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Figur 1: Kryss mellom sykkelveg og kjøreveg. Foto: Anita Hagen,
Statens vegvesen
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Det er ikke vurdert som realistisk å etablere noen ny kulvert under
Bybanen, da det vil medføre stengt bane i en lengre periode. Bru anses
derfor som mest aktuelt. Ulike bruplasseringer og -utforminger er vurdert,
for å minimere høydeforskjellene og ulempene ved bru. 2 hovedløsninger
er beskrevet i denne rapporten, mens andre vurderte løsninger er kort
beskrevet i vedlegg 1 Vurderte løsninger. Bruk av dagens kulvert ved
Søråskrysset er også vurdert i vedlegg 1.

Fanavegen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 16.000 kjøretøy, og i tillegg må
Bybanen krysses. En eventuell kryssing i plan vil måtte foregå i
signalanlegg. Av hensyn til fremkommelighet på hovedsykkelruten bør
imidlertid kryssingen være planfri.

Nord for Fana Blikk ligger traséen på vestsiden av Fanavegen. I sørenden,
ved Lagunen, skal den ligge på østsiden. Sykkelvegen må derfor krysse
Fanavegen og Bybanen et sted på denne strekningen.

2.1 Kryssing av Fanavegen

2 Viktige problemstillinger

Det skal utarbeides reguleringsplan for hovedrute for syklende og
gående fra Nesttun, krysset med Lundhaugveien, til Lagunen innen
2015. Mellom Nesttun og Fana Blikk skal traséen ligge på
eksisterende gang- og sykkelveg. Mellom Fana Blikk og Lagunen skal
traséen ligge langs Fanavegen. Dette forprosjektet skal vurdere
hvilken side av Fanavegen traséen skal ligge på.

1 Bakgrunn
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Figur 2: Sykkelvegen i søndre del av Fanavegen har en helning på
1:17. Kravet til universell utforming er max. helning på 1:20.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Universell utforming er en viktig premiss i planprosjektet. Nye løsninger
skal tilfredsstille universell utforming. Noen alternativ benytter
eksisterende infrastruktur, og ligger langs bilveg/Bybane. I disse tilfellene
er det vurdert om det er naturlig å oppgradere til universell utforming. Et
eksempel på dette er den nybygde sykkelvegen langs sørligste del av
Fanavegen, se bildet. Stigningen på strekningen er 1:17, mens kravet er
1:20. Her har vi vurdert det som riktig å beholde eksisterende
infrastruktur.

2.2 Universell utforming

Nye større konstruksjoner i prosjektet må vurderes, for å sikre at valgt
løsning er byggbar og realistisk. Anleggstekniske utfordringer ved bygging
nær Bybane er en viktig faktor i vurderingene.
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I 2007 ble det varslet oppstart på detaljregulering ved Fana Blikk, gnr 40
bnr 1 m.fl. PlanID 62310000.

4

Teknisk utstyr tåler begrenset med risting.

Arbeid ved spor = minst 2,0 meter fra spormidte
+ minst 1,5 meter fra strømførende del horisontalt
+ minst 3,0 meter avstand vertikalt

Arbeid i spor = innenfor 2,0 meter fra spormidte, det vil si ca. 1,3 meter
fra ytterste skinne. (Sporvidde=1435 mm mellom skinnene)

Anleggsarbeid defineres etter hvor nært spor og/eller strømførende del
arbeidet foregår. Ved arbeid i spor kan det ikke gå trafikk på banen. Status
pr 22/8-2013 er at banen er stengt 3,5 timer pr natt. Da kan arbeid foregå
i sporet uten konsekvenser for bybanen, såfremt traséen ikke skades.
Nattvinduet kan evt. utvides til 6 timer ved behov (kl 23 til 05).

Det har vært dialog med Bybanen AS og Bybanen Utbygging, for å få
informasjon om nødvendige sikkerhetsmarginer vedrørende bygging nær
bybanen. Det er Bybanen AS som gir evt. tillatelse og rammebetingelser
for slikt arbeid.

Ved Skjold skole bygges ny gymsal. Her har vi hatt dialog med utbygger
underveis, og planene er tilpasset en eventuell trasé på vestsiden av
Fanavegen.

Det er varslet oppstart på detaljregulering på gnr 40 bnr 189, 190 m.fl.,
Fanavegen 46-50. PlanID 62800000. Oppstartsmøte juni 2012. Her har vi
også hatt dialog med prosjektet, for en mulig samordning.

2.4 Bygging nær bybane
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Alternativ B ligger på vestsiden av Fanavegen til like øst for Søråskrysset, og
krysser Fanavegen og Bybanen der.

Alternativ A krysser Fanavegen på bruen ved Fana Blikk og ligger på
østsiden av Bybanen mellom Lagunen og Fana Blikk.

Det er 2 alternative traséer for hovedruten mellom Fana Blikk og Lagunen,
og noen varianter av disse igjen.

3 Beskrivelse av alternativ
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Figur 3: Figuren illustrerer hvordan traseen for alternativ A og
B ligger i forhold til Fanavegen. Bybanen var ikke bygget når
flybildet ble tatt.
Illustrasjon: Marianne Skulstad, Statens vegvesen
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Lenger sør ligger traséen i dagens adkomstveg for
Fanavegen 44-50, og det må derfor etableres ny
adkomst til dette området.

Traséen medfører inngrep i boligområde ved
Skjoldstølen, og kommer i konflikt med 2 hus og en
garasje.

Sett fra nord følger alternativ A Osbanetraséen til
denne har krysset Fanavegen og portalen til Bybanens
tunnel. Derfra dreier hovedtraséen sørover langs
østsiden av Bybanen.

3.1 Alternativ A
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Figur 4: Illustrasjonen viser den nordlige delen av alternativ A. Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Skjold skole

Fana Blikk
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I sør kommer traséen i konflikt med adkomstvegen til
Harevegen 20-24. Vegen kan legges om, men det vil
bli trangt mellom bygningene og adkomstvegen. 1
dobbelt garasje må rives/flyttes.

Videre sørover vil traséen på østsiden av Bybanen
måtte utvides, og det må bygges ny konstruksjon ved
Harevegen/utløpet av Apeltunvatnet.

Traséen krysser Sætervegen i plan, i signalregulert
gangfelt. Gående og syklende vil få grønt signal
samtidig som Bybanen og hovedretningen for
kjørende i Fanavegen.
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Lagunen
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Figur 5: Illustrasjonen viser den sørlige delen av alternativ A. Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Apeltunvatnet
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Ned bakken mot Harald Skjolds veg benyttes den
nybygde sykkelvegen med fortau, som har en bredde
på 3 meter + 2 meter.

Sett fra nord følger traséen Osbanelinjen nesten til
Fana Blikk. Derfra følger den Fanavegen sørover.

3.2 Alternativ B
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Skjold skole
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Figur 6: Illustrasjonen viser den nordlige delen av alternativ B, der traséen ligger på vestsiden av Fanavegen.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Harald Skjolds veg

Fana Blikk
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Alternativet kommer ikke i konflikt med volleyballhallen som er under
bygging ved skolen.

Videre sørover følger traséen langs Fanavegen, men ved Skjold skole dreier
den gjennom vollen som er etablert mellom skolen og rampen til bruen.
Løsningen tar noe areal fra uteområdet til Skjold skole.

Det er sett på 2 muligheter for kryssing av Harald Skjolds veg, henholdsvis i
plan (illustrasjon side 11) og i bru (illustrasjonen til høyre). Det er ikke gjort
tekniske beregninger på bruløsningen.
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Figur 8: Alternativ B følger dagens g/s-veg langs Skjold skole, og vil kreve noe areal fra
skoleplassen. Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Figur 7: Illustrasjonen viser en skissert bruløsning over Harald Skjolds veg. Illustrasjon:
David Fürstenberg, Statens vegvesen
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Teknisk vurdering av bruen i alternativ B er omtalt i kapittel 3.3, og i
vedlegg 2.

Bruen ender i traséen til dagens sykkelveg med fortau langs
Apeltunvatnet. For å oppnå nødvendig fri høyde for bruen, må imidlertid
traséen heves på deler av denne strekningen.

Traséen krysser Skjoldlia (søndre del) i plan, og følger fortauet langs
Fanavegen et stykke nedover bakken mot Søråskrysset. Her kommer
sykkelvegen i konflikt med en garasje. Deretter legges sykkelvegen opp i
terrenget på vestsiden, for å få nok høyde til å komme over Fanavegen og
Bybanen i bru.
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Figur 10: Skissert bruforslag i alternativ B.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Figur 9: Alternativ B krysser Skjoldlia, søndre del, i plan.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen
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Fra Harevegen 18 og sørover må eksisterende g/s-veg legges om over en
strekning på 135 meter. Omleggingen starter sør for eksisterende brukar
og krever derfor ikke ny brukonstruksjon, men det må etableres mur langs
g/s-vegen i området ved Harevegen 18.

E39 Osbanen/Fanavegen; Nesttun – Lagunen
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Figur 11: Bru i alternativ B, sett fra øst. Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Søråskrysset
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Videre har Kjersti Myre ved Ressurs, Bruseksjonen vurdert skissen og
skrevet notat datert 13.01.2014 om sine vurderinger, med innspill fra Jan
Ove Nygård, Gunnar Djuve og Tor Arne Thorsen på vegseksjonen. Der er
det diskutert ulike utforminger og materialer, og kostnadsnivå basert på
erfaringer fra andre prosjekter. Kostnadene anslås å variere fra knapt 50
millioner til 75 millioner for selve bruen. I tillegg kommer kostnader for

Det er laget en skisse av bruløsning for kryssing av Fanavegen og Bybanen
øst for Søråskrysset, se illustrasjoner side 16. I forslaget er det gjort en
grov vurderlig av hvor det er mulig å plassere søyler og brufundament.
Dette vil innebære noe forskyvning av kjørevegen inn mot krysset.

3.3 Teknisk vurdering av bru i alternativ B

E39 Osbanen/Fanavegen; Nesttun – Lagunen

18

«Alt i alt byr dette alternativet på store utfordringer med påfølgende
store kostnader. Hvis dette alternativet fortsatt er aktuelt bør det
utarbeides skisse-prosjekt hvor flere konsulenter deltar slik at en kan få
belyst flest mulige aktuelle løsninger.»

Hele notatet finnes i vedlegg 2. Utdrag fra oppsummering:

stenging av Bybanen i anleggsperioden, omlegging av vannkulvert,
byggherrekostnader, etc. Notatet nevner også anleggstekniske
utfordringer.
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Både alternativ A og B medfører ulemper, enten for boligeiendommer
eller skole/kirke. Begge alternativ krever også konstruksjon(er), men av
ulikt format. Både A- og B-alternativet vil gi en løsning som er god for
brukerne.
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Brukonstruksjonen ved Søråskrysset blir svært dyr, ruvende
og anleggsteknisk komplisert. Anbefales skisse-prosjekt med
flere konsulenter
Nærføring med Skjold skole og kirke
Konflikt med garasje i Skjoldlia 2 og inngrep i eiendommer
langs Fanavegen, bl.a. nr 61.
Kan få gangtrafikk på sykkelvegen ved Skjold skole, der den er
adskilt fra fortauet
Krysser Skjoldlia (sør-enden) i plan. Denne har imidlertid
vesentlig mindre trafikk enn Sætervegen, som alternativ A
krysser i plan
Må krysse Harald Skjolds veg. Bruløsning vil bli kostbar, mens
det er TS-utfordringer ved kryssing i plan
Største stigning er ved Fana Blikk, 1:14

Syklister mot Nordås får en bedre sykkelveg enn i dag
Det er potensiale for å lage en enda bedre kobling mot
Nordås, som holder høyden bedre
Unngår konflikt med eiendommer i Skjoldstølen og
adkomstveg til Fanavegen 44-50

Alternativ B

Forprosjekt for delstrekning Fana Blikk - Lagunen

Basert på tilbakemeldingene fra bru-seksjonen om kompleksiteten i bruløsningen i alternativ B, kombinert med bestillers signaler om mindre
kostnadskrevende løsninger, anbefaler prosjektgruppen å velge alternativ
A.

Krever ny konstruksjon parallelt med Bybanen over
utløpet av Apeltunvatnet
Omlegging av adkomst til Harevegen 20-24,evt.
mulig innløsing
Inngrep i eiendommer i Harevegen, spesielt nr. 3B,
7 og 18
Krysser Sætervegen i plan
Adkomst til Fanavegen 44-50 må legges om
Adkomst til Skjoldstølen 64/66 må legges om
Konflikt med Skjoldstølen 62 og 68
Største stigning er i sør, 1:17



Ulemper



Benytter eksisterende bru ved Fana Blikk
Unngår å ta mer areal av skoleplassen til Skjold skole
Unngår nærføring med Skjold kirke
Rimeligere
Gir mulighet for gjennomgående løsning med
sykkelveg vest for fortauet







Fordeler

Alternativ A

3.4 Vurdering og anbefaling
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Figur 13: Området som blir igjen mellom bybanetraséen og
sykkelvegen kan heves og opparbeides. Her vises en mulig
utforming med benker og lekeareal. Huset med
elektroinstallasjoner for Bybanen er her tenkt flyttet lengre
vest.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Figur 12: Koblingen mellom Osbanelinjen sørover og
hovedtraséen langs Fanavegen gir inngrep i boligområdet i
Skjoldstølen.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

Vis-a-vis Fana Blikk må det etableres et kryss/knutepunkt mellom dagens
Osbanetrasé og den nye traséen, på østsiden av tunnelportalen. Dette vil
komme i konflikt med adkomst til Skjoldstølen 64. For å få god geometri på
sykkelvegen må to boliger, Skjoldstølen 62 og 68, og en garasje innløses. Det
står også et hus med elektroinstallasjoner for bybane-tunnelen her, som
antagelig må flyttes eller tilpasses traséen.

Her gis en noe mer detaljert beskrivelse av den anbefalte løsningen på
strekningen, alternativ A, og hvilke problemstillinger som må avklares i
reguleringsfasen.

4 Anbefalt løsning
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Hus med
elektroinstallasjoner
for Bybanen

Hus med
elektroinstallasjoner
for Bybanen
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Sør for krysset med Sætervegen må traséen utvides inn i skjæring. Her må det
sprenges nært eksisterende hus og transformator.

Adkomstvegen er ikke bred nok til full bredde på sykkelvegen med fortau. På
det smaleste er den 4,7 meter. I reguleringsfasen må det derfor vurderes
nødvendige supplerende tiltak:
x Redusert standard
x Inngrep i mur øst for adkomstvegen
x Inngrep i bybanearealet
En kombinasjon av tiltakene er også aktuelt.

Lenger sør forutsetter alternativ A at dagens adkomstveg til Fanavegen 44-50
blir sykkeltrasé og fortau. Disse eiendommene trenger derfor en ny adkomst,
for å unngå kjøring på traséen. NCC har i gang en reguleringsprosess for
videreutvikling av deler av dette området, og avklaring av adkomst bør derfor
løses i samarbeid med dem.

E39 Osbanen/Fanavegen; Nesttun – Lagunen

Figur 15: Sør for Sætervegen må dagens sykkelveg utvides. På bildet
kommer utvidelsen til venstre for mastene til Bybanens kjøreledninger.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Figur 14: Adkomstvegen på bildet blir sykkelveg med fortau. Det må
derfor etableres en ny adkomst til Fanavegen 44-50.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Forprosjekt for delstrekning Fana Blikk - Lagunen
VEDLEGG 3

22

Hovedsynspunkt:
x Nord for strekningen er sykkeltraséen vest for fortauet. Det er en
fordel å unngå sidebytte.
x I sør, mot Lagunen, er også sykkel i vest. Her kan man imidlertid relativt
enkelt bytte side hvis traséen uansett skal endres/heves.
x På denne strekningen er det rapportert om situasjoner der fotgjengere
balanserer på den hvite kantsteinen langs bybanesporet, eller setter
seg ned på kanten. Det vil være mindre sannsynlighet for dette hvis
fotgjengerne er lengst unna sporet. Alternativt bør det settes opp
gjerde.
x Dagens 3 meter g/s-veg har ingen fysisk skjerming mot Bybanen, og det
er liten sikkerhetsmargin. Bybanen kjører i 70 km/t her, og syklister har
stor hastighet i nedoverbakken. Sykkelvelt inn mot bybanesporet kan få
store konsekvenser. Dette taler for at fotgjengerne bør være nærmest
Bybanen, og syklistene på østsiden. Bybanen AS ønsker større buffer,
minst 60 cm mer + gjerde (10 cm bredde).

I tillegg til eksisterende gang- og sykkelveg bør det bygges en parallell trasé, på
egen konstruksjon. Bredden på konstruksjonen vil være avhengig av om den
skal være for gående eller syklende. Det er momenter som taler for begge
deler. Dette vil bli vurdert i reguleringsfasen, når hovedtrasé er vedtatt.

Maksimal stigning på traséen på denne strekningen er 1:17. Det vil si at
kravene til universell utforming ikke er tilfredsstilt. Det anbefales likevel å
beholde sykkelvegen, blant annet fordi den har felles konstruksjon med
Bybanen over utløpet av Apeltunvatnet. I reguleringsfasen bør muligheten for
avbøtende tiltak, f.eks. hvilerepos, vurderes.

Mellom Sætervegen og Søråskrysset ligger det en gang- og sykkeltrasé parallelt
med Bybanen. Denne er kun 3 meter bred og har ikke reserverte areal for
henholdsvis syklende og gående.

E39 Osbanen/Fanavegen; Nesttun – Lagunen

Figur 16: Sykkelvegen vil utvides til høyre i bildet.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen
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Videre sørover mot Laguneparken følges dagens sykkelveg med fortau, se
figur 17. Bredden utvides fra dagens 3+2 meter til 3,5 + 2,5 meter. I tillegg
etableres skuldre.

Alternativt må eiendommene innløses, og adkomstvegen blir overflødig.
Sørlige del av Harevegen blir da omregulert til g/s-veg, slik at man
opprettholder forbindelsen mellom Nordås/Sørås og sykkelvegen.
Harevegen må likevel legges om, men kun sør for utløpet av Apeltunvatnet.

Deler av Harevegen må legges om for å få plass til traséen. Adkomstvegen til
Harevegen 18, 20 og 24 må flyttes og senkes for å oppnå nødvendig
frihøyde, og garasjen til Harevegen 18 må innløses. Se utsnitt av plankart til
høyre.

E39 Osbanen/Fanavegen; Nesttun – Lagunen

23

Figur 18: Sykkelvegen avsluttes i dagens sykkelveg med fortau like nord for
Laguneparken.
Foto: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

Figur 17: Alternativ A kommer i konflikt med garasje og adkomstvegen til
Harevegen 18-24.
Illustrasjon: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen
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Vedlegg 2: Notat om bru ved Søråskrysset

Vedlegg 1: Vurderte bruløsninger

6 VEDLEGG

1. Utforming av kryssområde ved Skjoldstølen og adkomst til boliger.
Vurdere mulighet for å unngå innløsing av boliger, i forhold til
konsekvenser på grunn av redusert sykkelvegstandard.
2. Omlegging av adkomstveg til Fanavegen 44-50
3. Utforming av konstruksjon over utløpet av Apeltunvatnet. Kobling
mot dagens konstruksjon.
4. Omlegging av Harevegen i sør, konflikt med adkomst til
eiendommer.

Dersom anbefalingen om å velge alternativ A tas til følge, er det 4 punkter
på denne strekningen som må vurderes nærmere i reguleringsfasen:

Beslutning om hvilket alternativ som skal reguleres fattes av Statens
vegvesen i samråd med Bergen kommune som er planmyndighet.

5 Videre arbeid
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Innhold

VEDLEGG 1 – Vurderte bruløsninger
VEDLEGG 3

VEDLEGG 3

Kryssing med bru fremstår derfor som det mest aktuelle alternativet.

Det er vurdert å la sykkelruten krysse Fanavegen og Bybanen i plan. Av
hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet vil dette måtte foregå i et
signalanlegg, og det bør i så fall samordnes med signalanlegget ved Skjold
skole for å unngå å etablere nye anlegg på strekningen. Både syklister,
gående og kjøretøy vil imidlertid ha vesentlig bedre fremkommelighet og
mindre venting ved en planskilt løsning enn å krysse Fanavegen og Bybanen
i signalanlegg. Kryssing i plan er derfor ikke vurdert videre.

Dersom det skal bygges en ny kulvertløsning vil det medføre at Bybanen må
stenges mens kulverten bygges. Denne konsekvensen ble vurdert som
uakseptabel, spesielt etter at Bybanen mellom Lagunen og Flesland åpnes i
2016. Det er i dag en eksisterende kulvert under Fanavegen ved
Søråskrysset. Denne kulverten er vurdert i kapittel 5.1.

Innledningsvis ble det vurdert hvilket nivå sykkelvegen burde krysse i; over,
under eller i plan med Bybanen og Fanavegen.

1.1 Over, under eller i plan

Dette vedlegget inneholder en kort beskrivelse av ulike løsninger for hvor og
hvordan hovedsykkelruten kan krysse over/under Fanavegen og Bybanen.
Det er kun selve kryssingen som beskrives. Løsningene er ikke utredet i
detalj, men er skissert for å kunne gjøre en grov vurdering av realismen i
alternativene. Hovedløsningene som er jobbet videre med er nærmere
omtalt i forprosjektrapporten.

1 Innledning

VEDLEGG 1
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Figur 1: Eksempel på sykkelbru ved Nesttun. Foto: Anita Hagen, Statens vegvesen
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Figur 2: Oversikt over de mest aktuelle kryssingsområdene. Flybildet er tatt
før Bybanen ble bygget. Illustrasjon: Marianne Skulstad, Statens vegvesen

C. Ved Skjold skole
Her er det en bru i dag, og det er et signalregulert vegkryss. Skjold
skole og bybanestopp er aktuelle målpunkt for myke trafikanter, og
området er definert som sentrumsområde i kommuneplanens
arealdel.

B. Øst for Søråskrysset
Her er det også naturlige terrengforskjeller som kan benyttes til å
krysse over veg og bane, og dermed unngå ekstra stigning. Det er
også en eksisterende kulvert (i lavbrekk), som krysser under
Fanavegen.

A. I området ved Fana Blikk
I dette området er det naturlig fall i terrenget som kan utnyttes til å
la sykkelruten krysse over veg og bane, og dermed unngå å få ekstra
stigning på traséen. Det er også en ny bru med sykkelveg og fortau
som krysser Fanavegen her. Den ble åpnet i 2014.

Ut fra geografiske forhold er det 3 områder som har vært mest aktuelle med
tanke på sykkelhovedrutens kryssing av Fanavegen og Bybanen.

2 Oversikt

VEDLEGG 1
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Figur 3: Prosjektgruppen har skissert 4 alternative bruløsninger i
området med Harald Skjolds vei/Fana Blikk.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

I området ved Skjoldstølen/Fana Blikk er det skissert 4
ulike løsninger, kalt alternativ A1-A4.

3 Løsninger i område A, ved Fana Blikk

VEDLEGG 1
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Annet

Bomiljø

Bruløsning

Landskap

Geometri sykkelveg

Mindre inngrep på eiendommene i Skjoldstølen enn
for alternativ A3 og A4.

Fordeler
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Beskrivelse:
Traséen følger Fanavegen ned bakken ved Fana Blikk, og benytter eksisterende
sykkelveg med fortau, 3+2 meter, bygd av Bybanen i 2014. Alternativ A1
krysser under gang- og sykkelbruen, og løfter seg deretter opp og gjør en stor
bue over vegen. Se figur 4 på motstående side.

3.1 Alternativ A1

VEDLEGG 1

Figur 4: Alternativ A1, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Største stigning forbi Fana Blikk er 1:14 (eksisterende trasé)
Medfører 2 bruer over Fanavegen i området ved Fana Blikk og Skjold
kirke. Eksisterende og ny bru har dårlig visuell kontakt med hverandre
Lang bru, ca. 150m, komplisert.

Redusert bredde forbi Fana Blikk, 3 meter + 2 meter.

Ulemper
Ekstra stigning: Sykkelvegen får et lavbrekk like sør for Fana Blikk, og må
så 2 meter opp igjen for å krysse over Fanavegen.

Bruen lander ved Skjoldstølen 50. Den store buen på bruen er nødvendig
for å få plassert søyler i riktig avstand uten at de kommer i konflikt med
Harald Skjolds veg.
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VEDLEGG 3

Landskap

Annet

Bomiljø

Mindre inngrep på eiendommene i Skjoldstølen enn
for alternativ A3 og A4.

Rampene kan integreres i terrenget

Geometri sykkelveg

Bruløsning

Fordeler
Dette alternativet har den minste stigningen av
alternativ A1-A4.
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Beskrivelse:
Fra nord følger traséen eksisterende sykkelveg til svingen like nordvest for Fana
Blikk. Derfra bygges en ny konstruksjon som holder høyden og krysser
Fanavegen i bru litt nord for Skjoldstølen 52.

3.2 Alternativ A2

VEDLEGG 1

Figur 5: Alternativ A2, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Koblingen med Osbanetraséen må bygges som kryss på konstruksjon.

Lang bru, ca. 160m. Dyrt.

Medfører to bruer over Fanavegen i området ved Fana Blikk og Skjold
kirke. Eksisterende og ny bru har god visuell kontakt med hverandre, men
den nye brukonstruksjonen blir noe mer ruvende enn alternativ A1.

Ulemper

Denne traséen krysser Fanavegen mer på skrått enn det trasé A1 gjør. Se
figur 5 på motstående side.
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VEDLEGG 3

Landskap
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Figur 6: Alternativ A3, motstående side. Kryss med Osbanetraséen må antagelig være større enn skissen viser. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Kryss med Osbanetraséen midt i bakken. Ulykkespotensiale.

Hus med elektriske tunnel-installasjoner må flyttes både i alternativ A3
og A4.

Traséen krysser Bybanen ved portalen til Skjoldtunnelen. Behov for
sprengning meget nær tunneltaket. Drift av Bybanen vil på grunn av
dette arbeidet måtte periodevis innstilles.

Fanavegen må senkes over en strekning på ca. 170 meter. Under
utførelsen av dette må Fanavegen stenges da det ikke er mulig å anlegge
omkjøringsveg forbi Fana Blikk. Vesentlige trafikale konsekvenser.

Annet

Traséen kommer nærmere den opprinnelige
Osbanetraséen

Nærføring med Skjoldstølen 68. Adkomst må legges om.

Dagens bru (åpnet i 2014) kan/bør rives. Omdømmemessig ulempe, men
estetisk fordel.
Noe begrenset utsikt fra eiendommer i Skjoldstølen.

Ulemper

Kryss med Osbane-traséen blir omtrent ved tunnel-portalen for Bybanen.
Det vil være nødvendig med inngrep i skjæringen langs Fanavegen og ved
Bybanetunnelen. Det er dårlig fjellkvalitet her, i følge Bybanen AS. Under
arbeidet må det gjøres stabilitetsmålinger i tunnelen. Det tekniske
utstyret tåler begrenset med rystelser. Se figur 6 på motstående side.
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Bomiljø

Bruløsning

Kun én, kort bru ved Fana Blikk

Geometri sykkelveg

Nordlig rampe kan integreres i terrenget.

Fordeler
Liten stigning

Beskrivelse:
Denne bruen krysser over Fanavegen like sørøst for Fana Blikk, og lander
omtrent ved Mårdalen 29. Denne traséen krever at Fanavegen senkes opptil 3
meter like øst for Fana Blikk. Den eksisterende sykkelveg-bruen, som ble
gjenoppbygd i 2013, blir overflødig og kan rives.

3.3 Alternativ A3

VEDLEGG 1

VEDLEGG 3

VEDLEGG 3
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Hus med tekniske installasjoner må/bør heves eller flyttes

Annet

Figur 7: Alternativ A4, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Vesentlige konsekvenser for eiendommer i Skjoldstølen. 2-3 boliger må
innløses, og adkomsten til en bolig må legges om.

Unngår å bygge ny bru over Fanavegen og
tunnelportalen.

Bruløsning

Ulemper
Skarp kurve rundt Fana Blikk, eksisterende geometri

mellom hovedsykkelruten og Osbanelinjen, hvor hovedsykkelruten dreier
sørover langs Bybanen. Se figur 7 på motstående side.
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Bomiljø

Bare en bru over Fanavegen. Restarealet mellom
sykkel- og Bybanetraséen på vestsiden kan heves og
opparbeides og dermed bidra til å skaffe flere åpne
rom i området.

Landskap

Geometri sykkelveg

Fordeler

Beskrivelse:
Dette alternativet benytter den eksisterende bruen for gående og syklende ved
Fana blikk. Etter at tunnelportalen for Bybanen er krysset, blir det et kryss

3.4 Alternativ A4

VEDLEGG 1

VEDLEGG 3

VEDLEGG 3

14

Ut fra ovennevnte vurderinger er løsningene A1-A3 uaktuelle. A4 er imidlertid en løsning
som skal jobbes videre med i forprosjektet.

A3-løsningen vil i tillegg kreve at Fanavegen stenges en lengre periode, og det vil ikke
kunne aksepteres. Et slikt tiltak burde vært samkjørt med Bybane-prosjektet. I tillegg til
ovennevnte kommer de økonomiske konsekvensene med å bygge ny bru.

Løsningene A1-A3 innebærer å bygge ny bru i området ved Fana Blikk.
2 bruer på et lite område, der det også er kulturmiljø-interesser (Skjold kirke og
gårdstunet på Fana blikk), vil være svært uheldig. I A3-alternativet bør den nylig
gjenoppbygde bruen rives. Omdømmemessig vil dette være uheldig for Statens vegvesen
og Bergensprogrammet.

3.5 Vurdering av løsningene i område A

VEDLEGG 1
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Figur 8: Bruløsninger ved Skjold skole.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

I området ved Skjold skole er det vurdert 2 ulike
løsninger, alternativ C1 og C2.

4 Løsninger i område C, ved Skjold skole

VEDLEGG 1
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Slipper å bygge ny bru

Bruløsning

Annet

Bomiljø

Ingen visuelle forandringer

Landskap

Geometri sykkelveg

Fordeler
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Bruen er 3 meter bred, og benyttes av mange skolebarn til og fra skolen. Det er

Beskrivelse:
Det er vurdert om eksisterende gangbru ved Skjold skole er egnet som
sykkelkryssing, eventuelt om den kan utvides.

4.1 Alternativ C1 - Benytte eksisterende bru

VEDLEGG 1

Figur 9: Alternativ C1, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Konflikt mellom fotgjengere/skolebarn og syklister.

Rampene i begge ender er for bratte i forhold til universell utforming,
med en stigning på ca. 1:10.

Breddeutviding av ramper og bru vil være vanskelig i et allerede trangt
område med bybanestopp, skoleplass, kryssinger i plan og firearmet
lyskryss.

Ulemper
Rampen på østsiden munner ut i fortau langs Sætervegen, og syklister
kan få problemer med å klare svingen i bunnen, og havne i vegen.

derfor ikke en god løsning, hverken for syklister eller skolebarn, at bruen
skal være en del av hovedsykkelruten. Da må den i så fall utvides eller
bygges om. Se figur 9 på motstående side.
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VEDLEGG 3

Annet

Bomiljø

Bruløsning

Landskap

Geometri sykkelveg

Nærføring med teknisk bygg

Uheldig at trasé for sykkelveg og gangtrafikk skiller lag, da fotgjengere
kan velge å gå i sykkelvegen.

Ikke estetisk bra med to bruer så nær hverandre. Vil virke dominerende
for området

Ulemper
Stigning på rampen vest for Fanavegen er 1:10 og tilfredsstiller derfor
ikke kravet til universell utforming som er 1:20.

Sætervegen ledes de gående inn på dagens g/s-veg, som blir regulert til
fortau.
Sykkelvegen føres på skrå over hele lyskrysset via ny bru, og lander sør
for Sætervegen. Se figur 10 på motstående side.
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Figur 10: Sykkelveg krysser Fanavegen via ny bru ved Skjold Skole. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Fordeler
Krysser ingen veger i plan, dersom løsningen
kombineres med bru over Harald Skjolds veg.

Beskrivelse:
I dette alternativet blir det ulike løsninger for fotgjengere og syklister. Ved
skoleplassen på Skjold skole føres sykkelveg og fortau opp til eksisterende bru
over Fanavegen. Dagens rampe må utvides. Gangtrafikken føres videre over
eksisterende bru, og de krysser Sætervegen i plan, som i dag. Sør for

4.2 Alternativ C2 - Ny bru for kun syklister

VEDLEGG 1

VEDLEGG 3

VEDLEGG 3
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Begge de vurderte løsningene i dette området velges bort, da løsningene for
fotgjengere og syklister ikke er gode nok i forhold til trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Det er ikke ønskelig å lage separate traséer, og dagens bru og
ramper er for smale og bratte.

4.3 Vurdering av løsningene i område C

VEDLEGG 1
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Figur 11: 3 løsninger er vurdert ved Søråskrysset.
Illustrasjon: David Fürstenberg, Statens vegvesen

I område B, ved Søråskrysset, er det skissert 3 ulike
løsninger, kalt alternativ B1-B3.

5 Løsninger i område B, ved Søråskrysset

VEDLEGG 1
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Anlegget kan integreres godt i terrenget

Landskap

Annet

Bomiljø

Bruløsning

Fordeler
God kobling mot Nordås/Sørås-ruten

Geometri sykkelveg

Antas å være en dyr løsning, med store usikkerhetsmomenter.

Traséen legger beslag på sørlige del av Harevegen. Ikke ledig areal til å
etablere ny adkomst til Harevegen 20 og 24.
Vanskelig anleggsmessig å bygge ny kulvert under Fanavegen. Dårlig fjell,
vanntunnel med dårlig kvalitet. I tillegg må det bygges tunnel ved
Sørhaugen, med relativt liten overdekning.

Kulvert og tunnel ligger relativt tett etter hverandre. Kan være vanskelig å
utforme estetisk tiltalende.

Ulemper
Ekstra høydeforskjell

Ved Skjold Skole ligger traséen ca. 11 meter høyere enn ved tilknytning til
eksisterende sykkelveg med fortau i sør. Det er da uheldig å føre traséen
ned i en kulvert under Fanavegen ved Harevegen da dette vil øke
høydeforskjellen til ca. 14 meter. Se figur 12 på motstående side.
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Figur 12: Sykkelveg krysser Fanavegen i kulvert. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Beskrivelse:
Her føres traséen langs vestsiden av Fanavegen, gjennom en 45m lang tunnel
ved Sørhaugen og videre gjennom en kulvert under Fanavegen. Traséen går via
Harevegen frem til tilknytning til eksisterende sykkelveg med fortau ved
Harevegen 24. Dette alternativet legger til rette for en god forbindelse til
Nordås/Sørås. Traséen tilfredsstiller kravet til universell utforming med en
maksimal stigning på 1:20.

5.1 Alternativ B1 - Tunnel under Sørhaugen og kulvert under Fanavegen

VEDLEGG 1

VEDLEGG 3

VEDLEGG 3

Annet

Bomiljø

Bruløsning

Landskap

Geometri sykkelveg

Unngår omlegging av Harevegen.
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Rampene kan integreres godt i terrenget, rampen i
nord benytter seg av en fallende Fanaveg og rampen i
sør benytter seg av en liten kolle ved siden av Bybanetraséen.

Fordeler
Høydemessig et godt alternativ, med lite ekstra
stigning
En enkeltstående bru, plassert mellom 2 koller, som
kan utformes som et spennende signalbygg for sykkel.

Fra nord legges traséen opp på kanten av Sørhaugen. Traséen utnytter
naturlige fall i terrenget, og kan holde høyden. Der Fanavegen svinger ut til

Beskrivelse:
Denne løsningen krysser over Fanavegen og Bybanen like ved Søråskrysset, der
Fanavegen flater ut.

5.2 Alternativ B2 - Bru ved Søråskrysset

VEDLEGG 1

Figur 13: Alternativ B2, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Vanskelig å få plassert søyler blant annet på grunn av gangkulvert og
vanntunnel av dårlig kvalitet. Vegen må også legges litt om for å få til
anbefalt søyleavstand.
Bruen kan bli dominerende for beboere øst for Fanavegen.

Bruen blir en stor konstruksjon, og god utforming vil bli viktig. Komplisert
anlegg.

Lang brukonstruksjon, som krever god utforming for å kunne tilføre noe
positivt til området.

Ulemper

I sør lander traséen på dagens sykkelveg med fortau, men denne må
heves på en strekning for å tilfredsstille krav til maksimal stigning for
universell utforming. Se figur 13 på motstående side.

Søråskrysset, krysser sykkelveg og fortau over Fanavegen og Bybanen.
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VEDLEGG 3

Annet

Bomiljø

Bruløsning

Landskap

Geometri sykkelveg
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Kort brukonstruksjon. Rampen i nord kan integreres i
terrenget

Fordeler

Beskrivelse:
Denne bruen krysser over Fanavegen og Bybanen i bakken mellom Skjold skole
og Søråskrysset. Sett fra sør (venstre i figur 8), vil denne bruen kreve ekstra
lang rampe for å vinne tilstrekkelig høyde, fordi Fanavegen også stiger. Bruen
vil ligge høyt i forhold til terrenget.

5.3 Alternativ B3 - Bru ved Sørhaugen 12

VEDLEGG 1

Figur 14: Alternativ B3, motstående side. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Må legge om Harevegen.

Alternativet har større høydeforskjell enn alternativ B2.
Rampen i sør blir lang og dominerende. Fra Harevegen 18 ligger rampen
på en konstruksjon (bru eller mur). Dette skaper et rotete visuelt bilde
sammen med eksisterende bybane- og vegbru.

Ulemper
Ekstra lang rampe i sør.

Det er en bedre løsning å krysse Fanavegen med bru lenger sør, der
Fanavegen flater ut. Det vil her være enklere å oppnå tilstrekkelig fri
høyde for bruen. Se figur 14 på motstående side.
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VEDLEGG 3
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Begge de to andre løsningene vil bli store konstruksjoner, men den som ligger lengst
sør, omtalt i kap 5.3, ligger best i terrenget, og utnytter naturlige høydeforskjeller best.
Denne løsningen vil derfor bli vurdert nærmere, og konstruksjonsmessige og
anleggsmessige forhold sees nærmere på.

Løsningen med å føre sykkelvegen i kulvert under vegen gir ekstra stigning, og
anbefales ikke.

5.4 Vurdering av løsningene i område B

VEDLEGG 1
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Unngår konflikt mellom syklende og kjøretøy i
Sætervegen. Unngår konflikt mellom gående til/fra
skole og Bybane og syklister.

Oppholdsareal ved Bybanestoppet/gangbru kan
utvides.

Fordeler
Syklistene unngår å måtte stoppe på rødt lys

Store deler av innfartsparkeringen tas bort.
Nærføring med teknisk bygg.

Lang kulvert kan til tider oppleves som utrygg å ferdes i.

Av arealhensyn på gangtrafikken gå i plan, men det er uheldig at trasé for
sykkelveg og fortau skiller lag. En del fotgjengere kan velge å benytte
sykkelvegen under.

Ulemper
Ved påkobling til eksisterende sykkelveg med fortau ved Lagunen skal
sykkelvegen ligge vest for fortauet. Det må derfor foretas en kryssing
mellom sykkelveg og fortau sør for kulverten.
Lang kulvert på ca. 100m. Det kan være vanskelig å utforme ramper og
kulvert estetisk tiltalende.
Komplisert og kostbar anleggsperiode. Bygging av kulverten vil kreve
omfattende graving/sprenging og sikringsarbeider nær Bybanen

I løsningen er det tenkt at gangtrafikken krysser Sætervegen i plan, og
har god kontakt med bybanestoppet. Det er ikke nok areal til å ha
gangtrafikk både i plan og i kulvert. Se figur 15 på neste side.
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Figur 15 (neste side): Sykkelveg i kulvert under Sætervegen. Skisse: Vermund Kjærefjord, Statens vegvesen

Ulempene ved løsningen anses som større enn fordelene. Det anbefales derfor
å krysse i plan, i signalregulert gangfelt. Gående og syklende vil krysse parallelt
med Bybane og hovedretning for bil, og får derfor mye grønt lys.

Konklusjon:

Annet

Bomiljø

Konstruksjon

Landskap

Geometri sykkelveg

Beskrivelse:
I A-alternativene må traseen krysse Sætervegen, og det er vurdert om
sykkelvegen kan gå i kulvert under denne. I nord starter kulverten like nord for
Skjold bybanestopp og i sør kommer den ut i dagen like sør for Sætervegen.

6 Kulvert under Sætervegen
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I område B, øst for Søråskrysset, er det funnet én bruløsning som gir god utforming
av sykkelvegen, alternativ B2. Bruløsningen er tatt med videre, og hele
B-alternativet er nærmere beskrevet og vurdert i forprosjektrapporten.

I område C, ved Skjold skole, er det ikke funnet noen kryssingsalternativ som vil gi
tilfredsstillende forhold for skolebarn og syklister.

I område A, ved Fana Blikk, er det kun et alternativ som blir tatt med i det videre
arbeidet. Det er alternativ A4 som benytter dagens bru ved Fana blikk, som ble
åpnet i 2014. Hele A-alternativet er nærmere beskrevet i forprosjektrapporten.

7 Oppsummering - kryssing av Fanavegen/Bybanen
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Figur 16: Eksempel på sykkelbru, Tjensvollkrysset i Stavanger.
Foto: Statens vegvesen

Forprosjekt for delstrekning Fana Blikk - Lagunen
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Kassebru:
Denne brutypen er velegnet når montasje kan skje over sjø. Når dette ikke er tilfelle må kassen må
fraktes i mindre deler til brustedet og sveises sammen før montering. Dette medfører at det vil bli
vanskelig å utføre kassen som lufttett og kravet om innvendig høyde fra Hb 185 vil også gjelde her.

Stål-alternativer:
Stålplatebærer(bjelke)
Denne løsningen ansees som lite aktuelt pga. estetikk.

Etablering av en plasstøpt betongløsning over Bybanen vil dessuten by på store utfordringer da det
ikke er plass til et vanlige frittbærende stillas over Bybanen. Alternative byggemetoder vil medføre
store ekstra kostnader.

Kassebru:
Dette er et tverrsnitt som kan benyttes ved større spennvidder. Hb 185 krever en min. innvendig
høyde på 2 m (evt. varierende fra 1,6-2,2m). Dette medfører at byggehøyden blir stor som igjen gjør
dette alternativet lite aktuelt.

Betong-alternativer:
Plate/bjelke bru:
Med 44 m spennvidde er vi helt i yttergrensen med tanke på bruk av plate/bjelke i betong og med en
sannsynlig økning av spennvidden vil det være lite aktuelt å benytte denne løsningen.

I dette alternativet følger gang- og sykkelvegen Fanavegen på vestsiden og kysser over
Fanavegen og Bybanene like før rundkjøringen ved Søråskrysset. Brua er i utgangspunktet
tenkt utført i 4 spenn med en total lengde på ca. 150 m. Bybanen krysses på skrå i spiss vinkel
og dette medfører at vi får et forholdsvis langt hovedspenn på 44 m. Søylene er i planen plassert
like ved avgrensningslinjen mot Bybanen. Mye tyder på at de ligger for nærme Bybanen og at
søylene må skyves ut slik at spennet blir større. I tillegg til Bybanen og Fanaveien krysser vi også
lokalveger, eks. gangveg og en vannkulvert/tunnel noe som vanskeliggjør videre spenninndeling.

Forprosjekt til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs
Fanavegen.
Vurdering av bruløsninger for alt B2

Kopi:

Fra:

Marianne Skulstad
Kjersti Myre

Notat

Til:

Statens vegvesen

Vedlagt kostnadsoverslag er en svært grov stipulering basert på lignende konstruksjoner.

I forbindelse med vurdering av de ulike bruløsningene for alternativ B2 har jeg vært i kontakt med
Jan Ove Nygård, Gunnar Djuve og Tor Arne Thorsen.

Alt i alt byr dette alternativet (B2) på store utfordringer med påfølgende store kostnader. Hvis dette
alternativet fortsatt er aktuelt bør det utarbeides skisse-prosjekt hvor flere konsulenter deltar slik at
en kan få belyst flest mulige aktuelle løsninger.

Bygging av bru over Bybanen vil uansett kreve stenging av banen i kortere perioder og trolig vil det
også være behov for å demontere kjøreledninger ved montasjearbeider. «Buss for bane» må da
benyttes og dette kan bli et forholdsvis kostnadskrevende element.

Vannkulvert/tunnel
I forslag til vegplan er det plassert en søyle i midtdeleren på Fanavegen. Denne er fundamentert like
ved vannkulverten som krysser under Fanavegen. Vannkulverten er i dette området utført som en
fjelltunnel og fjellet er av svært dårlig kvalitet. Ved en evt. fundamentering i dette området, må deler
av denne fjelltunnelen erstattes med en ny konstruksjon.

Skråstag/buebru el.
Bru med overliggende bæresystem er en mulig løsning. Dette alternativet vil tillate større spenn og
begrense antall fundamenteringspunkter. Veg-geometrien vil også for dette alternativet gi en del
utfordringer. Bruløsning vil framstå som monumental og må tilpasses de stedlige forholdene.
Kostnadene vil trolig ligge på 3-4 ganger en vanlige betongbru.

Sammenkobling og monteringen av kassen vil også by på store utfordringer da det er begrenset plass
for rigg og tilkomst for montasjen er vanskelig. I tillegg vil den krumme veg-geometrien komplisere
produksjonen av et kassetverrsnitt.
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bergensprogrammet.no

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø
er vedtatt av Stortinget. I perioden 2002–2025 skal
det investeres for 12,7 milliarder kroner i samferdselsprosjekter i Bergen. Programmet omfatter kollektivtiltak,
gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet
i sentrum, traﬁkksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter.
Programmet er utformet i samarbeid mellom Bergen
kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

14-1086 graﬁsk.senter@vegvesen.no
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