuteområdersom bidrar til trivsel, samværog fysiskaktivitet blir påvirket av et tiltak. I henholdtil
HåndbokV712(Statensvegvesen,2014) blir nærmiljødefinert som «menneskersdagligelivsmiljø».Dette er
områderog ferdselsårersom liggeri umiddelbarnærhettil der folk bor, ca.50-1000meter avhengigav aldersgruppe(Klima- og miljødepartementet,2013). Friluftslivdefineressom«…opphold og fysisk aktivitet i friluft
i fritiden med sikte på miljøforandringog naturopplevelse»(Statens vegvesen,2014).
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Det er knyttet nasjonale forventninger til at det skal legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv ved å
knytte sentrum, boligområder, skoler og barnehager til friluftsområder gjennom etablering av trygge og
sammenhengende gang- og sykkelveger (Klima- og miljødepartementet, 2012). Ved å tilrettelegge for trygg og
sikker bevegelse til fots eller sykkel vil det bidra til bedre folkehelse, mer liv i gatene/langs veiene samtidig
som det reduserer klimagassutslipp som følge av redusert bilbruk. Sammenhengende gang- og sykkelveier vil
også bidra til å nå delmålet i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 om at 80 % barn og unge skal gå eller
sykle til skolen innen utgang av NTP sin planperiode.

5.4.2

Virkninger av planforslaget

Viktige målpunkt i hverdagslivet skal koples sammen med trygge og sammenhengende gang- og sykkelveger,
jf. nasjonale forventinger. Gjennomgående sykkelveg med fortau som planlagt i prosjektet vil være positivt for
å kople sammen bydelene som ligger langs hovedsykkelruten med sentrum, og det vil også legge til rette for
en trygg og sikker bevegelse mellom andre viktige målpunkt som ligger langs ruten.
Når all vekst i persontrafikk i storbyer skal tas med gange, sykkel og kollektiv må morgendagens trafikanter
lære gode vaner om miljøvennlig transport så tidlig som mulig. God og tilrettelagt infrastruktur er avgjørende.
Som tidligere jernbanetrase ligger Osbanen godt i terrenget og har et stort potensiale for å være en trygg og
god skoleveg, samtidig som foreldre kan sykle effektivt til og fra arbeid. Dersom en skal nå målet om at 80 %
av barn og unge går eller sykler til skolen må det etableres sammenhengende nett samt etableres trygge
krysningspunkt på tvers av traseen som oppleves trygge og i minst mulig grad som en omveg.
Kartlegging (kap. 2.6) av barn- og unges bruk av areal og ferdselsårer viser at enkelte punkt per i dag oppleves
som utrygge. Innenfor planområdet er det lagt vekt på å bedre disse forholdene, og samtidig ikke bidra med
nye utrygge krysningspunkt. Etablerte snarveger skal størst mulig grad forbedres eller opprettholdes, og
tilgjengelighet til disse er viktig å ta hensyn til også under anleggsfasen.
Tiltak i plan
Traséen mellom Harevegen og Bybanen er i kartleggingen markert som farlig grunnet manglende gjerde til
Bybanen. Planen legger opp til at hovednett (o_HS3) for sykkel etableres nærmest Bybanen og fortau etableres
nærmest Harevegen (o_F3). Dette vil forbedre situasjon for de gående.
Dagens tråkk mellom Harevegen og g/s-vegen erstattes med trapp (o_GV1), og det etableres repos med benk
på toppen.
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Figur 31: Dagenstråkk fra Osbanentil Harevegen skal
erstattes med trapp. Foto: C.R. Nilsen,Statensvegvesen

Figur32: Utsnitt av reg.plan(tegn.nr.1) mellom fv. 582 og
Harevegen

Dagensinnfartsparkering(o_P1)ved kryssmellom fv. 582 og Sætervegenvil få redusertkapasitet.Det er satt
bestemmelsertil at andel sykkelparkeringskalopprettholdessom i dag,men bilparkeringvil bli redusert.For
å bedre forhold i krysset,og potensieltfarlige situasjonermed at biler står på Bybanesporeter det ønskeligå
enveisregulereinnkjørsel til Harevegen.Utkjørsel fra p-plass til Sætervegenvil da skje via Bevervegenog
Bjørnevegen(se også kap. 3.5). Dette vil føre til en todelt virkning. Positivt for nærmiljøet med redusert
belastningfra biltrafikk, men noe negativt for det nærmiljøetsom vil oppleveendret forhold som følgeav nytt
kjøremønster.
Kryssved Skjoldvegenog Skjoldliaer markert i kart
som et opplevd farlig kryss.I dag er det tillatt å kjøre
til Skjoldliafra Skjoldvegen.Planenlegger opp til at
strekningav Skjoldvegen(o_GS6)ved FanaBlikk skal
stengesfor gjennomgangstraf
ikk. Det skalvære tillatt
å kjøre til eiendom gnr. 40, bnr. 1 på nedre del av
vegen (o_GS7).Øvrig trafikk til Skjoldvegenmå skje
via Harald Skjoldsveg. Redusertinn- og utkjøring i
kryss mellom Skjoldvegen og Skjoldlia vil bedre
forhold for gåendeog syklende.

Figur33: Kryssmellom Skjoldvegenog gang- og sykkelbroover fv. 582.
Kryssmellom Skjoldvegenog Skjoldliai bakgrunnav bildet.
Foto: D. Fürstenberg,Statensvegvesen
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Kryssetøst for FanaBlikker ikke markert i registreringskartfra skolerog barnehager,men arealeter av Statens
vegvesenvurdert til å være utflytende med et uklart skille mellom kjøreveg,sykkeltraséog parkeringsplass.
Planforslagetviser en løsningsom vil strammeopp struktureneog bidra til en mer oversiktligog trafikksikker
situasjon(o_KV11),se figur 34.

FanaBlikk

Figur34: Utsnitt av planforslagetved FanaBlikk (tegn.nr. 3)

Kryssetved Torsveger markert i kart som utrygt. Med lysreguleringsom planlagtdel av tiltaket vil situasjonen
bli bedre for de myketrafikantene.Sekap. 3.5 og 3.6 for nærmerebeskrivelse.
Kryssetved Odinsveg er ogsåmarkert i registreringskartet.Kryssetvil bli strammetopp og bidra til å forbedre
opplevelseav trygghet.Løsningi planforslageter nærmerebeskreveti kap.3.6.
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Idavollen Barnehage ligger delvis innenfor
planområdet og vil bli berørt av tiltaket.
Adkomstveg til boliger (f_KV18) vest for
barnehagen blir lagt om som følge av
sykkelvegutbedringenog medfører at etablert
lekeområde endres. Statens vegvesen h a r
væ r t i dialog med Etat for byggog eiendom i
arbeidet med løsningen.

Idavollen
Barnehage

Under anleggsperioden er området forslått
brukt som
rigg- og anleggsområde.Slikaktivitet tett opp til
barnehage er imidlertid svært uheldig, da
kombinasjonav små barn og store maskinerpå begrensetareal kan føre til uønskedesituasjoner.Bruk av
areal til rigg- og anleggmå derfor begrensestil et absolutt minimum for kun å gjennomførenødvendigarbeid
til etablering av tiltak. Arealet kan ikke brukes som deponi. Det må lages en god og grundig
arbeidsvarslingsplanfor arbeidet samt plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Planene skal gi gode
løsninger for alle gående og syklende i planområdet samt barna i Idavollen barnehagen,under hele
anleggsperioden.
Figur35 Utsnitt av planforslag(Tegn.nr.4).Arealved Idavollen
barnehage.Ny tilkomstvegtil boliger vest for barnehagenvil komme
i konflikt med etablert lekeområdefor de minste barna.

Figur36 Lekeområdesom må rives.Statensvegvesener i dialog med etat for byggog eiendomfor å arbeide
fram minneligeløsningersom kan kompenserefor omdisponeringav lekeareal.
Foto: M. Skulstad,Statensvegvesen.
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Videre nordøstover er krysset ved Osbanetraséen og
Nesttunbrekkamarkert i kart som et farlig kryss. De siste
årene har det vært mye anleggsvirksomhet
i området, hvilket
kan ha påvirket utrygghetsfølelsen.Planforslagetlegger opp
til at Lundhaugvegenskal leggesom til Nesttunbrekka,dette
vil øke trafikken tilsvarende fra ca. 11-12 boenheter. Det
vurderes likevel at sikkerhetentotalt sett vil blir bedre slik
planenleggeropp til da det blir en enhetligløsningpå øst- og
vestsiden av Nesttunbrekka. Vikepliktsituasjoneni krysset
vi l bli avgjort i byggeplanfasen. Sefor øvrigkap.3.6.
Snarvegfra Lundhaugvegen
til bybanestoppSkjoldskiftetskal
opprettholdes.

Figur37: Snarvegfra Lundhaugvegentil bybanestopp
Skjoldskiftetskalopprettholdes.
Foto: C.R. Nilsen,Statensvegvesen

Naturmiljø og naturressurser
Det er innhentet kunnskapom naturmiljø i tilgjengeligekilder, jf. kapittel 2.7. Kunnskapsgrunnlaget
som er
benyttet og lagt til grunn for vurderingene,står derfor i rimelig forhold til faren for skadepå naturmangfoldet.
Det skallikevelforetas en kartleggingav mulige forekomsterav fremmedeskadeligearter før anleggsarbeidet
starter, jf. innspilltil ytre miljø-plan, kap. 7, og reguleringsbestemmelse
§ 1.9.2.
Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget
er tilstrekkeligog det er ikke fare for vesentligskadepå naturmiljøet i
denneplanen.
Det er vurdert at tiltaket vil gi liten økningi påkjenningenfor naturmiljøet i området. Det er likevel viktig at
det blir tatt særlighensyntil Apeltunvassdragetslik at miljøtilstandenikke forverres.Det må særligtas hensyn
til oppvandringav sjøørreti vassdraget,jf. reguleringsbestemmelse
§ 1.4.
Kostnadenemed tilpasninger og evt. fjerning av skadeligearter, slik at tiltaket gir minst mulig skade på
naturmangfoldet,er en del av prosjektetog dekkesav tiltakshaver.
Virkningerfor naturmiljø, avbøtendetiltak
Basert på de registreringenesom er gjort, forventes det ikke at vegtiltaket vil få vesentligevirkninger for
naturmangfoldet.
Bådei anleggs- og driftsfasener det viktig at Apeltunvassdraget
ikke påføreslangvarigenegativekonsekvenser.
Det må tas særligehensynved arbeid i eller nær utløpet fra Apeltunvatnet,jf . reguleringsbestemmelse
§ 5.9.4.
Inngrep i vassdragetmå unngås og det bør settes av et vegetasjonsbeltelangs vannet og ved utløpet.
Vegetasjonlangsgang- og sykkeltraséenbør tas vare på i størst mulig grad.
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Kulturminne og kulturmiljø
Flere ku lturminner fra nyere tid, som Osbanetraséen, eldre gårdstun og boligområder, blir berørt av
tiltaket.
Osbanen
Osbanetraséener et vernet kulturminne mellom Skjoldskiftetog Skjoldgård, og blir direkte berørt av tiltaket.
Denne strekningen er regulert som spesialområde bevaring med følgende reguleringsbestemmelse:
Osbanetraséenog nærmeste arealer skal bevares som historiefortellendestruktur ved at den tidligere
jernbanens linjeføring, herunder nivå og kurvatur opprettholdes. Tilliggende arealer skal opparbeides
parkmessig.Bestemmelsener førendefor hva somkan skjemed Osbanetraséen.
Det planlagtetiltaket vil kreve en breddeutvidelsefra dagens2,8 – 4 meter til 6 meter plusssideareal(grøft
mm), noe som er en stor endring av «den historiefortellende strukturen» i gjeldende
reguleringsbestemmelser.
Skjoldgård
Gang- og sykkelvegengår i dagtvers gjennomSkjoldgårdmellom bruk 1 og 4, og tiltaket i denneplanenfølger
stort sett sammelinje, men vil krevestørre areal.I tillegg vil sykkelvegog fortau bli tydelig markert i terrenget
med en oppbyggettrasé og malt midtstripe i sykkelvegen.På den måten kan tiltaket virke som en barriere
mellom de to gårdsbrukene,som har en historisksammenhengsom del av et fellesklyngetun.
Samtidiger det i dag vanskeligå se den historiske sammenhengenmellom de to brukene på Skjold da
gårdsplassen
er asfaltertog brukestil kjøring,parkeringog til gang- og sykkelveg.Det gamlegårdsområdethar
mistet all grønnstrukturden seneretiden.
Boligområderved Lundhaugvegenog Nesttunbrekka
Reguleringsplanen
for sykkelstamvegenpå Osbanenog Fanavegenstenger for bilkjøring fra Lundhaugvegen
mot Nesttun,som i dagskjerpå gang- og sykkelvegen.I stedet skaldet lagesforbindelseog ny kjøreveimellom
Lundhaugvegen
og Nesttunbrekkaslik at all kjøringtil Lundhaugvegen
blir herfra.Det skalogsåanleggesfortau
i Nesttunbrekka.Dette vil medføreinngrepi en god del hageri planområdet.
Avbøtendetiltak
BådeOsbanetraséenog Skjoldgård er kulturminner med høy verneverdi. For å minskeden negativeeffekten
av tiltaket på disseforeslåsfølgendekompenserendetiltak inn i planen:
Genereltbør det fokuserespå å bevisstgjørebrukerneom at de går eller syklerpå den tidligere Osbanen,for
eksempelved hjelp av informasjonsskilt om Osbanen.Det bør også brukes gatebelysningsom passeren
historiskjernbanelinje.
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Minnesmerke for Osbanen og informasjonsskilt
ForeningenOsbanensvennerhar foreslått at det i samarbeidmed Bybanenog Bergenkommuneetablereset
minnesmerkeover Osbanen,ved den gjenværendeskjæringenfor Osbanenover Skjoldtunnelen.Dette er
områdeo_AVG14i reguleringsplanen,se reguleringsbestemmelse
5.9.3.I denneskjæringenforeslårOsbanens
vennerå leggeut ca.20 meter spor med originalsporvidde(750 mm) - identiskmed sporet fra anleggeti 1894.
Ved dette stedet skaldet ogsåsettesopp et kulturminneskilteller informasjonsskiltom Osbanen.
Møteplassved Skjoldgård
Likenordøstfor Skjoldgård er det planlagtet offentlig areal utformet som et sambruksområdefor gåendeog
syklende.Områdetligger der det tidligere stoppestedetfor Osbanenpå Skjoldlå. Her er det mulig å møblere
rommet med arkitektoniskeelement som kan knyttes til jernbanen.For eksempelmed en liten perrong og et
venteskur,se reguleringsbestemmelse
5.6.4.
Somkompenserendetiltak for Skjoldgård kan sambruksområdetogsåbrukestil å fortelle om Skjoldshistorie
(gravhaug,tingsted, senter i Skjold skipreide,mm). Utforming av denne møteplassenskal skje ved bruk av
arkitekt/landskapsarkitektmed historiskkompetanse,og utformingenmå være av en kvalitet som både tåler
og innbyr til bruk.
Skjoldgård
Reguleringsplanen
sikrerat ikke mer av grøntområdetrundt Skjoldgårdforsvinner.Restetter eldre hagesikres
som hensynsone,og noe av det grønnelangsregulertesidearealergjenskapes.
Lundhaugvegen og Nesttunbrekka
Der inngrep i hager langsLundhaugveienog Nesttunbrekkaviser seg å være uunngåelig,skal det settesopp
nye murer og gjerderi sammestil somde opprinnelige,slik at kulturmiljøet ikke blir forringet.
Kulturminnerog kulturmiljø og forslagtil avbøtendetiltak er nærmerebeskreveti vedlegg4.

Rigg -og marksikringsplan

og landskapsplan

Rigg- og marksikringsplan(RM-plan) skal utarbeidesfra starten av prosjekteringsfasen.RM-planen er en Ztegning,og skalfølge C-tegningene.Det er utarbeidet en egenmal for tegnforklaringog symbolbruk,Statens
vegvesenRegionvest.
Utformingog tilplanting av grøntarealerskalvisesi landskapsplanog på O-tegninger.
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)
I tilknytningtil reguleringsplanarbeidet
er det utført en analyseav risikoog sårbarhetsforhold(ROS).ROS
analysenbyggerpå det plan-materielletog de opplysningersom nå foreligger.

Metode
Analysen er gjennomførti henholdtil akseptkriteriergitt i TEK10, med utgangspunkti godkjent matriseav
Bergenkommune.Konsekvens
skalvurderesinnenfortema Livog helseLH, Økonomiske/materielle
verdier
ØM og Miljø (jord, vannog luft) M.

Sannsynlighet

Konsekvens

Enhendelsesjeldnereenn 5000 år

S1

Ubetydelig/ufarlig

K1

Enhendelseper 1000-5000år

S2

Mindre alvorlig/ en vissfare

K2

Enhendelseper 200 – 1000år

S3

Betydelig/ Kritisk

K3

Enhendelseper 20 – 200 år

S4

Alvorlig/ farlig

K4

Enhendelseoftere enn 20 år

S5

Sværtalvorlig/ katastrofalt

K5

Kunhendelsersomer relevantefor områdetog tiltaket er vurdert.

Analyse
Muligehendelser,risikovurderingog muligetiltak er sammenfatteti tabellenunder:

Hendelser/
situasjon

Sannsyn
- Konselighet
kvens

Risiko

Kommentar/ tiltak

1. Masseras/S
kred
S2

K2

2. Snø/isras

De regulertetiltakeneberørerflere fjellskjæringer.Etter
arbeideneer utført er det behovfor renskog evt. pigging
før ingeniørgeologeller geologanviserbehov for
fjellsikringog sikringsmetode.
Innenforplanområdeter det ingen registreringer i NVEs
aktsomhetskartfor steinsprangeller skredhendelser.

3. Flomras
S3
4. Elveflom

K2

Deler av Apeltunvassdrageter flomutsatt, med 2 kjente
flomhendelserhøsten 2005.
Den planlagtebroen for Harevegenhar en høydeog
lysåpningsomtar høydefor 500-årsflom.
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5. Tidevannsflom

Tidevannet påvirker ikke vannstanden i planområdet.

6. Radongass
7. Vindutsatte
område

S1

K1

8. Nedbørsutsatte
område

S3

K1

9. Sårbar flora

10. Sårbar
fauna/fisk

I rapport «Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen
kommune» av Harstveit, Det norske meteorologisk
institutt, er faren for ekstremvind beregnet. I henhold til
disse beregningene er ikke planområdet spesielt utsatt for
ekstremvind.
Bergen er generelt et område med mye nedbør, og
drenering rundt dagens sykkelveg er stedvis mangelfull.
Spesielt i lavbrekket like vest for Tors veg hender det at
Osbanetrasèen dekkes av overvann i nedbørsperioder.
Dette vil bli løst ved at det etableres sandfangskummer
langs hele trasèen. Overvann fra sykkelvegen håndteres i
henhold til «Retningslinjer for overvannshåndtering i
Bergen kommune». Overvann håndteres lokalt.
Stikkrenner og overvannsledninger skal dimensjoneres i
tråd med Statens vegvesens krav, som er satt til 200årsflom med 50% klimapåslag.

Det er ikke kjennskap til sårbar flora innenfor
planområdet
S4

K2

Apeltunvassdraget er et svært viktig gyteområde, og
inngrep i selve vannstrengen og kantsonen er uheldig. Det
settes restriksjoner for anleggsvirksomheten i dette
området.

S3

K2

Avrenning og partikler fra sprengstein og sprengstoff/plastrester kan forandre forhold for fauna /fisk og flora i
og rundt Apeltunvassdraget.

11. Verneområde
12.
Vassdragsområde

13. Fornminne

14.
Kulturminne/miljø

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet.
S3

K2

Planen berører den tidligere Osbanetraseen, klyngetunet
ved Skjold gård og kulturhistorisk bebyggelse ved
Nesttunbrekka/Lundhaugvegen.
Planens innvirkning på kulturminner og kulturmiljø, og
kompenserende tiltak, er beskrevet i kapittel 5.6.

49

Områderegulering Fana, gnr. 40, bnr. 1714 m.fl., Osbanen og Fanavegen, Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2
PlanID: 62870000

15. Område for
idrett/ lek

S3

K3

Planen berører Idavollen barnehage, der lekestativ for de
minste barna må fjernes eller flyttes til annet område.
Ut over dette er det ingen områder som er tilrettelagt for
lek/idrett i planområdet, men tiltaket bidrar med tryggere
adkomst til Fana idrettspark og skoler med tilhørende
lekeplasser, som grenser til planområdet.

16. Park,
rekr.område

Det er ingen områder innenfor planområdet som
benyttes til rekreasjon i dag.

17.
Vassdragsområde
for friluftsliv
18. Veg, bro,
knutepunkt

Adkomstmulighet til Apeltunvatnet blir ikke endret som
følge av planen.
S2

K2

Tiltaket inneholder utvidelse og ombygging fra gang- og
sykkelveg til sykkelveg med fortau, samt nybygging av
sykkelveg med fortau. Adkomstkjøring på sykkelvegen
fjernes i stor grad. Tiltaket bedrer sikkerheten for gående
og syklende.

S2

K2

Traséen ligger nær Skjoldtunet sykehjem og Odins veg
Bosenter. Avstand fra sykkelvegen til sykehjemmet er den
samme som i dagens situasjon, men traséen kommer ca.
2,4 meter nærmere bosenteret enn i dag.

S2

K2

Bergen sør politistasjon holder til i Nesttunbrekka, og har
uttrykningsveg over traséen. Det forventes ikke at
fremkommeligheten vil bli påvirket av tiltaket.

19. Havn, kaianlegg
20. Sykehus/-hjem,
kirke

21. Brann/politi/SF

Sykkelvegen vil være kjørbar for uttrykningskjøretøy
dersom nødvendig, får å sikre adkomst ved f.eks. brann.
22. Forsyning kraft,
vann

S4

K2

Kart fra VA-etaten viser at det ligger vannledning langs
store deler av trasèen. Behov for omlegging avklares i
dialog med VA-etaten.

S4

K3

I anleggsfasen vil støy være en belastning for beboere langs
traséen. Det gjelder særlig det arbeidet som må utføres

23. Tilfluktsrom
24. Industri
25. Bolig/fritid
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som nattarbeid, på grunn av nærheten til Bybanen.
Omfanget av dette er foreløpig ukjent.
Traséen kommer nær flere bolighus, spesielt i Skjoldstølen.
Her er traséen lagt med skarp kurvatur for å unngå å måtte
rive hus.
26. Landbruk
27. Akutt
forurensing
28. Støv og støy;
industri
29. Støv og støy;
trafikk
30. Støy andre
kilder

Tiltak for gående og syklende regnes som miljøtiltak, og gir
normalt ikke økt støy. Det er ikke krav til støyberegning.
S4

K3

Det vil være støy knyttet til anleggsfasen, men
støynivåene i veileder T- 1442 skal overholdes i hele
anleggsfasen.

S3

K2

Deler av strekningen er tidligere jernbanetrase.
Miljøtekniske
grunnundersøkelser
har
påvist
i
konsentrasjoner
over
oljeforurensning
forurensingsforskriftens normverdier, for 2 av de 10
prøveseriene. Det er ikke fare for spredning. Det må
gjøres supplerende undersøkelser og utarbeides
tiltaksplan før det kan graves eller bygges på massene.

S3

K3

Det ligger ledningsnett i grunnen langs store deler av
eksisterende gang- og sykkelveg mellom Skjold gård og
Skjoldskiftet. Eventuell flytting av dette må avklares med
BKK Nett.

S3

K4

En viktig høyspenningskabel ved Harevegen må flyttes.
Denne er sentral for strømforsyning til søndre bydeler.
Arbeid på og nær linjen må derfor utføres med
forsiktighet for å unngå strømutfall.

31. Forurensing i
sjø
32. Forurensing i
grunn

33. El-forsyning

34. Industriområde
35. Høyspentlinje

Det ligger også fjernvarmeledninger mellom profil 0-190
som det må tas særlig hensyn til.
36. Risikofylt
industri m.m.
(kjemikalie/
eksplosiv,
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olje/gass,
radioaktiv)

37.
Avfallsbehandling

S4

K1

Ved eventuell fjerning av forurensede masser vil disse bli
håndtert etter godkjent metode og levert til godkjent
deponi.

S4

K3

Nærhet til Bybanen vil gi ekstra krevende
anleggsgjennomføring.
Uforutsette
hendelser
i
anleggsperioden kan gi stopp for Bybanen.

38. Oljekatastrofeområde
39. Spesielle
forhold ved
utbygging/
gjennomføring

Det forutsettes nært samarbeid med Bybanen AS ved
planlegging av anleggsgjennomføring.
40. Ulykker med
farlig gods
41. Vær/føre
begrenser
tilgjengeligheten til
området
42. Ulykker i kryss/
avkjørsler

S4

K2

I kryss med Tors veg etableres eget høyresvingefelt, for å gi
gang- og sykkelkryssingen egen fase i signalanlegget. For å
få dette til blir kjørefeltene noe smalere og en fysisk
midtrefuge må fjernes og erstattes med oppmerking.

43. Ulykker med
gående/syklende

S4

K3

Utbedring av sikkerheten for gående og syklende ligger til
grunn for planarbeidet. Denne brukergruppen kan være
særlig utsatt i anleggsfasen, og sikkerhetsplan må
utarbeides av entreprenør.
Sikkerheten bedres i forhold til i dag, ved at kryssene heves
og synliggjøres, samt at bilkjøring på traséen minimeres. En
viss risiko vil det likevel være der sykkelvegen krysser
sideveger med biltrafikk.

44. Andre
ulykkespunkt

S4

K3

Kryss mellom eksisterende gangveg og ny sykkelveg med
fortau i Skjoldstølen ved profil 900. Tiltak for å utbedre
sikkerheten for gående og syklende her skal vurderes i
prosjekteringsfasen.

51

Områderegulering Fana, gnr. 40, bnr. 1714 m.fl., Osbanen og Fanavegen, Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2
PlanID: 62870000

Risikoen av hendelsene er her framstilt i diagram:
Konsekvens →

Ubetydelig/
Ufarlig

Mindre alvorlig/
en viss fare

Betydelig/
Kritisk

Alvorlig/farlig

Svært alvorlig/
katastrofalt

K1

K2

K3

K4

K5

Sannsynlighet ↓
En hendelse oftere
enn 20 år

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000-5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn 5000
år

S1

37

10, 22, 42

25, 30, 39, 43,
44

8

4, 12, 14, 32

15, 33

35

1, 18, 20, 21
7

Hendelser i rødt felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gult felt:
ALARP-sone. Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak kan gjennomføres

Kommentar til tabell
Etter vurdering av risikobildet er dette hendelser som kommer ut som kritisk, hvor tiltak må settes inn. Flere
hendelser ligger i ALARP-sone, hvor tiltak må vurderes. (?)
4.

Den planlagte broen for Harevegen har en høyde og lysåpning som tar høyde for 500-års flom, basert på
beregninger gjengitt i rapport «Flomsikring i Apeltunvassdraget», utarbeidet av Norconsult for Bergen
kommune i 2007.

10. /12. Det settes restriksjoner for anleggsvirksomheten, slik at tiltak i og nær vassdraget gjennomføres må den
minst ugunstige årstiden, det vil si mai-september.
14.

Det skal etableres minnested for Osbanen, og informasjon om Skjold gård og Osbanen skal formidles på
informasjonstavler ved minnested og sambruksområde i tilknytning til Skjold gård og den tidligere Skjold
holdeplass. Se også kap. 5.6.

15.

Statens vegvesen er i dialog med Bergen kommune/barnehagen for å arbeide fram en løsning som kan
kompensere for omdisponering av lekeareal.

22.

Behov for omlegging avklares i dialog med VA-etaten.

25./30. Støynivå i veileder T-1442 skal overholdes.
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32.

Det må gjøres supplerende undersøkelser og utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede
masser.

33.

Behov for flytting av ledningsnett må avklares med BKK.

35.

Arbeid på og ved høyspenningskabel må utføres med forsiktighet, og planlegges i samarbeid med BKK.

39.

Anleggsgjennomføring må planlegges i nært samarbeid med Bybanen AS.

42.

Det er vurdert at fordelene ved egen grønn fase for gående og syklende som krysser Tors veg veier opp
for ulempene ved fjerning av fysisk refuge i Fanavegen. Fysisk refuge erstattes med oppmerking.

43.

Forholdene blir bedre enn i dag, ved at gående og syklende separeres, og sikten utbedres i kryss med
bilveger. Kjøring og parkering på traséen minimeres.

44.

Denne snarvegen forventes å bli mindre brukt når hovedruten står ferdig. Tiltak for å bedre sikkerheten
skal vurderes i prosjekteringsfasen.
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INNSPILL TIL YTRE MILJØ-PLAN
Ytre miljø-plan (YM-plan) for prosjektet skal utarbeidesfra starten av prosjekteringsfasen.YM-planen skal
være et levende dokument som skal suppleresundervegs,men uten at intensjonenei reguleringsplanen
endres.
En YM-plan skal beskriveprosjektetsutfordringer når det gjelder ytre miljø og hvordan disseskal håndteres.
Dette er i hovedsaket dokument for byggherrensom skal ivareta miljøtema i henhold til lover og forskrifter,
og skalsikre at det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematiskmåte i den videre detaljeringog prosjektering.
Planen skal være grunnlag for både prosjekteringog konkurranse,og en oppsummeringeller vedleggtil
sluttkontrakt. Statensvegvesensin håndbok R760 «Styring av vegprosjekter»stiller krav om at det skal
utarbeidesYM-plan på alle prosjekt.Planenskalværeinkludert i prosjektetsstyrendedokumenter.
Det er i arbeidet med sykkelstamvegen
vurdert miljøhensyn.Reguleringsplan
med plankart og bestemmelser
er et resultat av vurderinger for blant annet Ytremiljø. Det skalutarbeideskonkurransegrunnlag
for prosjektet
der løsningeneblir mer detaljerte.
Spesiellemiljøutfordringerfor prosjekteter:
•
•
•
•

Hensyntil den tidligere Osbanetraséen
Arkitektur i regulert byområde
Skjoldgård, tunstruktur
Anleggsvirksomhet
ved Apeltunvassdraget
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I tabell 7 er det listet opp spesielle miljøutfordringer som det skal arbeides videre med i YM-planen, jf.
reguleringsbestemmelse §2.1.

Kapittel

Forhold

Referanse til
reguleringsbestemmelse

5.4

Arkitektonisk utforming og helhet er viktig, og skal vektlegges. §1.7
Møteplasser, murer og andre elementer skal utformes med §2.2
god kvalitet, og robuste materialer. Trerekker og allèer skal §2.3
være en del at prosjektet, og det skal lages en detaljert
beskrivelse for dette i en landskapsplan og O-tegninger.

5.5

Bruk av rigg- og anleggsområdet B091_20-21 og /BA24-25 §§ 2.1, 2.4, 8.2
(ved Idavollen barnehage) o g B091_27 og /BA30 Montesorri
barnehage må begrenses til et absolutt minimum for kun å
gjennomføre nødvendig arbeid til etablering av tiltak.
Arealet kan ikke brukes som deponi.
Disse hensyn skal komme fram av rigg- og marksikringsplan og
YM-plan.

5.5

Det må lages en god og grundig arbeidsvarslingsplan for §§ 1.6 , 2.5
arbeidet samt plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Planene skal gi gode løsninger for både gående og syklende
samt barna i Idavollen barnehagen under hele
anleggsperioden.

5.5

Eksisterende sti mellom Lundhaugvegen 40 og Nesttunbrekka §5.6.9
58 skal ivaretas og tilpasses, slik at snarvegen opprettholdes
etter anleggsperioden. Så langt som mulig skal snarvegen være
tilgjengelig også under anleggsperioden.

5.6

Apeltunvassdraget er et svært viktig gyteområde. Nødvendig §1.4
anleggsvirksomhet i og nær Apeltunvassdraget skal derfor §5.9.4
foregå i perioden mai-september.
§7.1

5.6

Fremmede arter i og nær tiltaksområdet skal kartlegges i § 1.9.2
prosjekteringsfasen.
Fremmede arter innenfor tiltaksområdet skal håndteres i tråd
med gjeldende handlingsplan for fremmede arter for Statens
vegvesen region vest. Fremmede arter som er lokalisert
nærmere enn 10 meter fra anleggsområdet, skal vurderes av
fagkyndig etter samme handlingsplan.
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5.6

Det er påvist stedvis forurensede masser i grunnen i den
tidligere Osbane-traséen. Omfanget av forurensede masser må §1.3
kartlegges, og tiltaksplan skal utarbeides før det kan graves i
eller bygges på de forurensede massene. Masser som fjernes
skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk.

5.7

Sambruksarealet nord for Skjold gård (o_Torg) skal utformes § 5.6.4
for opphold og rekreasjon. Området skal ha informasjon om
områdets kulturhistorie, Skjold gård og Skjold holdeplass, som
omtalt i vedlegg 4.

5.7

Området (o_AVG14) skal utformes som informasjonssted for § 5.9.3
den tidligere Osbanen, i samarbeid med Osbanens venner.
Arealet skal tilrettelegges for å legge ned skinner, og det skal
utstyres med informasjonstavle og benk.

5.7

Der inngrep i hager langs Lundhaugveien og Nesttunbrekka
viser seg å være uunngåelig, skal tiltak som murer og gjerder
gjennomføres i samme stil som de opprinnelige, slik at
kulturmiljøet ikke blir forringet.

Tabell 7 Innspill til ytre miljø-plan for prosjektet
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VEDLEGG
Vedleggsheftetinneholderfølgendevedlegg:
Vedlegg1: Innkomnemerknadertil planoppstart.
Vedlegg2: Forprosjektrapportkonstruksjoner.
Vedlegg3: Forprosjektfor delstrekningFanablikk – Lagunen.
Vedlegg4: Vurderingav kulturminnerog kulturmiljø.
Vedlegg5: Registreringskart;
barn og unges bruk av arealog ferdselsårer.
Vedlegg6: Risikoanalyse
kryss.
Vedlegg7: Geotekniskrapport.
Vedlegg8: Miljøtekniskrapport.
Vedlegg9: Trafikkvurdering– Sykkeltrafikki makstimen.
Vedlegg10: Innkomnemerknadertil offentlig ettersyn, april 2016,med kommentarer.
Vedlegg11: Innkomnemerknadertil begrensethøring, februar 2017,med kommentarer.
Vedlegg12: Sammendragav hva som har blitt gjort med planenetter høringapril 2016.
Vedlegg13: Sammendragav endringeretter begrensethøring,februar 2017.
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