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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger
1.1 Sammendrag
På bakgrunn av krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen datert 2016-10-14 og
Forurensningsloven må avløp fra området Bergen vest gjennomgå sekundærrensing innen
utgangen av 2025. Klarer ikke Bergen å innfri kan dette bli sett som et brudd på
utslippstillatelse. Området har i dag delvis rensing via private slamavskillere, kommunal
slamavskiller og kommunale ristanlegg. Etablering av anlegget innfrir kravet til
utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen.
Det ble gjennomført konseptvalgutredning (vedlegg A, KVU) for å se på lokasjon av nytt
anlegg, hvor åtte tomter ble vurdert. Den planfaglige vurderingen anbefaler lokalisering i
Drotningsvik.
Det ble varslet oppstart på reguleringsplan i februar 2022.
Planen legger til rette for renseanlegg inni fjell, under Janahaugen, med et mindre
administrasjonsbygg og pumpehus på utsiden, inkludert adkomstforhold og utomhus. I tillegg
tar planen med seg avløpsledning som går fra anlegget via grøft/borehull og videre til bunnen
av Danevika.

Figur 1 Illustrasjon som viser, fra høyre: Anlegg inni fjell, tunnel som går ut i dagen hvor administrasjonsbygg og pumpehus
ligger langs Drotningsvikveien. Videre går grønne ledninger først i grøft og deretter videre i borehull gjennom fjell og ut i
Danevika.

Fjellanlegget skal bestå av en fjellhall for renseprosessen og en hall for tekniske
installasjoner. I tillegg skal det bygges en hall for å snu lastebiler og utlasting av slam.
Prosesshallen blir ca 19 m høy ved midtheng, mens teknisk rom og snuhallen blir ca 10 m.
Fjellhallene skal forbindes med 3 tunneler. Det etableres to påhugg henholdsvis for
adkomsttunnel og en rømningstunnel som skal føre ut i dagen.
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Figur 2 Illustrasjon av renseanlegg inni fjell (til høyre) og tunneler som går ut i dagen (til venstre).

Planforslaget legger til rette for at et nytt administrasjonsbygg i dagen, utenfor fjellhallen,
med byggehøyde på k +32,0, tilsvarende 9 meter. Administrasjonsbygget vil benyttes til
kontor, kontrollrom, garderobefasiliteter, spiserom, møterom og lager, og er tenkt oppført i
maks 2 etasjer. Nytt pumpehus med saltak kan ha en byggehøyde på k +22,0. Adkomst til
renseanlegget blir via Drotningsvikveien.

Figur 3 Fotomontasje. Fra venstre: administrasjonsbygg, adkomsttunnel til fjellhall, adkomsttunnel til forankringskammer til
Sotrabroen og nytt pumpehus.
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Av erfaring fra andre anlegg etableres det luftreduserende tiltak og lukten føres ut sammen
med rørene til sjø.
Flere gjeldende reguleringsplaner påvirkes av reguleringsplan for renseanlegget.
• Laksevåg. gnr 137, Boligområde Drotningsvik sør, plan ID 7090026
• Laksevåg. gnr 136 bnr 208, Janahaugen 13, plan ID 7090021
• Laksevåg. gnr 136 BNR 286, Janahaugen - Drotningsvik, plan ID 7090001
• Laksevåg. Rv 555, Reguleringsplan for Sambandet Sotra-Bergen fra fjell kommune til
Storavatnet, plan ID 62990000
Boligene over påvirkes ved at det ikke kan gjøres tiltak i grunnen som kan få uønskede
konsekvenser for fjellhallen. Plan for ny Sotrabro (Sambandet Sotra-Bergen) påvirkes ved at
planen overlappes i ulike vertikalnivå. Interessene til plan for Sotrabro iveretas i plan for
renseanlegget. Det har i planfasen vært en tett dialog mellom Bergen Vann/plankonsulent og
Statens vegvesen.
Inni Janahaugen, i nord-sørlig retning, er en kabeltunnel for strømføring som eies og driftes
av BKK/Statnett. Grunnet nærhet til kabeltunnellen vil det være strenge rystelseskrav.
Drotningsvikveien er skolevei for elever som skal gå fra nordre Drotningsvik og barn som
skal leveres i Læringsverkstedet barnehage Avd Kanutten. Det skal etableres nytt fortau på
vestsiden av Drotningsvikveien. Eksisterende fortau på østsiden blir fjernet. Dette er en
videreføring av det som er regulert i plan for Sotrasambandet. I forbindelse med anleggsfasen
skal det være tung sikring, med gangsone på vestsiden, for å sikre de myke trafikantene.
Gjennom bestemmelsene sikres det permanent opparbeiding av fortauet på vestsiden senest
1,5 år etter utsprengning av fjellhallen er startet opp.
Etablering av fjellhallen vil gi betydelig støy til naboer i anleggsfasen. Etablering av påhugg
for tunnelene inn til fjellhallene gir støy når det bores, pigges, sprenges og lastes om på
steinmasser. Når man har kommet lenger inn i tunnelen og fjellhallene vil det være mindre
støy. Tunnelvifter og generelt anleggsarbeid utenfor fjellhallene kan likevel gi noe støy til
naboene. I anleggsfasen vil det være behov for avbøtende tiltak mot støy, som informasjon og
varsling til naboer, driftstidsbegrensninger på støyende arbeid og lyddemping på tunnelvifter.
Arbeid skal kun foregå på dag og kveldstid.
Når renseanlegget er ferdig forventes det ikke støyplager for naboer, tekniske installasjoner
prosjekteres for å tilfredsstille støykrav gitt i TEK.
Forslaget til reguleringsplanen legger rammene for utbygging av det nye
renseanlegget med alle tilhørende tiltak. Krav til konsekvensutredning utløses ikke, men
virkningene av planforslaget er beskrevet.
Identifiserte konflikter berører relativt få interessenter etter ferdigstilling av anlegget.
Fordelene av tiltaket vil derfor være vesentlig større enn ulempene, da det nye
anlegget blir bedre med tanke på teknisk kvaliteter og utslipp i sjø. I et større perspektiv ved
at kvaliteten i fjorden blir bedre, i er lokalt perspektiv ved at Danvika og Drotningsvika som
brukes til friluftsliv, bading og fiske får bedre kvalitet etter at det nye renseanlegget tas i bruk.
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1.2

Nøkkelopplysninger

Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:

Laksevåg

Gårds- og bruksnummer:

136/208 mfl

Bergen Vann, Bergen
kommune

Plankonsulent:

Sweco

Sentrale grunneiere:
Planens hovedformål:
Grad av utnytting:
Konsekvensutredningsplikt:
Kunngjort oppstart:
Problemstillinger:

Avløpsanlegg

Planområdets størrelse:
53,8 dekar
Nytt bruksareal /
30%BRA
Antall nye boenheter:
Varsel om
Nei
Nei
innsigelse/Innsigelse:
23.02.22
Offentlig ettersyn:
Nærhet til reguleringsplan for Sotrasambandet. Plan for renseanlegg vil berøre denne
planen.
Plan i flere vertikalnivå.

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planarbeidet
På bakgrunn av krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen datert 2016-10-14 og
Forurensningsloven må avløp fra området Bergen vest gjennomgå sekundærrensing innen
utgangen av 2025. Klarer ikke Bergen å innfri kan dette bli sett som et brudd på
utslippstillatelse. Området har i dag rensing delvis via private slamavskillere, kommunal
slamavskiller og kommunale ristanlegg.
Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU datert 18.12.22) for å se på lokasjon av nytt
anlegg, hvor åtte tomter er vurdert. Den planfaglige vurderingen anbefaler lokalisering i
Drotningsvik. I KVU ble det skissert og vurdert et daganlegg. Samtidig ble det utarbeidet en
grov skisse til fjellanlegg. Ulempen med fjellanlegg er at det er kostnadskrevende, men
fordelen for omgivelsene (og da spesielt for boligene rundt) med fjellanlegg kontra daganlegg
er ilagt størst vekt.
Fjellanlegg innebærer imidlertid utfordringer knyttet til gjennomføring. Anlegget vil ligge tett
inntil ny sykkeltunnel og biltunnel som etableres i forbindelse med ny Sotrabro. Bergen Vann
er i dialog med Statens Vegvesen/Sotra Link (entrepenør) angående dette. Selve fjellhallen må
være sprengt ut før 31.12.22 da Sotra Link starter arbeidet med sykkel-og biltunnel januar
2023. Dette medfører et tidspress med tanke på gjennomføring av reguleringsplanen for å
innfri krav om utslippstillatelse. Et eventuelt daganlegg vil ikke være mulig å bygge før etter
at ny Sotrabro er ferdigstilt, noe som kan gi et brudd på utslippstillatelsen over flere år.
12.11.21 ble det gjennomført veiledningsmøte med Plan- og bygningsetaten (PBE)
vedrørende om planen kan tas som en reguleringsendring eller som en ordinær
reguleringsplan. I møtet oppfordret PBE til å sende inn planinitiativ raskt for å komme fort i
gang med planarbeidet, uavhengig om det blir en reguleringsplan eller endring. I møtet ble
problemstillingene rundt tidspress og viktigheten av å få prosjektet gjennomført uten for
mange forsinkelser tatt opp.
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Figur 4 Lokalisering av eksisterende renseanlegg og foreslått renseanlegg.

2.2 Hensikten med planforslaget
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for renseanlegg inni fjell i Drotningsvik.
Renseanlegget skal erstatte dagens renseanlegg i Drotningsvik, anlegget vil også erstatte flere
andre mindre renseanlegg i Laksevåg. Dagens anlegg har utslipp gjennom Storhaugen og ut i
Danevika. Nytt anlegg vil bli mye bedre med tanke på teknisk kvalitet og med tanke på
utslipp i sjø.
Renseanlegget skal erstatte dagens renseanlegg i Drotningsvik og flere andre mindre
renseanlegg på strekningen langs kysten fra Skåret/ Håkonsvern til Kjøkkelvik / Lyderhorn.

3 Planområdet – dagens situasjon
Planområdet ligger i etablert eneboligområde med eneboliger oppå Janahaugen og nede langs
Drotningsvikveien. Terrenget er kupert og Janahaugen deler planområdet i et område nede og
et oppå haugen. Området har et grønt preg. Ned mot sjøen langs Drotningsviksveien ligger
noen eldre SEFRAK-registrerte eneboliger. I enden av veien er dagens renseanlegg. Dette
anlegget er lite og vil om kort tid være utdatert.
200 meter mot nord ligger Rv. 555 som fører videre til brofestet til Sotrabroen i nordvest.
Planlagt ny Sotrabro ligger helt inntil planområdet i sør.
Drotningsvik fremstår som et område preget av bygninger og en bratt fjellhammer som vender
mot øst. Den sterke terrengformen, stedsnavnet og nærheten til Bergens innseiling gir
forståelse for at stedet har en stor tidsdybde og lang bosettingshistorie. De eldste bygningene,
gårdstunet under den bratte hammeren i øst, er tydelig plassert i henhold til naturforholdene.
Nyere bygninger har innordnet seg den karakteristiske landformen, samtidig som jordbruket
er bygget ned. Vegetasjon gjenfinnes kun som restarealer.
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Figur 5 Dagens renseanlegg til høyre i bildet

Figur 6 Fjellhall foreslås inni fjell til høyre i bildet

Figur 7 Piler som viser bilderetning

3.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet er vist i kart med forslag til avgrensning i figur 8. Planavgrensning ligger vedlagt
som PDF og i digitalt format (sosi). Avgrensningen tar med tre vertikalnivå. Det er kun et lite
område som er på bakken altså vertikalnivå 2, mens, det meste er i vertikalnivå 1/under
bakken. For område under bakken, hvor renseanlegg inni fjell planlegges, er det ikke
hensiktsmessig å regulere boligområde som ligger oppå Janahaugen, over bakken. Disse
områdene er allerede bygd ut og Bergen Vann har ingen intensjoner om å endre på formål i
dagen her. I sjø, hvor rør skal gå ut, reguleres plankart som vertikalnivå 4/i sjø.
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Figur 8 Plangrense ved varsel om oppstart, annonsert i Bergen Tidende og Sweco.no 02.03.22

Figur 9 Flyfoto med planområdet markert i blått.
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3.2 Arealbruk
Planområdet ligger i etablert eneboligområde med eneboliger oppå Janahaugen og nede langs
Drotningsvikveien.Bebyggelsen har ikke noen egenartet struktur, men er stort sett plassert på
koller og plassert med utsikt mot fjorden.
Det kuperte terrenget deler planområdet i to, i et område nede og et oppå Janahaugen.
Området har et grønt preg. Ned mot sjøen langs Drotningsviksveien ligger noen eldre
SEFRAK-registrerte eneboliger. I enden av veien er dagens renseanlegg. Dette anlegget er lite
og vil om kort tid være utdatert.
200 meter mot nord ligger Rv. 555 som fører videre til brofestet til Sotrabroen i nordvest.
Planlagt ny Sotrabro ligger helt inntil planområdet i sør. Under planområdet i nord-sørlig
retning er kabeltunnel for strømføring.
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3.3

Stedets karakter og landskap

Figur 10 Temakart oversikt
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Avkjørsel til Drotningsvik gjøres fra Sotraveien (Riksvei) og Janaveien (kommunal vei) før
man følger Drotningsvikveien (Fylkevei/kommunal vei) til planområdet. Drotningsvikveien
har en ÅDT på 1500. Tilkomstveien til planområdet er en blindvei, den vil derfor ikke berøres
av gjennomgangstrafikk og går over en distanse på ca 700 meter fra riksvei 555, Sotraveien.

Figur 11 Det gamle tunet med utsikt mot sør

Figur 12 Bildet viser hammeren bak det gamle tunet i øst

Figur 13 I forgrunnen boliger langs Drotningsvikveien/Veste Drotningsvikveien. I bakgrunnen Janahugen med
boligområde på toppen.
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Gården Drotningsvik ble på et tidspunkt delt i en søndre og en nordre del, som i dag ligger på
hver sin side av den nåværende Sotrabroen. Det gamle tunet på Søre Drotningsvik er i dag
beliggende midt i et boligområde, men omfatter fortsatt våningshuset fra 1888 og en eldre
driftsbygning.

Figur 14 Vestre Drotningsvik 5. Opprinnelig våningshus, Søre Drotningsvik. Bilderetning øst. Kilde: Google Maps.

Figur 15 Utsnitt fra kulturmiljøkart (bergenskart.no) viser tunet på Søre Drotningsvik. Rosa avmerking tyder enebolig fra før
1945. Gulbrun avmerking tyder bolig fra 1945-1980. Bokstav ‘K’ viser beliggenheten til registrerte krigsminner.
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Søre Drotningsvik er et gammelt anløpssted for dampbåt, og hadde en strategisk viktig
beliggenhet for tyskernes forsvarsanlegg ved kysten utenfor Bergen. Oppe på Janahaugen i øst
er rester etter en luftvernstilling, og i sørvest langs viken er panservern og en godt bevart
kampbunker (ID 212692 og 212971, kommunalt listeførte).
Våningshuset på Søre Drotningsvik fra 1888 er den eldste nåværende bygningen i
nærområdet. Før krigen ble det oppført en håndfull boliger. Utviklingen skjøt fart først etter
1980, og de fleste av boligene i området ble oppført i perioden 1980-2005. I dag er området
preget av tett boligbebyggelse henvendt mot Drotningsvikveien, hvor terrenget faller sørover
ned mot kaiområdet. På Janahaugen har utviklingen gått fra å være et tilnærmet urørt
beiteområde før krigen, til i dag å være et tettbygd boligstrøk. Utsnitt av ortofoto fra ulike år
synliggjør endringene som er skjedd over tid:

Figur 16 Utsnitt av div. ortofoto fra 1951 til 2016. Kilde: norgeibilder.no

Drotningsvikveien 160
Bruksnummer 23 av gården Drotningsvik, ved utskillelsen kalt «Fjordglytt», ble skilt ut fra
bruk 3 i 1938. Selger var gårdbruker og fisker Nils Rasmussen Drotningsvik (f. 1890), og
kjøper var sønnen Håkon Nikolai Nilsen (f. 1917). Boligen ble trolig oppført kort tid etter.
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Drotningsvikveien 160 er en enebolig på to etasjer i bindingsverk. Boligen en av de eldste i
boligområdet som vender ned mot Søre Drotningsvika. Til boligen hører også en garasje fra
2002. Statens vegvesen har vært eier av eiendommen og huset siden 2017.
Boligen forutsettes revet i forbindelse med plan for Sotraroen: rv.555 Sotrasambandet, plan-id
62990000. Dette er den eneste boligen innenfor planområdet som vil bli direkte berørt.

Figur 17 Drotningsvikveien 160 (til venstre) sett fra luften, 1964. Foto: Widerøe Flyveselskap.

Figur 18 Drotningsvikveien 160 slik den fremstår i dag. Foto:Sweco,24. februar 2022.
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Figur 19 Temakart landskap og historie
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3.5 Landbruk
Området oppå og rundt Janahaugen er bygd ut med boliger. Arealet vest ligger inn til en
fjellskrent. Boniteten i dette området er impedient uproduktiv blandingsskog.

Figur 20 Kilde NIBIO.no

3.6 Naturverdier
Søre Drotningsvik ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon i boreonemoral vegetasjonssone
(edelløv- og barskogssone) (Artsdatabanken, økologisk grunnkart). I klart oseanisk
vegetasjonsseksjon dominerer vestlige vegetasjonstyper og arter. I boreonemoral sone
dominerer edelløvskog i solvendte lier og lune søkk, fortrinnsvis med godt jordsmonn, mens
bjørke-, gråor- eller barskogen dominerer resten av skoglandskapet. Hovedbergart i området
er granodiorittisk gneis, med forekomst av øyegneis (NGU, berggrunnskart). Dette er harde
bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer, og har et lavt kalkinnhold.
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Økologisk Korridor
I kommuneplanens arealdel er planområdet definert som en del av en økologisk korridor
(Bergen kommune, 2018). Økologiske korridorer er leve- og/eller forflytningsområder for
arter. Slike sammenhengende grønne strukturer er viktige for at planter og dyr fortsatt skal
kunne spre seg eller forflytte seg på naturlig vis i tettbebygde områder. De økologiske
korridorene er tegnet inn på plankartet i KPA da det er ønskelig «…. å ivareta, videreutvikle
og etablere nye økologiske korridorer.».

Figur 21 Økologiske korridorer i og rundt planområdet er vist med grønne, prikkede linjer. Planområdet ligger innenfor rød
ellipse. Kartkilde: Bergenskart.no
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Det vokser en smal sone naturlig skog mellom Drotningsvikveien og fjellskrenten i øst.
Skogen utgjør ca. 2 daa av det totale planområdet i dagsonen. En gjennomgang av
Artsdatabankens og Miljødirektoratets kartinnsynsløsninger, viser at det ikke foreligger
registreringer av naturtyper eller arter innenfor planområdet fra før. På befaring ble det
registrert treslag som hassel, selje, hegg, bjørk og edelgran. Det ble registrert flere større
individer av hassel, selje og hegg. Sannsynligvis vokser det flere treslag i området, men det
lot seg ikke gjøre å artsbestemme alle på befaringstidspunktet (16.03.22) grunnet at
vekstsesongen ikke var startet.
Flora og vegetasjon
Det vokser en smal sone naturlig skog mellom Drotningsvikveien og fjellskrenten i øst.
Skogen utgjør ca. 2 daa av det totale planområdet i dagsonen. En gjennomgang av
Artsdatabankens og Miljødirektoratets kartinnsynsløsninger, viser at det ikke foreligger
registreringer av naturtyper eller arter innenfor planområdet fra før. På befaring ble det
registrert treslag som hassel, selje, hegg, bjørk og edelgran. Det ble registrert flere større
individer av hassel, selje og hegg. Sannsynligvis vokser det flere treslag i området, men det
lot seg ikke gjøre å artsbestemme alle på befaringstidspunktet.
I skogbunnen dominerer moseartene storkransemose, etasjemose og bjørnemose (sp.). Det er
vanskelig å artsbestemme karplanter utenom de tidligere nevnte treslaga på denne tida av året
(16.03.22), men noen få arter ble registrert. Dette var bringebær og bjørnebær, samt en del
unge individer av den vintergrønne arten kristtorn.

Figur 22 Til venstre: storvokst hassel midt i planområdet. Til høyre: kristtorn.
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Fremmede arter
Det foreligger ikke opplysninger om fremmede arter innenfor planområdet i Artsdatabankens
kartinnsynsløsning Artskart, men den storvokste og svært spredningsvillige arten parkslirekne
er tidligere registrert like nord for planområdet.
Dyreliv
Skogholtet, med flere store og gamle trær, vurderes til å være egnet som hekkeområde for en
rekke arter spurvefugl. Vegetasjonen gir også skjul for pattedyr. På befaring i mars ble
fugleartene rødstrupe, spettmeis, svarttrost, kjøttmeis og kråke registrert. Ifølge Artskart er det
observert en rekke fuglearter i og rundt boligområdet i Søre Drotningsvik. Dette gjelder blant
annet rødlisteartene gråspurv, gjøk, taksvale, tårnseiler (rødlistestatus nær truet), samt
granmeis, grønnfink og hønsehauk (rødlistestatus sårbar). Det ventes at planområdet inngår i
leveområdet for disse artene. Det er potensiale for hekking i tilknytning til skogen i/nær
planområdet for flere av dem (eks. gråspurv, granmeis og grønnfink).

3.7

Rekreasjon og friluftsliv

På naturbasekart.no er det like øst for planområdet registrert en grønnkorridor (A) mellom
Janahaugen, Janaveien og Janastølen jmf utsnitt under. Det er registrert som svært viktig
friluftsområde. Området inkluderer bl.a. asfaltert og belyst gang – og sykkelvei samt en
grusbane, og har en høy grad av tilrettelegging og høy brukerfrekevns.

Figur 23 Kartlagte friluftsområder. Naturdatabase.no

Friluftsinteresser i nærområdet er i hovedsak knyttet til Søre Drotningsvika og Danevika. Søre
Drotningsvik blir brukt av lokalbefolkning, barnehager og skole og er et yndet turmål. Det er
lett å komme seg dit via Drotningsvikvegen og fjæra brukes blant annet til grilling og
vassing/bading. Ny Sotrabro er planlagt over vika og opplevelsen vil av den grunn endres.
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Danevika er i naturdatabase merket av som viktig friluftsområde med «Brygge og svaberg
med mulighet for bading og trolig fisking». Lokalt opplyses det om sterke strømmer i
Vatlestraumen og at vika brukes mest til fiske. Det skal være god fangst av sei, lyr, torsk,
krabbe, flyndre og hummer. Fra kollene i og rundt planområdet er det gode utkikkspunkt mot
Vatlestraumen og Askøy.

Figur 24 Søre Drotningsvika ligger like sør for planområdet.

3.8 Skole og barnehage
500 meter sør-øst for planområdet ligger Læringsverkstedet barnehage Avd Kanutten, 800
meter mot sør-øst ligger Alvøen barneskole (gangavstand). Skolekapasitet og
barnehagedekning er ikke relevant for denne planen.

Figur 25Adkomst til skole- og barnehage.
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3.9 Barn og unges interesser
Selve planområdet er på toppen (Janahaugen) et etablert boligområde hvor det er en grusbane
(se avsnitt 3.7). Skråningen i vest er bratt og lite tilgjengelig. Område som er ubebygd er ikke
opparbeidet eller tilrettelagt for lek- eller aktiviteter for barn. Det er ikke foretatt
barnetråkkregistrering eller direkte observasjoner. Barn- og unges interesser er primært
knyttet til skolevei og generell ferdsel langs veg, se avsnitt 3.8.
3.10 Vei og trafikkforhold

Figur 26 Kartutsnitt som viser området rundt det nye renseanlegget i Drotningsvik. Snuplassen ligger oppe i utsnittet, mot
nord. Her ligger også bussholdeplassen. Overgang mellom brun og hvit farge på Drotningsvikveien er grense mellom
kommunal vei og fylkesvei.

Kjøreatkomst:
Reguleringsplanen ligger langs den kommunale delen av Drotningsvikveien. Veien er ca. 6
meter brei med et fortau på østsiden av veien, med en bredde på 2 meter. Det er ikke registrert
ulykker i eller rundt planområdet.
Drotningsvikveien har fartsgrense 50 km/t nordover opp til bussholdeplassen. Ved busstoppet
nord for planområdet går fartsgrensen ned til 40 km/t. Her går veien over til å bli fylkesvei.
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Drotningsvikveien blir gradvis brattere når man kjører sørover ned mot sjøen og har på det
meste en stigning på ca. 11% langs planområdet.
Det er i dag ingen avkjørsler til planområdet på østsiden av Drotningsvikveien. Det er en
avkjørsel til rekkehus med 3 boliger på vestsiden av veien.
Trafikkmengde
Drotningsvikveien har ÅDT på 1400 med en andel lange kjøretøy (godstransport) på 5% like
nord for planområdet.
Trafikksikkerhet
Det er fortau langs østsiden av Drotningsvikveien sørover til avkjørsel til Vestre
Drotningsvik. Myke trafikanter må krysse Drotningsvikveien for å komme til
bussholdeplassen «Drotningsvik snuplass».
Kollektivtilbud
Bussholdeplassen Drotningsvik snuplass ligger like nord for planområdet. Pr april 2022 er det
kun skolebuss til Kjøkkelvik skole som går til/fra dette busstoppet (kilde:skyss.no)
Myke trafikanter
Drotningsvikveien er skolevei for elever som skal gå fra nordre Drotningsvik til Alvøen
barneskole. Det er kun gangvei mellom Drotningsvikveien og Janaveien. Det er ikke registrert
snarveier i planområdet.
3.11 Universell utforming
Dagens fortau i Drotningsvikveien har tilfredsstillende bredde på 2 meter, avslutningen i nord
og sør er nedsenket. Møbleringssone med gatelys ligger utenfor selve fortauet. Stigning for
strekningen er like under 8% og tilfredsstiller krav til stigning i boliggater. Det er ingen taktile
ledelinjer, men kantstein som avgrenser fortau mot vei. (det vises til krav i veileder N100 Veiog gateutforming). Fortau fortsetter nord for planområdet. I sør avsluttes fortauet.

Figur 27 Fortau sett mot søre Drotningsvika

Figur 28 Fortau med Janahaugen i bakgrunnen
.
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3.12 Vannforsyning og avløp
Eksisterende avløpsnett fører avløpet frem til Drotningsvik renseanlegg. Drotningsvik
renseanlegg er et eldre utrangert anlegg med grovsiler som renseinnretning. Anlegget
oppfyller ikke dagens rensekrav gitt i utslippstillatelse fra Statsforvalteren og i
forurensningsforskriften. Sanering og etablering av nytt Drotningsvik renseanlegg er årsaken
til utarbeidelse og gjennomføring av denne reguleringsplanen. Plassering, størrelse (antall
personer/forurensningsbelastning) og overordnet løsning er utredet i egen
konseptvalgutredning (KVU) for avløp for Bergen vest utført i forkant av denne
reguleringsplanen. KVU’en utredet alternative plasseringer av renseanlegg i området mellom
Skaret i sør (ved Håkonsvern) til Kjøkkelvik i nord.
Drikkevann til området forsynes fra Drotningsvik høydebasseng plassert ved Alvehaugen via
DN150 støpejernsledning i Drotningsvikveien.
Brannvannsforsyning
Det eksisterer to brannvannsuttak i planområdet i dag, SID-nr: 36975 og SID-nr:37221.
Spillvann
Eksisterende Drotningsvik renseanlegg (et eldre silanlegg) ligger like sør for planområdet.
Utslipp fra renseanlegget er i borhull gjennom åsen hvor ny Sotrabro skal etableres.
Eksisterende spillvannsledninger ligger med selvfall til Drotningsvik renseanlegg. Gjennom
planområdet ligger selvfallsledning langs Drotningsvikveien og Vestre Drotningsvik frem til
renseanlegget på sørsiden av planområdet.

Figur 29 Eksisterende VA-situasjon. Hus innenfor grått område skal rives
.

Side 24 av 87

3.13 Energi

Figur 30 Fra bergenskart.no

Trafo og elskap ligger langs Drotningsviksveien. Gjennom planområdet går Statnett/BKKs
kabeltunnel for fremføring av 132kV og 420 kV strømkabler. Tunnelen er nylig etablert for å
erstatte de gamle luftledningene som er fjernet for å gi plass for Sotrasambandet. Det er ikke
registrert fjernvarme.
3.14 Støyforhold
Avkjørsel til Drotningsvik gjøres fra Sotraveien før man følger Drotningsvikveien til
lokasjonen. Drotningsvikveien har en ÅDT på 1500. Tilkomstveien til denne lokaliteten er en
blindvei, den vil derfor ikke berøres av gjennomgangstrafikk. Hovedstøykilden i området er
Rv 555 Sotraveien med ÅDT 27000. Sotraveien ligger ca 140 m fra planområdet (målt fra
plangrensen på bakken) og deler av planområdet ligger i gul støysone og på grensen til rød
støysone fra vei. Planområdet ligger utenfor flystøysone.
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Figur 31 Støysoner for 2016/2017 (publisert av Statens vegvesen under norsk lisens for offentlige data) som også er
representativ for dagens situasjon. Plangrensene på tre ulike vertikalnivå er også plottet.

3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon
Det vises til – analysen datert 22.04.22 som har blitt utarbeidet i forbindelse med planarbeidet.
I arbeidet med ROS-analysen er det identifisert 10 mulige uønskede hendelser/forhold som
det er foreslått risikoreduserende tiltak for. Sannsynlighet for hver hendelse er vurdert, samt
mulige konsekvenser for «liv og helse», «økonomiske/materielle verdier» og «miljø».
De identifiserte hendelsene er samlet og plassert i risikomatrisen under. Bokstavene LH, ØM
og YM i matrisen bemerker at hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for
henholdsvis «liv og helse», «økonomiske/materielle verdier» og «miljø».
K1
S5
S4
S3
S2
S1

K2

11.LH/ØM
14.YM/ØM
23.ØM
13.YM/ØM
15.YM

K3
23.LH
26.LH/ØM
27.ØM

7.ØM
20.LH
15.LH

K4
27.LH

7.LH
15.ØM

8. LH
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K5

3.15.1 Grunnforhold
Kvartærgeologisk kart fra NGU tilsier at grunnforholdene i planområdet stort sett
karakteriseres av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. NGU beskriver det som «områder
der løsmassedekke er usammenhengende, av ubetydelig mektighet eller mangler helt og
blotter dermed grunnfjellet». Over bergrommet på Janahaugen stemmer dette med
observasjoner i dagen. Det antas at bygninger på toppen av Janahaugen er bygget på
avrettingslag av sprengsteinmasser og eller tynne, usammenhengende moreneavsetninger. I
terrengsøkkene kan det stedvis forekomme større løsmassemektigheter men disse er ikke
kartlagt. Her forventes det hovedsakelig fyllmasser, morenemasser og jordsmonn. Det er ikke
utført grunnboringer i området ved tunnelpåhuggene/skrenten til Drotningsvikveien. Fra
observasjoner på stedet kan det, i hvert fall stedvis observeres løsmassedekke/humusdekke
som antas å være tykkere enn 0,5m. Da tiltaket skal utføres i et boligområde kan det ikke
utelukkes at det også kan forekommer innslag av fyllmasser/ikke-stedlige masser rundt
tunnelpåhuggene.
Bergartene i prosjektområdet tilhører Øygardskomplekset som består av størknings- og
sedimentære bergarter som ble omdannet under den kaledonske fjellkjededannelse. I følge
berggrunnskartet fra NGU (1:50 000) består bergarten av amfibolførende monzogranittisk til
granodiorittisk Øyegneis med røde kalifeltspatøyne. Dette er høygradig metamorfe bergarter.
Øyegneis har vanligvis lyse ovale krystaller eller korn av feltspat (profyroklaster) i en båndet
eller stripet mørkere grunnmasse/matriks.
Fra feltkartlegging og kjerneboring er det kun registrert øyegneis i planområdet. Andre
bergarter ble ikke observert. Det er ikke utført detaljerte mineralogisk bestemmelser utover
makroskopisk visuell observasjon. Fra en visuell bestemmelse er det estimert ca. 20 - 30%
porfyroklaster (øyner), hovedsakelig av lys rosa til oransje kalifeltspat, men også stedvis av
hvite eller glassaktige grå mineraler som kan være kvarts eller plagioklas. Det forekommer
også noen mørkegrå til svarte øyner, antatt amfiboler 1 – 5%. Den mørkere grunnmassen
består hovedsakelig av grå, glassaktige eller hvite mineraler antatt kvarts eller plagioklas ca.
50 - 70% og mørke mineraler, antatt amfibol 30 % - 50%.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnende planer
4.1.1 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel 2018-2030, vedtatt i Bergen bystyre den 19.06.19, viser
planområdet som øvrig byggesone (sone 4) og grønnstruktur. Området er innunder gul
støysone H220_3 og gul sone for luftkvalitet H390_2 fra Sotraveien som ligger like nord for
området

Figur 32 Plangrense over kommuneplanens arealdel Bergen kommune KPA 2018-2030, PlanID 65270000

4.1.2 Regionale planer
Følgende planer legger føringer for planarbeidet:
• Fylkesplan for Hordaland 2014-2030
• Klimaplan for Hordaland 2014-2030
• Regional plan for folkehelse 2014-2030
• Regional transportplan for Hordaland 2018-2029
• Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028
• Handlingsplan for trafikksikring for Hordaland 2014-2017
• Regional plan for folkehelse 2014 – 2025 – fleire gode leveår for alle
Lokale føringer
• Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS2030
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4.2

Reguleringsplaner

Figur 33 Planområdet med eksisterende planer, alle vertikalnivå

Figur 34 Planområdet på bakkenivå med eksisterende planer på bakkenivå
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Figur 35 Planområdet under bakkenivå med eksisterende planer under bakkenivå

Laksevåg. Gnr. 137 Boligområde Drotningsvik sør planid 7090026 trådd i kraft
01.08.1990.

Figur 36 Plankart planid 7090026

Planen legger til rette for boliger, infrastruktur og grøntområder. Fjellanlegget vil ligge under
boligområde Janahaugen i midten av plankartet.
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Laksevåg. gnr 136 bnr 208, Janahaugen 13, plan ID 7090021
Laksevåg. gnr 136 BNR 286, Janahaugen - Drotningsvik, plan ID 7090001

Figur 37 plan ID 7090001 og 7090021, Janahaugen
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Laksevåg. RV555, Reguleringsplan for sambandet Sotra- Bergen, fra Fjell
kommunegrense til Storavatnet.Planid 62990000. Trådd i kraft 21.09.2016

Figur 38 Planid 62990000, Vertikalnivå på grunnen

Figur 39 Planid 62990000, Vertikalnivå under grunnen, tunnel
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Figur 40 Planid 62990000, Vertikalnivå på grunnen på bakkenivå markert med blå skravur samt plangrense for planområdet

Planen legger til rette for å etablere nytt Sotrasamband og planlegges som en hengebru med
faste sidespenn som vil krysse Vatlestraumen ca.400 meter sør for dagens bru og bestå av fire
kjørefelt og gang -og sykkelfelt med en totalbredde på 29,5 meter.
Laksevåg RV.555 breivikskiftet- Drotningsvik Planid 19120000. Trådd i kraft
22.03.2010

Figur 41 Utsnitt av plankart Planid 19120000

Reguleringsplanen legger til rette for kollektivfelt langs rv.555 Sotraveien på en strekning
med lengde på ca 900 mellom Breivikskiftet og Drotningsvik. Kollektivfeltene anlegges som
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en utvidelse av eksisterende vei, som da blir utformet som en smal firefeltsvei med midtdeler.
Støyskjermingstiltak inngår i planen
4.3

Temaplaner

Relevante temaplaner er:
Arkitektur- og byformsstrategi
• Arkitektur skal være et sentralt verktøy for å styrke bergen som en vakker,
særpreget, inkluderende og grønn by. Vi kaller denne satsningen for arkitektur +
Kulturminnestrategi identitet med særpreg 2019-2023.
• Bergen skal sikre vern av kulturminneverdier, sikre kvalitet, identitet og særpreg i
byutviklingen.
• Bergen skal sikre at kulturminneverdier ivaretas og forvaltes gjennom ansvarlig og
klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon.
• I Bergen skal forvaltningen av kulturminner baseres på kunnskap og forståelse.
• I Bergen skal innsatsen styrkes for å verne om å sikre vår kulturarv
Kulturmiljøplan for Bergen 2021-25
«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.
• Del 1: Planens beskrivelse
• Del 2: Beskrivende del
• Del 3: Handlingsdel
Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021
• Trafikksikringsplan for Bergen 2019-2021 er en rullering av gjeldende plan fra
2017, med oppdateringer av målsettinger, strategier og innmeldte innspill til
utrygghetspunkt og strekninger for vurdering i perioden 2019-2021.
Handlingsplan for støy 2013-2018
• Planen gir en kort oversikt over støyregelverket og kommunens egen støypolitisk
og hvordan støy påvirkerhelse, trivsel og læring. Den identifiserer park-og
rekreasjonsområder i Bergen sentrum og bergensdalen sør til Nesttun som etter
definisjonen er stille områder pr i dag, og foreslår tiltak for å videreutvikle og
bevare stille områder.
Klima-og miljøplan Bergen kommunes virksomhet 2017-2020
• 2020: Bergen skal snu trenden, og redusere de direkte klimagassutslippene med 30
% i forhold til 1991.
• 2030: Bergen skal være fossilfri, dette betyr at det ikke skal brukes fossil olje, kull
eller gass i Bergen.
• 2050: Bergen skal være en 1,5 graders by. Målet er at innbyggerne skal begrense
sitt klimaavtrykk i tråd med FN sin klimaavtale.
• Har som sektormål at 70 % av alle bygg i Bergen skal ha egen energiproduksjon i
2030. Med egen energiproduksjon menes lokal produksjon av el eller varme i
forbindelse med bygget eller området, eksempelvis solceller, solfanger, vind eller
ulike typer varmepumpe mm.
• Enkeltbygg skal ses i sammenheng med området rundt, eksempelvis når det
gjelder valg av energiløsninger, og for alle nye større bygg over 1000 m2 BRA skal
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bærekraftige materialvalg og energiløsninger utredes (f.eks. gjennom Ene 04). Det
skal også utarbeides klimagassregnskap og mobilitetsplan.

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019-2028
Planen sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og
bærekraftig måte. I planen er det blant annet definert mål som sier at:
• Avløpsvann skal håndteres slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.
• Bergen kommune vil arbeide for å innfri vannforskriftens mål for god økologisk
og kjemisk tilstand for kystvann.
• tiltak skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra
Byfjorden.
• Vannkvaliteten ved utslippspunktene ved de fem største renseanleggene skal
forbedres. Vannkvalitet ved alle 5 utslippspunktene skal tilsvare klasse 2 (God
tilstand).
• Alle offentlige badeplasser i Bergen kommune skal ha badevannskvalitet. 70% av
badeplassene skal være i beste kategori.
• Det skal kunne etableres offentlige badeplasser på utvalgte steder i sentrumsnære
områder.
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Figur 42 Kart over avløpssystemene i Bergen
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4.4

Statlige planretningslinjer, rammer og føringer

Nasjonal planstrategi
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023.
Statlig planretningslinjer (SPR) og rikspolitiske retningslinjer (RPR)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(2021)
• Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018).
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995).
Forskrifter etter plan- og bygningsloven
• Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister
(2009) –
• Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og
bygningsloven (2017)
Forskrift om rammer for vannforvaltningen
(Vannforskriften) (2007).
• Gi rammer for fastsettelse av miljø mål som skal sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.
• Sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltnings-planer med tilhørende
tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det
fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet
Forurensningsforskriften
• Avløpsdelen i forskriften trådde i kraft i 2007.

Globale retningslinjer:
EØS avtalen
Direktiv 91/271/EEC, Rensing av avløpsvann fra byområder
Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann
OSPAR-konvensjonen av 1992
Samarbeid mellom 15 nasjoner og EU om beskyttelse av det marine miljø i det nord-østlige
Atlanterhav
FNs bærekraftmål
• Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030.
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5 Beskrivelse av planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
Planen legger til rette for etablering av renseanlegg i fjell med et mindre administrasjonsbygg
og pumpehus på utsiden, inkludert adkomstforhold og utomhusareal. I tillegg tar planen med
seg ny avløpsledning som går fra anlegget via grøft/borehull og videre til sjøbunnen av
Danevika.

Figur 43 Illustrasjon som viser, fra høyre: Anlegg inni fjell, tunnel som går ut i dagen hvor administrasjonsbygg og
pumpehus ligger langs Drotningsvikveien. Videre går grønne ledninger først i grøft og deretter videre i borehull gjennom
fjell og ut i Danevika.

5.1.1 Reguleringsformål
Plankartet er tegnet i tre vertikalnivå i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon (NPAD);
-

Under grunnen (vertikalnivå 1)
På grunnen (vertikalnivå 2)
På havbunnen (vertikalnivå 4)
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Figur 44 Illustrasjon som viser de ulike vertikalnivåenes utstrekning i forhold til hverandre.
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Figur 45 Plankart for alle vertikalnivå
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På grunnen (vertikalnivå 2)

Figur 46 Utsnitt av plankart på grunnen

Formål / hensynssoner / bestemmelsesområder
Offentlig tjenesteyting
Kjørevei
Fortau
Gang/sykkelvei
Annen veigrunn - grøntareal
Naturområde
Frisikt
Ras- og skredfare
Annen fare (faresone for brotårn)
Midlertidig bygge- og anleggsområde

Feltnavn
T1
KV1
FO1
GS1
AVG1 og AVG2
GN1
H140
H310_1 og H310_2
H390
#1

Areal/daa %BRA
30
1,4
0,7
0,1
0,2
0,1
2
0,1
3,4
0,8
3,3

Figur 47 Arealbruksformål, hensynssoner og bestemmelsesområde på grunnen (vertikalnivå 2)
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Under grunnen (vertikalnivå 1)

Figur 48 Utsnitt av plankart under grunnen

Formål / hensynssoner / bestemmelsesområder
Avløpsanlegg
Krav vedrørende infrastruktur
Andre sikringssoner
Krav om båndlegging etter energiloven
Bestemmelsesområde

Feltnavn
AV1 og AV2
H410
H190_1 og H190_2
H740
#2 og #3

Areal/daa
37,2
13,4
32,7
4,6
10,7

Figur 49 Arealbruksformål, henssynssoner og bestemmelsesområder under grunnen (vertikalnivå 1)
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På havbunnen (vertikalnivå 4)

Figur 50 Utsnitt av plankart på havbunnen

Formål
Avløpsnett

Feltnavn
AVN1

Figur 51 Arealbruksformål på havbunnen (vertikalnivå 4)
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Areal/daa
15,3

5.2

Gjennomgang av reguleringsformål

Vertikalnivå 2, på grunnen
Bebyggelse og anlegg: Offentlig tjenesteyting
Innenfor o_T1 offentlig tjenesteyting legges det til rette for et administrasjonsbygg og et
pumpehus som er tilknyttet driften av renseanlegget i fjellhallene. Administrasjonsbygget skal
eies og driftes av Bergen Vann. Innenfor formålet o_T1 legges det til rette for % BRA= 30 %.
For administrasjonsbygget lengst nord tillates det en byggehøyde på k+ 32,0, tilsvarende 9
meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Lengst sør i o_T1 legges det til rette for nytt
pumpehus med en byggehøyde på k+22,0, tilsvarende 3 meter fra gjennomsnittlig planert
terreng. Eksisterende bebyggelse på gnr. 136 bnr.23 som vises med kryss i plankartet er kjøpt
ut, av Statens vegvesen i forbindelse med at Sotrabroen skal etableres, og forutsatt fjernet.
Gjennom området går hensynssone H310_1 og H310_2 ras og skredfare. Langs
avgrensningen i øst kommer påhuggene for tilkomsttunellene til renseanleggets fjellanlegg og
Sotrasambandets forankringskammer.
Ved behov er Statens Vegvesen avhengig av tilgang fra o_KV1 til Sotrasambandets
tilkomsttunnel med tunnelportal i o_T1. Illustrasjonsplan er retningsgivende for linjeføring av
avkjørsel som kan benyttes i disse tilfellene. Avkjørselen er vist med avkjørselspil på
plankart. Midlertidige justeringer av veikant på o_KV1 kan være aktuelt. Avkjørselen skal
stenges fysisk av når den ikke er i bruk. Høydeforskjeller er grunnen til at avkjørsel o_KV2
ikke kan benyttes som tilkomst til Sotrasambandets tunnel. Se figur 52 for snitt.

Figur 52 Snitt som viser plassering av tunnelportaler, murer og pumpestasjon
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Figur 53 Utsnitt av plankart og illustrasjonsplan for o_T1.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei
o_KV1, offentlig kjørevei, viser regulert kjørevei hvor linjeføringen er videreført uten endring
fra reguleringsplan for Rv. 555 Sotrasambandet, planID 62990000. Regulert kjørevei er noe
justert mot øst i forhold til eksisterende vei. Regulert veibredde er ca 6,8 m fra nord og ned til
kryss til Vestre Drotningsvikveien, og følger deretter eksisterende veilinjer videre sør.
o_KV2, offentlig kjørevei, viser ny avkjørsel til o_T1 og skal opparbeides med de bredder og
kurvatur som er vist i plankart.
Fortau
o_ FO1, offentlig fortau, viser nytt regulert fortau hvor linjeføringen er videreført uten
endring fra reguleringsplan for Rv. 555 Sotrasambandet, planID 62990000. Bredden varierer
fra 2,4 – 4,2 meter. Eksisterende fortau langs østsiden av Drotningsvikveien skal fjernes.
Gang-/sykkelvei
o_GS1, offentlig gang-/sykkelvei, viser ny regulert gang-/sykkelvei hvor linjeføringen er
videreført uten endring fra reguleringsplan for Rv. 555 Sotrasambandet, planID 62990000.
Bredden er ca 3,2 meter.
Annen veigrunn – grønt areal
o_AVG1, offentlig annen veigrunn -grøntareal, viser regulert annen veigrunn grøntareal hvor
linjeføringen er videreført uten endring fra reguleringsplan for Rv. 555 Sotrasambandet,
planID 62990000. Bredden er 1 meter.
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o_AVG2, offentlig annen veigrunn -grøntareal, kan benyttes til snøopplag og annet
grøntareal. Bredden er 2 meter.
Grønnstruktur: Naturområde
Arealet merket GN1 skal benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde for anleggelse av
både renseanlegget og rv. 555 Sotrasambandet (plan – ID 62990000) sitt veianlegg.
Det er utfordrende å tilbakeføre området til naturområde etter at tiltaket er etablert. Ettersom
området skal benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde vil det være nødvendig å flate
ut terrenget og fjerne all vegetasjon der det er hensiktsmessig. Området vil etter bygge- og
anleggsperioden stort sett fremstå som et bygge- og anleggsområde. Store deler av området
vil uansett ikke kunne benyttes som framtidig naturområdet da hensynssone H310 ras- og
skredfare og H390 annen fare (faresone rundt bru) strekker seg over store deler av området.
GN1 kan tilsåes og beplantes etter bygge- og anleggsperioden er ferdig.
Eksisterende bebyggelse på gnr. 136 bnr.8 og gnr.136 bnr. 22 som vises med kryss i
plankartet er kjøpt ut og forutsatt fjernet. Bygningene ble regulert bort og innløst av Statens
vegvesen i forbindelse med reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000).
Ettersom dette området nå er blitt en del av plan for renseanlegget sikres riving av disse
byggene i denne planen også.
Gjennom området går hensynssone H310_1 og H310_2 ras og skredfare og H390 annen fare
(faresone rundt bro). I hensynssone H390 er ferdsel forbudt.

5.2.1.4 Hensynssoner
- Hensynssone H140 viser frisiktsoner for avkjørsel til renseanlegget.
- Hensynssone H310_1 er sikringssone for ras- og skredfare med en større årlig
nominell sannsynlighet enn 1/1000.
- Hensynssone H310_2 er sikringssone for ras- og skredfare med en større årlig
nominell sannsynlighet enn 1/100.
- Hensynssone H390 er faresone rundt brotårn.

5.2.1.5 Bestemmelsesområder
- Bestemmelsesområde #1 er knyttet til midlertidig bygge- og anleggsområde for
anleggelse av både renseanlegget og rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000) sitt
veianlegg. Området skal ferdigstilles i henhold til angitt formål senest 1 år etter det
som sist er gitt brukstillatelse/åpnet av renseanlegget rv.555 Sotrasambandets
veianlegg.
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Vertikalnivå 1, under grunnen
Bebyggelse og anlegg: Avløpsanlegg
Innenfor o_AV2 legges det til rette for renseanlegg i fjell med fjellhaller og adkomsttunneler.
Innenfor o_AV1 legges det til rette for utslippsrør under grunnen. Fra anlegget i o_AV2 og
o_T1 legges det avløpsledning som først går i grøft for deretter å gå gjennom borehull i fjellet
og videre til sjøbunnen av Danevika.

Figur 54 Utsnitt av plankart, vertikalnivå 1 under grunnen

Hensynssoner, under grunnen
- Hensynssone H190_1 er sikringssone rundt renseanleggets fjellanlegg og
adkomsttuneller. Sikringssonen angir området hvor det er restriksjoner grunnet fare for
uønskede konsekvenser for fjellhallene ved tiltak på eller under grunnen.
Bestemmelsen til sikringssonen setter krav om dokumentasjon på at nye tiltak på eller
under grunnen ikke får uønskede konsekvenser for fjellhallene. Det vil si at formål og
bruk av boligeiendommene på Janahaugen ikke endres, men at de får en begrensning
ved at det ikke kan gjøres tiltak som gir konsekvenser for fjellhallene. Se figur 55
under for snitt.
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Figur 55 Snitt A- A som viser sikringssone (H190_1) rundt renseanleggets fjellanlegg

Figur 56 Kartutsnitt som viser snittlinje A-A
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Hensynssone H190_2 er sikringssone rundt tunneler i rv.555 Sotrasambandet (plan- ID
62990000). Sikringssonen angir området hvor det er restriksjoner grunnet fare for uønskede
konsekvenser for rv. 555 Sotrasambandets tunneler. Også denne sonen setter krav om
dokumentasjon på at nye tiltak ikke får uønskede konsekvenser for tunnelene. Det er kun
deler av sikringssonen som kommer innenfor planområdet. Det vises til rv. 555
Sotrasambandet, plan ID 62990000 for hele sikringssonen, senterlinje, formål, høyder m.m.
Se figur 57 under for snitt.

Figur 57 Snitt som viser sikringssone (H190_2) rundt rv. 555 Sotrasambandet tunneler (plan-ID 62990000)

Hensynssone H410 er sone som sikrer fremføring av teknisk infrastruktur fra
renseanlegget til bunnen av Danevika.
Henssynssone H740 er sone for båndlegging etter energiloven og gjelder for
Statnett/BKKs kabeltunnel. Sonen ligger minst 10 meter til hver side fra tunnelvegg. Se figur
58 under for sonens utstrekning.
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Figur 58 Utsnitt fra plankart under grunnen som viser hensynssone H740 sin utstrekning

Bestemmelsesområder under grunnen
Bestemmelsesområder er områder innenfor ett eller flere formål hvor egne bestemmelser
gjelder. I tilfeller hvor et vertikalnivå har flere lag skal hvert enkelt lags utstrekning innen
vertikalnivået angis med en bestemmelsesgrense, jfr NPAD del 1. I vertikalnivå under
grunnen er det i denne planen tre lag; avløpsanlegg, rv. 555 Sotrasambandets nye tunnel og
eksisterende kabeltunnel for strømføring. Det er derfor angitt bestemmelsesområder for
Sotrasambandets nye tunnel og eksisterende kabeltunnel da det er behov for egne
bestemmelser for disse.
-

Bestemmelsesområde #2 viser avgrensningen av reguleringsplan for rv. 555
Sotrasambandet, plan ID 62990000. Innenfor bestemmelsesgrensen vil det etableres en
tilkomsttunnel knyttet til rv. 555 Sotrasambandet. I tillegg inkluderer
bestemmelsesområdet en sikringssone. For øvrige bestemmelser, høyder, linjeføring
og formål knyttet til dette laget vises det til rv. 555 Sotrasambandet, plan ID
62990000.

-

Bestemmelsesområde #3 er knyttet til Statnett/BKK sin eksisterende kabeltunnel som
ligger på ca kote – 1 til kote + 10 innenfor planområdet.

Se figur 61 som viser plassering av #2 og #3 i vertikal- og horisontalnivå.
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Figur 59 Snitt B-B som viser de ulike lagene i vertikalnivå under grunnen

Figur 60 Kartutsnitt som viser snittlinje B-B
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Figur 61 Illustrasjon som viser fjellhaller/tunneler og bestemmelsesområde #2 og #3 i vertikalnivå under grunnen
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Statnett/BKK kabeltunnel
(eksisterende)

Rømningstunnel

Renseanleggets
fjellhaller

Adkomsttunnel

Rv.555
Sotrasambandets
tilkomsttunnel (planID 62990000)
Figur 62 3D- illustrasjon av renseanleggets fjellhaller og tunneler, rv. 555 Sotrasambandets tilkomsttunnel og Statnett/BKK
kabeltunnel.

Adkomsttunnel
Renseanleggets
fjellhaller
Rømningstunnel

Statnett/BKK
kabeltunnel
(eksisterende)

Rv.555
Sotrasambandets
tilkomsttunnel (planID 62990000)
Figur 63 3D- illustrasjon av renseanleggets fjellhaller og tunneler, rv. 555 Sotrasambandets tilkomsttunnel og Statnett/BKK
kabeltunnel.
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Vertikalnivå 4, på havbunnen

Figur 64 Utsnitt av reguleringsplan vertikalnivå 4, på havbunnen

Innenfor o_AVN1 tillates det å legge avløpsledning fra land til bunnen av Danevika.

5.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Se vedlagt illustrasjonsplan, VA - rammeplan og fotomontasjer for bebyggelsen og tiltakets
plassering og utforming. Både administrasjonsbygg og pumpehus, utomhusareal og øvrige
tiltak i o_T1 skal gis en god materialbruk og en utforming av arkitektonisk kvalitet.
Eksisterende toppmasser skal, dersom det ikke registreres fremmede arter, tas vare på og
benyttes ved istandsetting av midlertidige inngrep (bygge- og anleggsområder). Naturlig
revegetering skal i hovedsak benyttes. Ved beplantning bør kun naturlig forekommende arter
benyttes. Illustrasjonsplan som viser tiltak på grunnen er vedlagt planmaterialet.
Grepene i illustrasjonsplanen er sikret i bestemmelsene/plankart gjennom:
- byggegrenser (§2.5.1)
- avkjørselspiler (§2.6.9)
- krav til antall parkeringsplasser (§3.1.1.3.a og 3.1.1.3.b)
- byggehøyder (§3.1.2.3.a og §3.1.2.3.b)
- grad av utnytting (§3.1.2.2.a)
- annen veigrunn grøntareal (§3.2.5.1)

Side 54 av 87

Figur 65 Illustrasjonplan
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Figur 66- Utsnitt av illustrasjonsplan

Figur 67 Snitt A. Se snittretning vist i illustrasjonsplan, figur 52
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Figur 68 Bilde som viser dagens situasjon

Figur 69Bilde som viser dagens situasjon

Figur 70 Fotomontasje fremtidig situasjon Fotomontasje av hvordan utforming av tomten kan bli. Utforming er i samsvar
med illustrasjonsplan. Bygg til venstre i bilde er nytt administrasjonsbygg, i midten vises tunnelportal til renseanlegget,
deretter tunnelportal til forankringskammer for rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000), og pumpehus lengst til høyre i
bildet.
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Figur 71 Fotomontasje av fremtidig situasjon. Fra venstre: Tunnelportal til renseanlegget, tunnelportal til
forankringskammer, pumpehus.

5.3.1 Byggehøyder
Planforslaget legger til rette for at nytt administrasjonsbygg i o_T1 kan ha en byggehøyde på
k +32,0. Nytt pumpehus med saltak kan ha en byggehøyde på k +22,0. Dette er sikret i
plankart og bestemmelser. Nytt administrasjonsbygg vil benyttes til kontor, kontrollrom,
garderobefasiliteter, spiserom, møterom og lager, og er tenkt oppført i maks to etasjer. Det vil
være ca to ansatte som drifter anlegget og som vil være til stede 2 – 4 dager i uken.
5.3.2 Grad av utnytting
Innenfor o_T1 er %BRA satt til 30%. Dette gir rom for oppføring av administrasjonsbygg og
pumpehus. Se under for beregning av %BRA.
Grad av utnytting %BRA
Planlagt arealbruk
Administrasjonsbygg
Pumpehus
Parkering o_T1
Totalt BRA m2 (avrundet)
Tomteareal o_T1
%BRA

m2

Antall
200
18
18
1400

Beregning av %BRA. Etter opprunding er %BRA satt til 30%.
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BRA m2
1
1
4

200
18
72
300
1400
21,4

Fjellanlegget skal bestå av en fjellhall for renseprosessen og en hall for tekniske
installasjoner, begge med 22 m spenn. I tillegg skal det bygges en hall for å snu lastebiler og
utlasting av slam med 17 m spenn. Prosesshallen skal bli 19 m høy ved midtheng, mens
teknisk rom og snuhallen skal ha en høyde på 10 m. Fjellhallene skal forbindes med 3
tunneler, derav to tunneler med spenn 8,1 m og en med spenn 4 m. Ved Drotningsviksveien
skal det etableres to påhugg henholdsvis for adkomstunnelen og en rømningstunnel som skal
føre ut i dagen fra teknisk rom og snuhallen.

Rømningstunnel

Adkomsttunnel

Figur 72 3D-illustrasjon av renseanleggets fjellanlegg, adkomsttunnel og rømningstunnel

Figur 73 Utsnitt fra VA rammeplan
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5.4 Boligmiljø og bokvalitet
Ikke aktuelt da reguleringsplanen regulerer nytt administrasjonsbygg og pumpehus tilknyttet
renseanlegg og ikke regulerer nye boliger.
5.5 Utomhusareal
Ikke aktuelt da reguleringsplanen ikke regulerer boliger eller uteoppholdsarealer til boliger.
Illustrasjonsplanen viser hvordan administrasjonsbygg, pumpehus og tilkomster er tenkt
plassert.
Fra dagens p-plass tilgrensende 136/23 og sørover langs bergveggen er det i grunnkart merket
av en sti. Som en ser av figur 74 vil stien lede til faresone for brotårn, H390 hvor det er
hjemlet i bestemmelsene at ferdsel er forbudt. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å
hensynta denne gangforbindelsen.
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Figur 74 Illustrasjon som viser dagens sti innenfor plangrensen på grunnen
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5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet to kulturminnedokumentasjoner; en for hele
planområdet og en kulturminnedokumentasjon for riving av Drotningsvikveien 160 gnr. 136
bnr 23 som er vist med kryss i plankart.
5.7 Miljøtiltak
Renseanlegget er et miljøtiltak i seg selv. På bakgrunn av krav i utslippstillatelse gitt av
Fylkesmannen datert 2016-10-14 og Forurensningsloven må avløp fra området Bergen vest
gjennomgå sekundærrensing innen utgangen av 2025. Klarer ikke Bergen å innfri kan dette
bli sett som et brudd på utslippstillatelse. Området har i dag delvis rensing via private
slamavskillere, kommunal slamavskiller og kommunale ristanlegg.
5.8

Samferdsel

5.8.1 Vei og atkomst
Adkomst til planområdet vil fortsatt være via Drotningsvikveien. Det vil være ca to ansatte
som drifter renseanlegget, og som vil være til stede 2 – 4 dager i uken. Drotningsvikveien er
offentlig. Frem til like nord for planområdet er den fylkesvei. Gjennom planområdet er den
kommunal vei. Det nye planforslaget følger gjeldende regulert løsning for veianlegget slik det
er vist i reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, plan-ID 62990000.
Ny vei gjennom planområdet skal utformes i henhold til Statens vegvesens gjeldende
håndbøker. Den vil ha samme stigningsforhold som dagens vei. Det skal kun gjøres mindre
endringer på veianlegget slik at det ikke er nødvendig med etablering av nye fyllinger eller
skjæringer i vesentlig omfang.

Figur 75 Normalprofil for Drotningvikveien i anleggsfasen, se snittlinje i figur xx under
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Figur 76 Kartustnitt med snittlinje for snitt i figur xx
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Figur 77 Normalprofil for Drotningsvikveien i driftsfasen, sett fra nord mot sør

Normalprofil i figur 77 er basert på linjeføring i reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet
(plan-ID 62990000) som er videreført i ny plan.

5.8.2 Varelevering og atkomst for store kjøretøy
Det skal etableres ny avkjørsel fra Drotningsvikveien til det nye renseanlegget. Den nye
avkjørselen skal være stor nok for at det skal være adkomst til renseanlegget med lastebil.
Snuareal for lastebil skal etableres inne i fjellhallen.
5.8.3 Parkering
Bestemmelsene i kommuneplanen (KPA 2018) angir 4 - 10 parkeringsplasser pr. 1000 m2 for
andre arealkategorier/sone 4. Bestemmelsene stiller også krav til minimum 12
sykkelparkeringsplasser pr 1000 m2 kontor. I planen blir det lagt opp til parkering for tre biler
(to for ansatte, og en for besøkende) og tre sykler ved det nye administrasjonsbygget. 200 m2
kontorareal i administrasjonsbygget er lagt til grunn for beregningene av antall p-plasser.
Parkeringsareal skal være over bakken.
5.8.4 Kollektivtilbud
Busstopp ligger ca 10 meter nord for planområdet. Tiltak i planen vil ikke endre fremtidig
situasjon. Pr. april 2022 er det kun skolebuss til Kjøkkelvik skole som går til/fra dette stoppet.
(Kilde: skyss.no)
5.8.5 Gangtraseer og snarveier
Det skal etableres nytt fortau på vestsiden av Drotningsvikveien. Dette sammen med gang- og
sykkelveien vil gi gangadkomst gjennom planområdet. Eksisterende fortau på østsiden av
Drotningsvikveien vil bli fjernet.
Eksisterende sti fra p-plass tilgrensende 136/23 og sørover langs bergveggen vil lede til
faresone for brutårn, H390 hvor ferdsel er forbudt. Det er derfor ikke hensiktsmessig å ivareta
denne gangforbindelsen.
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5.8.6 Sykkel
Det skal etableres ny gang- og sykkelvei på vestsiden av Drotningsvikveien. Denne går fra
nordvest i planområdet og videre sørover før den går over til fortau.
5.9 Universell utforming
Kravene til universell utforming dekkes av TEK 17 og det er derfor ikke knyttet opp egne
bestemmelser til dette.
Inni fjellhall settes det av tekniske og praktiske grunner ikke krav om universell utforming.
Bakgrunnen for denne avgjørelsen er at det inn i fjellhallen vil opparbeides anlegg i to etasjer
med trapp til andre etasje. Selv om det ikke settes krav om universell utforming for fjellhallen
er det likevel en forutsetning at prinsippet om inkludering og likeverd ivaretas.
5.10 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Nytt avløpsnett dimensjoneres i forbindelse med detaljprosjektering av renseanleggets
prosesstekniske entreprise. Eksisterende ledningsanlegg i området vil i stor grad saneres i
forbindelse med nedlegging av eksisterende Drotningsvik renseanlegg. Samtidig vil nytt
ledningsanlegg til renseanlegget og fra renseanlegget til utslippspunkt i sjø utenfor Danvik
etableres som vist i VA-rammeplanen.
Vannledninger utenfor tunnelportal og mot Vestre Drotningsvik legges om iht. VArammeplanen. Renseanleggets vannforsyningsbehov vil være en del av detaljprosjektering og
design av renseanleggets rensetekniske innretninger.
VA-rammeplan tilhørende denne reguleringsplanen omtaler og viser detaljer vedrørende
plassering og tilknytning av nyanlegg og reetableringer av vann-, overvann- og avløpsanlegg.
Det etableres luftreduserende tiltak. Av erfaring fra andre anlegg føres lukten ut sammen med
rørene i sjø.
Med unntak av omlegging av noen mindre stikkledninger til eneboliger, vil alt nytt VAanlegg innenfor planområdet etableres til kommunalt drift og vedlikehold.

5.11 Renovasjon
Det er ikke utarbeidet renovasjonsteknisk plan. Størrelse på administrasjonsbygg og sjelden
bruk tilsier at renovasjon blir som ellers i nærområde, med krav til størrelser på dunker og
hentedager som for boliger i nærområdet. Det er for øvrig mulighet for bossbil å snu inne på
tomten.
5.12 Energiløsninger og klimatiltak
Anlegget vil gå på 100% strøm, evt. med noe energigjennvinning fra avløpsvannet og
energibrønner til oppvarming. Det legges ikke opp til fjernvarme
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
Det vises til kapittel 3.15 som viser og identifiserer 10 uønskede hendelser / forhold som det
er foreslått risikoreduserende tiltak for i kapittel 8.15. Ved å utføre disse risikoreduserende
tiltakene er det vurdert at tiltaket får en akseptabel risiko.
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Ros- analysen viser i sin helhet hvordan hver hendelse er vurdert i henhold til risiko og
konsekvens i forhold akseptkriteriene.
5.13.1 Støytiltak
Installasjoner inne i fjellhallen vil ikke gi støy til omgivelsene. Tekniske installasjoner knyttet
til administrasjonsbygget kan gi støy til nærliggende støyfølsom bebyggelse og må hensyntas
i prosjekteringsfase. Støy fra pumpestasjonen og fra evt. ventilasjonsvifter må også
undersøkes i prosjekteringsfase.
I anleggsfasen vil det være behov for avbøtende tiltak mot støy. Tiltakene vil bl.a. være
informasjon og varsling til naboer, driftstidsbegrensninger på støyende arbeid og lyddemping
på tunnelvifter.
5.14 Terrenginngrep og massehåndtering
For å legge til rette for renseanlegget må fjellhall sprenges ut. Det er totalt ca 50 000m³ faste
masser og 100 000m³ løse masser. I bestemmelse §6.2.3 og 6.2.4 er håndtering av masser
omtalt. Eventuelle forurensede masser skal behandles etter til enhver tid gjeldende forskrifter.
Trafikksikkerhet i anleggsfasen skal synliggjøres i skilt- og trafikksikkerhetsplan, jf
bestemmelse §6.2.1.
Skredfaren i kartleggingsområdet er forårsaket av steinsprang. Aktuelle tiltak vil trolig bestå
av rensk der det er mulig, sikring med dobbelt korrosjonsbeskyttede kamstålbolter, fjellbånd
og steinsprangnett. I områder med oppknuste blokker vil det også være aktuelt å benytte
wirenett.
Sikringstiltak må utføres før skredutsatte områder tas i bruk til anleggsdrift. Skredutsatte
områder er vist i rapport skredfarevurdering datert 05.04.2022 utført av Sweco Norge AS.
Alle tiltak må prosjekteres av geolog og utføres av firma med erfaring innenfor skredsikring.
5.15 Rekkefølgebestemmelser
Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser jf. k§ 6 i bestemmelsene.
Et viktig premiss for reguleringsplanen er at utsprenging av fjellhall for renseanlegget skal
koordineres med utsprenging av tilkomsttunnel for rv.555 Sotrasambandet, plan-id 62990000.
Disse tiltakene starter ikke opp eller ferdigstilles samtidig. Samtidig som tiltak i o_T1 mest
sannsynlig ikke bli startet opp før tilkomsttunnelen til rv. 555 Sotrasambandet er ferdigstilt.
Hensikten med rekkefølgebestemmelsene er å sikre at bygge- anleggsfasen har nok
fleksibilitet og lar seg gjennomføre, samtidig som at ferdig areal må ferdigstilles i henhold til
utbyggingstakten i planområdet. Dette gjelder særlig veianlegget som skal være ferdigstilt 1,5
år etter utsprengning av fjellhall i o_AV2. Dette er sikret i bestemmelse § 6.3 rekkefølge i tid.
Rekkefølgebestemmelsene i § 6.2 er knyttet opp mot igangsettingstillatelse til tiltak. Dette er
for å sikre at nødvendig dokumentasjon er på plass før anleggsarbeidene starter opp.
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6

Planprosess og medvirkning

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser
25.02.22 og annonsert i Bergens tidende 02.03.22.
Det ble gjennomført informasjonsmøte før oppstart. Møtet ble gjennomført via teams den
15.12.21. Grunneiere i og rundt planområdet fikk direkte invitasjon. I møtet ble bakgrunnen
for hvorfor planarbeidet starter opp, konseptvalgutredning, planlagt anlegg og
reguleringsprosessen presentert. Presentasjon fra møtet ble sendt ut til inviterte parter i
etterkant. Det ble oppfordret til å ta kontakt med prosjektgruppen ved eventuelle spørsmål.
Flere av naboene har tatt kontakt via epost og telefon. Enkelte av naboene er det gjennomført
private møter med.
Det meste av innspillene gjelder bekymring knyttet til anleggsfasen:
Anleggsfase
Kommentar
Rystelser og støy knyttet til sprengning
Det vil gjennomføres bygningsbesiktelse ihh
til NS 8141.
Det vil være strenge rystelseskrav, mye pga
nærhet til Statnett/BKK sin kabeltunnel inn i
fjell.
Det vil være minst like strenge krav som i
reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet
(plan-ID 62990000). Støykrav ivaretas i
reguleringsplan.
Bekymring for at rotter kommer frem under Bergen vann har vært i dialog med
sprengning
grunneiere. Det settes ut rottefeller.
Bekymring knyttet til ivaretaking av de
I anleggsfasen vil det være tung sikring.
myke trafikantene, skolebarn og ferdsel med Dette sikres i bestemmelsene. Plan for
sikring skal gjennomgås med Bymiljøetaten.
barnevogn.
Bekymring vedr skader på VA-anlegg i
Bergen vann inspiserer før anleggsstart.
Janhaugen.
Borehull
Fjellanlegget er flyttet etter oppstart og vil
antagelig ikke komme i konflikt med
borehull. Dersom anlegget skulle komme i
konflikt så blir borehullet flyttet.
Driftsfase
Kommentar
Bekymring knyttet til om lukt skal kjennes i Det etableres luftreduserende tiltak. Av
hagene i Janahaugen
erfaring fra andre anlegg føres lukten ut
sammen med rørene i sjø. Lukt skal dermed
ikke føres ut i lokalområdet. Det er
imidlertid fare for at det en sjelden gang kan
komme lukt fra anlegget.
Bekymring knyttet til bad, båt og fiskeliv i
Utløp fra dagens renseanlegg sendes ut i
Danevika. Det nye anlegget vil rense på en
Danevika.
mye bedre måte enn tidligere og kvaliteten
på vannet vil av den grunn bli bedre.
Våren 2022 skal Janahaugen velforening ha velforeningsmøtet. Bergen vann stiller i dette
møtet for å orienter om prosessen og svare på spørsmål.
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Det har vært gjennomført en rekke arbeidsmøter med ulike instanser:
Instans
Tema
Veiledningsmøte og oppstartsmøte med Plan Avklaringer rundt prosess og fremdrift
og bygningsetaten
knyttet til reguleringsplan, og utsprengning
av fjellhall.
Statens vegvesen
Plan for renseanlegg berører reguleringsplan
Sotra Link (entreprenør til rv. 555
for rv. 555 Sotrasambandet, plan-ID
Sotrasambandet)
62990000.
Fokus på geologi, fremdrift og
forutsetninger som må på plass for å
realisere renseanlegget uten
fremdriftsmessige eller økonomiske
konsekvenser for rv. 555 Sotrasambandet.
Statnett/BKK (eier av kabeltunnel)
Kabeltunnelen går gjennom planområde for
renseanlegg. Hensyn til tunnelen og
rystelser må ivaretas.
Bymiljøetaten
Anleggsfase og rekkefølgekrav knyttet til
vei.
Forhåndskonferanse med byggesak, Plan og Prosess med rammetillatelse og
bygningsetaten
dispensasjoner for utsprengning av fjellhall
må skje parallelt med planprosessen.

Utvidet plangrense
I løpet av planprosessen er plangrensen justert.
I øst (A) er plangrensen justert grunnet:
- de geologiske forekomstene i fjellet,
- for å ta hensyn til Statnett/BKK sin tunnel under fjellhall,
- for å ta hensyn til fremtidig gangtunnel til ny Sotrabro i sør
- for å plassere fjellhall mest hensiktsmessig
Berørte naboer oppå Janahaugen ble varslet ved oppstart. Bestemmelse §4.1.2, sikkerhetssone
rundt fjellanlegg og tunnel, vil også gjelde for det utvidede området.
I nord (B) er planområdet justert. Da planen ble startet opp var det aktuelt å la midlertidig
bygge- og anleggsområde gå inn i dette området. Det er ikke lengre aktuelt, og planen er av
den grunn justert.
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Figur 78 Illustrasjon som viser justering av plangrensen
Blå stiplet strek er grense til varsel om oppstart, svart stiplet strek er ny plangrense.
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7 Konsekvensutredning
Tiltaket er ikke konsekvensutredningspliktig:
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding:
b. reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.
Vedlegg I sier at renseanlegg for (pkt 13) spillvann med en kapasitet på over 150 000
personekvivalenter (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11c) skal
konsekvensutredes.
Vurdering § 6:
Renseanlegg på Drotningsvik planlegges for spillvann på ca. 17 000
personekvivalenter og skal derav ikke konsekvensutredes etter dette punktet.
§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding:
a. reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.
I Vedlegg II pkt 11 Andre prosjekter står det at (pkt c) Renseanlegg for spillvann skal
vurderes om det er behov for å konsekvensutrede.
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket omtalt i § 10 andre
ledd og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje
ledd.
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:
a) størrelse, planområde og utforming
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og
biologiske ressurser
c) avfallsproduksjon og utslipp
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.
Videre skal det gjøres en vurdering etter § 10, fjerde ledd i forskrifta, om planen eller
tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med:
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag,
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven
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Vurdering
Områdets vurderes å ha noe verdi for naturmangfold. Vurderingen baserer seg på at det i
området forekommer svært lite vegetasjon som skog og det som forekommer er begrenset til
små arealer uten noen grad av sammenheng. Det vurderes ikke at området har noen funksjon
for hjortevilt. Sjøfugl og andre fugler med maritime preferanser benytter sannsynligvis
sjøarealer i vika både til næringssøk og som skjul. Tiltaket vurderes til å ikke utløse krav om
konsekvensutredning.
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige
for friluftsliv
Vurdering
Det er flere krigsminner i området samt et automatisk fredet kulturminne/løsfunn. Området er
registrert og vurdert i forbindelse med reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID
62990000) og tiltaket vurderes ikke til å utløse krav om konsekvensutredning. Uavhengig av
dette må kulturminner og kulturmiljø ivaretas på en god måte gjennom planprosessen.
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.
71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77
Vurdering
Tiltaket er ikke vurdert å medføre eller komme i konflikt med retningslinjer eller
bestemmelser som nevnt over.
d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål,
samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning
for landbruksvirksomhet
Vurdering
Tiltaket inkluderer ikke områder nevnt i d).
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Vurdering
Grunnlaget for planoppstart er å bygge et renseanlegg med bedre rensesystem og utslipp.
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning etter punkt e).
f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller
luftforurensning.
Vurdering
Tiltaket vil bedre vannkvaliteten i sjø og utløser ikke krav om konsekvensutredning etter
punkt f).
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp.
Vurdering
Gjennom plan- og prosjektering må en ha fokus på klimagass, herunder håndtering av masser.
Tiltaket vurderes ikke til å medføre vesentlig forurensning eller klimagassutslipp.
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.
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Vurdering
Ras og skred er et tema i regleringsplanprosessen. Dette sikres gjennom prosjektering og det
vurderes ikke som konsekvensutredningspliktig.
Konklusjon
Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding etter § 6, jf vedlegg 1. Planforslaget er vurdert til å ikke utløse
krav om konsekvensutredning etter §8, jf § 10 i forskrift om konsekvensutredninger.
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8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Grensen for naturområde i ny plan er flyttet lengre vest sammenlignet med KPA2018. Dette
er gjort da det sørligste området øst for Drotningsvikveien ligger delvis innenfor faresone for
brotårn hvor ferdsel er forbudt, og at det ligger innenfor faresone for ras/skred. Dette området
ligger delvis som øvrig byggesone (sone 4) og grønnstruktur i kommuneplanen (KPA 2018)..
Tiltaket er tråd med bestemmelsene i §26.5 og §26.5.2 sone 4 øvrig byggesone i KPA 2018
som sier at det er tillat med ”mindre næringsvirksomheter som ikke medfører støy,
forurensning, trafikkbelastning eller andre ulemper for omgivelsene kan tillates. Det tillates
ikke nyetableringer eller bruksendring for tiltak med høy arbeidsplass- eller
besøksintensitet”.

Figur 79 Utsnitt kommuneplanens arealdel
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8.2

Eksisterende reguleringsplaner

Eksisterende reguleringsplaner på Janahaugen øst i planområdet vil fortsatt gjelde, men vil få
en restriksjon gjennom sikringssonene H190_1 og H190_2 i ny plan. Restriksjonen setter krav
om at det skal dokumenteres at tiltak innenfor sikringssonen (på eller under grunnen) ikke kan
medføre skade på fjellhaller eller tunneler. Dette for å beskytte de mot tiltak fra overflaten, for
eksempel boring, graving, sprenging eller andre typer tiltak som kan gi uønskede
konsekvenser for fjellhallene og tunellene.
Innenfor sikringssone H190_1 gjelder:
I sikringssone H190_1 under grunnen, er tiltak på eller under grunnen bare tillatt dersom det
kan dokumenteres at tiltaket ikke får uønskede konsekvenser for fjellhaller eller anlegg i
fjellet som tilhører renseanlegget. Eksempel på slike tiltak kan være sprenging, pelramming,
hullboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av tilleggslaster.
Sikringssonen er på minst 15 m rundt alle bergrom. Der overdekningen (avstand mellom
terreng og topp fjellhall/tunnell) er mindre enn 15 meter vil sikringssonen komme over
grunnen. Bestemmelsen for sikringssonen gjelder også for disse områdene.
Sikringssone H190_1 berører reguleringsplanene:
- Laksevåg. gnr 137, Boligområde Drotningsvik sør, plan ID 7090026
- Laksevåg. gnr 136 bnr 208, Janahaugen 13, plan ID 7090021
- Laksevåg. gnr 136 BNR 286, Janahaugen - Drotningsvik, plan ID 7090001
- Laksevåg. Rv 555, Reguleringsplan for Sambandet Sotra-Bergen fra fjell kommune til
Storavatnet, plan ID 62990000
Innenfor sikringssone H190_2 gjelder:
Innenfor sikringssonen H190_2, er det ikke tillatt med inngrep ut over det som er nødvendig
for veganlegget til rv.555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000). Det er heller ikke tillatt med
tiltak som kan medføre skader på veganlegget i tunnelene. Søkes det iverksatt tiltak i eller
inntil sikringssone for tunnel, skal det dokumenteres at omsøkt tiltak ikke vil ha noen
innvirkning på tunnelen eller sikringssonen og arbeidet skal godkjennes av Statens Vegvesen.
Sikringssonen for rv. 555 Sotrasambandets tunneler innenfor planområdet er 30 meter til alle
sider fra tunnelenes senterlinje. Sonen går også til topp terreng uavhengig av avstand til
terreng. I sør går sikringssonen utenfor planområdet, for dette området vises det til
reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, planID 62990000.
Sikringssone H190_2 berører reguleringsplanene:
- Laksevåg. gnr 137, Boligområde Drotningsvik sør, plan ID 7090026
- Laksevåg. gnr 136 BNR 286, Janahaugen - Drotningsvik, plan ID 7090001
Plankart for vertikalnivå 1 (under grunnen) viser sikringssonenes avgrensning, se figur 80
under.
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Janahaugen

Figur 80 Sikringssone H190_1 sin avgrensning under grunnen.

Figur 81 Reguleringsplan plan ID 7090026
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Figur 82 Regjeringsplan plan ID 7090021 og 7090001
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Deler av renseanleggets fjellhaller og tunnel ligger delvis innenfor rv. 555 Sotrasambandets
sikringssone H190_2 i eksisterende plan, plan ID 62990000. Se figur 83 for hvilke områder
det gjelder. Dette er ivaretatt gjennom planen og i dialog med Statens vegvesen.

Sikringssone H190_2 i rv.555
Sotrasambandets reguleringsplan (plan-ID
62990000). Sikringssonen er videreført i ny
plan.
Figur 83 Utsnitt som viser renseanleggets fjellhaller og tunneler innenfor rv.555 Sotrasambandets sikringssone H190_2
(markert med blå ellipser)

Deler av Drotningsvikveien i reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, plan ID 62990000,
vil bli videreført med uendret linjeføring. I ny plan settes det nytt rekkefølgekrav for
utbedring av Drotningsvikveien som fastslår at veianlegget innenfor planområdet skal
ferdigstilles senest 1,5 år etter at utsprengning av fjellhallen har startet opp.
Midlertidig bygge- og anleggsområder vil bli videreført med noe endret utstrekning i ny plan.
I nord er midlertidig bygge- og anleggsområde redusert til å ikke innbefatte eiendom 136/133.
Dette grunnet at det ikke er behov for dette bygge- og anleggsområde i ny plan. I tillegg er det
gjort noen justeringer av midlertidig bygge- og anleggsområde i forhold til ny avkjørsel og
annen veigrunn grøntareal.
Annen veigrunn grøntareal på østsiden av Drotningsvikveien er redusert fra 8 meters bredde i
reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, plan- ID 62990000, til 2 meter i ny plan for å få
plass til nødvendig areal i tilknytning til administrasjonsbygget.
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Vei fra Drotningsvikveien og inn til rv. 555 Sotrasambandet (plan ID 629990000) sin
tilkomsttunnel er tatt ut av planen og erstattet med avkjørselspil og ny avkjørsel o_KV2 noe
lengre nord. Dette grunnet at det sjelden vil være behov for å ha tilkomst til Sotrasambandets
tilkomsttunnel, mens det vil være ukentlig behov for tilkomst til administrasjonsbygget og
renseanlegget. Høydeforskjeller gjør at det ikke vil være mulig med adkomst til rv. 555
Sotrasambandets tilkomsttunell via o_KV2.
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte
hovedformål er tatt ut i sin helhet og erstattet med andre formål; offentlig tjenesteyting,
kjørevei og naturområde. Grunnen til at området i sør nå er regulert som naturområde er for å
gi området en permanent regulering, og ikke midlertidig slik det er regulert i gjeldende plan.

Figur 84 Planid 62990000, Vertikalnivå på grunnen
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Figur 85 Planid 62990000, Vertikalnivå under grunnen, tunnel

8.3 Arkitektur og byform
Det meste av anlegget plasseres inni fjell. Administrasjonsbygg og utomhus er plassert inni et
søkk i landskapet og har lite konsekvenser for landskapet og de bygde omgivelsene. Punkt 5.3
og med tilhørende illustrasjoner og fotomontasjer viser at det er lagt vekt på at nye tiltak i
o_T1 skal gis en god materialbruk og utforming av god arkitektonisk kvalitet. Nødvendige
terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt i forhold til omgivelsene. Dette støtter
oppunder strategien arkitektur- og byformingsstrategien som fokuserer på at nye bygg og
tiltak skal ha en helhetlig utforming som styrker samspillet med by og natur.
8.3.1 Estetikk
Alle bygg og tiltak innenfor o_T1 skal jf.avsnitt 8.3 legge vekt på god arkitektur og estetikk.
Dette gjelder både materialbruk, estetikk og utforming. Til søknad om tiltak skal det sendes
inn dokumentasjon som beskriver farge og materialbruk. Jf.§ 2.1.1 i bestemmelsene.
8.4 Levekår og folkehelse
Renseanlegget etableres og bygges for å tilfredsstille krav om sekundærrensning fastlagt i
utslippstillatelse gitt av fylkesmannen i Hordaland (nå statsforvalteren) 14.oktober 2016 i
forurensningsloven. Det nye anlegget blir bedre med tanke på teknisk kvalitet og med tanke
på utslipp i sjø. Forslag til reguleringsplan for nytt renseanlegg i Drotningsvik støtter dermed
oppunder Folkehelseloven §1. Formål.
“Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner helseforskjeller. Folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykiske og somatisk sykdom,
skade eller lidelse.
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Nytt renseanlegget vil reduserer utslipp i sjø noe som igjen øker badevannskvaliteten området.
I forbindelse med anleggsfasen skal vei og fortau opparbeides i tilstrekkelig grad for å sikre
fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgruppene, dette gjelder særlig myke
trafikanter og skolebarn som benytter veien som skolevei.
8.5 Uterom
Det er utarbeidet illustrasjonsplan og snitt som viser hvordan uteområdet vil kunne etableres i
forbindelse med bygging av administrasjonsbygget i o_T1. Det tilstrebes at nødvendige
terrenginngrep tilpasses omgivelsene. Trær og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares,
dersom det er mulig.
8.6 Kulturminner og kulturmiljø
Planforslaget legger til rette for rivning av bygg Drotningsvikveien 160. Eiendommen er
allerede regulert revet i reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000), og
eies av Statens vegvesen.
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en kulturminnedokumentasjon for
Drotningsvikveien 160 (gnr .136/23) Formålet med denne rapporten er å foreta en
kulturhistorisk dokumentasjon av Drotningsvikveien 160 (Gnr. 136/bnr. 23) for å oppfylle
krav om antikvarisk dokumentasjon av bygning med kulturhistorisk verdi før rivning.
Drotningsvikveien 160 ble bygget i 1938 eller kort tid etter.
8.7

Blågrønne verdier og infrastruktur

8.7.1 Sammenhengende blågrønn struktur
Planforslaget vil få konsekvenser for blågrønne strukturer innenfor planområdet.
Naturområdet GN1 vil bli benyttet som midlertidig bygge- og anleggsområde i anleggsfasen. I
forbindelse med dette arbeidet vil vegetasjon bli fjernet der det er hensiktsmessig, og det kan
bli gjort endringer/ utflatinger av terrenget. Jf. punkt 5.2 vil det være vanskelig å tilbakeføre
dette området til naturområde/ grønnstruktur.
Det er ingen åpne bekker eller vann som blir påvirket av planforslaget.

8.7.2 Jordressurser
Planområdet består stort sett av bebygde områder inkludert veiareal. Det er ifølge miljøstatus
ikke registrert jordressurser innenfor planområdet. Planforslaget får ikke konsekvenser for
jordressurser.
8.7.3 Naturmangfold
Realisering av renseanlegget vil legge beslag på skog og tilgrensende hager. Arealbeslagene i
skogholtet vil være permanente, mens arealene i nord og sør kun vil få midlertidige
arealbeslag. Dette vil bryte sammenhengen i dette grøntdraget, som funger som økologisk
korridor for dyr og planter, og redusere leveområder for naturlig vegetasjon og dyreliv i et
ellers presset område. Da den nye broen som bygges i forbindelse med rv. 555
Sotrasambandet (plan-ID 62990000) vil få landfeste like sør for planområdet, vil denne
økologiske korridoren uansett få redusert verdi, uavhengig av om renseanlegget blir realisert
eller ikke (ref. innspill fra Bymiljøetaten, 2022). Utbygging av renseanlegg vil imidlertid
forsterke barrierevirkningen.
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I forbindelse med opparbeiding av tomten, vil det ved masseforflytning være risiko for at en
sprer fremmede arter til nye naturområder. Da enkelte fremmede arter er svært
spredningsvillige kan de potensielt føre til at stedegne arter fortrenges og skade på
naturverdier.
8.8 Rekreasjon og friluftsliv
Utløpet fra det gamle renseanlegget ut i Danevika vil fjerne og erstattes med nytt utløp. Det
nye utløpet vil være av mye bedre kvalitet enn det gamle og en kan anta at badekvalitet, fiske
og kvaliteten i Vatlestraumen blir forbedret.
Området er del av en økologisk korridor i KPS, denne korridoren vil ha begrenset verdi etter
etablering av rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000) og konsekvensen vurderes som
minimal.
8.9 Sosial infrastruktur
8.9.1 Skole og barnehage
Skolevei ivaretas og bedres noe gjennom planforslaget jf. punkt 8.11.5
8.9.2 Annen sosial infrastruktur
Planforslaget påvirker i liten grad annen sosial infrastruktur.
8.10 Barn og unges interesser
Renseanlegg i Drotningsvik vil bedre den teknisk kvalitet på rensingen som vil redusere
utslipp til sjø. Tiltaket er med på å bedre badevannskvaliteten i for eksempel i Store
Drotningsvika og Danevika som er en del av barn og unges interesser dersom disse stedene
blir benyttet som badeområdet. Jf. Vann- og avløpsetatens visjon er «Rent vann til fjord og
folk». Etablering av sekundærrenseanlegg i Drotningsvik støtter opp under denne målsettinger
og visjonen.

8.11 Samferdsel og mobilitet
8.11.1 Vei og atkomst
Veistandarden gjennom planområdet vil bli forbedret med dette planforslaget. Veigeometrien vil
bli strammet opp og det vil bli noe bedre siktforhold i kryss mellom Drotningsvikveien og Vestre
Drotningsvik.

Trafikkøkningen som følge av planforslaget vil være svært liten ettersom det ikke etableres
mange arbeidsplasser. Området som helhet vil oppleve en reduksjon i trafikkmengde som følge av at
flere av boligene i området er løst inn og skal rives.

Planforslaget vil ikke redusere fremkommeligheten for buss og utrykningskjøretøy.
8.11.2 Parkering
Planforslaget legger til rette for til sammen 3 parkeringsplasser i o_T1. 2 parkeringsplasser og
1 gjesteparkering, da det er tenkt at det skal være ca.2 arbeidsplasser i administrasjonsbygget.
Planforslaget vil ellers ikke få konsekvenser for parkeringssituasjonen i området.
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8.11.3 Trafikksikkerhet
Planforslaget, med videreføring av intensjoner i rv. 555 Sotrasambandet (plan-ID 62990000),
vil bedre trafikksikkerheten i området. Mest vesentlig ved å flytte fortauet over på vestsiden
av Drotningsvikveien. Dermed slipper beboerne i Vestre Drotningsvik å krysse veien to
ganger for å bruke fortauet slik situasjonen er i dag.
Det er fokusert på trafikksikkerhet i bygge- og anleggsfasen. Det er knyttet rekkefølgekrav til
at før det gis igangsettingstillatelse (felt o_T1 og o_AV2) skal det følge en rigg - og
sikringsplan for bygge- og anleggsfasen som gjør rede for sikring av anleggsområdet. Denne
skal gjøre rede for skilting trafikkavvikling, tilgjengelighet og trafikksikring av området.
Planen skal omfatte en vurdering av behovet for tiltak mot støy og støv, og gjøre rede for
eventuelle tiltak jf. §6.2.1. i bestemmelsene.

8.11.4 Kollektivtilbud
Eksisterende snuplass i Drotningsvikveien ligger like nord for planområdet. Denne snuplassen vil ikke
bli berørt av denne planen. Planforslaget får ikke konsekvenser for kollektivtilbudet.

8.11.5 Sykkel og gange
Planforslaget vil bedre situasjonen for myke trafikanter ved at fortauet sikres og etableres på
vestsiden av Drotningsvikveien. Dette er en sikrere løsning enn eksisterende fortau på
østsiden av veien. Det nye fortauet vil bedre fremkommeligheten gjennom området samt til
bussholdeplassen på snuplassen. Dette er sikret i § 6.3.1
8.12 Vannforsyning og avløp
VA-rammeplanen viser planlagt nyanlegg og omlegginger innenfor planområdet. Etablering
av nytt renseanlegg i Drotningsvik innebærer sanering av fem eksisterende eldre renseanlegg
på strekningen Kjøkkelvik til Skaret. I forbindelse med nedlegging av eldre renseanlegg
etableres nytt overføringsanlegg utenfor planområdet. Traséer for nytt overføringsanlegg
utenfor planområdet vil måtte utredes i egne forprosjekter og detaljprosjekter.
Reguleringsplanen påvirker ikke vannforsyning utenfor planområdet.
8.13 Energi og klima
KPA 2018 stiller i §. 18.3 og § 18.4 krav om at skal utarbeides klimagassberegninger i
forbindelse med alle nye reguleringsplaner i Bergen kommune for å synliggjøre det totale
klimagassutslippet i forbindelse med nye byggeprosjekt. Det er derfor utarbeidet en egen
klimagassberegning for Drotningsvik renseanlegg.
Ved å rapportere forventet klimagassutslipp i tidligfase kan prosjektet iverksette tiltak der det
er hensiktsmessig for å redusere klimagassutslipp fra prosjektets livsløp.
Klimagassbudsjettet er basert på estimerte mengder og tilpassede transportavstander for
kvalitetsmasser og omfyllingsmasser, og ellers materialkvaliteter tilsvarende bransjereferanse.
Det vil derfor være nødvendig å følge opp klimagassregnskapet i senere fase, for å oppdatere
med prosjektspesifikke mengder, materialer og andre forutsetninger som gir utslag på
klimagassutslipp.
Å etablere fjellhaller for renseanlegg i Drotningsvik er av høy prioritet, slik at etablering av
renseanlegg ikke forsinkes vesentlig som følge av Sotrasambandprosjektet. Fjellhallene må
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være etablert i løpet av 2022, noe som innebærer at reguleringsplan for renseanlegget må være
godkjent i løpet av første halvår 2022.
Av materialutslippene (A1-A4) utgjør sprøytebetong 80 %. Energibruk i drift B6 står for 1
476 og 15 600 tonnCO2ekv. for henholdsvis Norsk og Europeisk strømmiks. Hvis Europeisk
strømmiks benyttes utgjør B6 mer enn 4 ganger så mye som noen av de andre fasene. Dette
illustrerer viktigheten av klimagassutslipp fra energibruk i drift, og hvordan ulike
utslippsfaktor for elektrisitet er utslagsgivende for de totale utslippene.
I neste fase vil det være nødvendig å øke detaljeringsgraden på beregningene i henhold til
spesifikke løsningsvalg i prosjektet. Det bør særlig gjøres vurdering på hvordan prosjektet kan
redusere energibruk i drift, og valg av betongelementer med lavere klimagassutslipp.

8.14 Universell utforming
Det legges til rette for universell utforming innenfor o_T1 så langt det lar seg gjøre.
Veianlegget o_KV1, o_KV2, o_FO1 og o_GS1 følger kravene til veinormal.
Det legges ikke opp til universell utforming innenfor o_AV2 da anlegget vil inneholde 2
etasjer med trapp til andre etasje jf. punkt 5.9.
8.15 Risiko og sårbarhet – konsekvenser
Planforslaget er ikke forventet å endre støyforholdene i området. Eventuell støy fra anlegget,
f.eks ventilasjonsvifter, skal tilfredsstille støykrav gitt i TEK jf. vedlagt støyrapport.
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse. Som har
identifisert 10 mulige uønskede hendelser/forhold som er foreslått risikoreduserende tiltak for
jf. tabell under.

ID
Nr

Uønsket hendelse

7

Steinsprang

8

Radon

11

Ekstrem nedbør
og overvatn

13

Brudd på vannog
avløpssystem

Høyeste vurderte
risiko før tiltak

Beskrivelse av anbefalte tiltak
- Utredes før utbygging
- Rensk hvor det er mulig
- Sikring med dobbelt korrosjonsbeskyttende
kamstålbolter
- Fjellbånd og steinsprangnett
- Undersøkelser utført.
Radonekshalasjonskoeffisient målinger på
mellom 0,005Bq og 0,035Bq
- Ingen tiltak nødvendig
- Flomveier iht. VA-rammeplan.
- Sikring mot uvedkommende på anlegget
- Varsling og overvåking ved renseanleggt slik at
svikt oppdages raskt.
- Dimensjonering etter gjeldende regelverk
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Vurdert risikonivå
etter tiltak

14

Strømbrudd

15

Kabler og rør

20

Farlig stoff

23

Steinsprut ved
sprengning

26

Trafikkulykker –
myke trafikanter

27

Trafikkulykker –
anleggstrafikk

- Nødaggregat for sentrale prosesser i
renseanlegget.
- Aktuelle tiltak skal utarbeides i samråd med
statnett, og vil ivaretas i
konkurransegrunnlag/arbeidsbeskrivelse til
entreprenør.
- Det utarbeides teknisk plan i planarbeidet som
skal redusere både sannsynlighet og
konsekvens.
- Sikringstiltak under sprengning
- God skilting, unngå hyppig endring av
kjøremønster. Fase- og riggplan. Dialog med
skole og barnehager i nærområdet.
- Sikkerhet skal ivaretas gjennom
arbeidsvarsling- og mobilitetsplan.

8.16 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
o_T1 (område for administrasjonsbygg, pumpehus og utomhus) og avkjørsel o_KV2 eies av
Statens vegvesen. Bergen Vann/Bergen kommune må inngå avtale for kjøp av dette arealet.

Figur 86 Nye og eiendomsgrenser som skal oppheves

Figur 87 Plangrense og nye eiendomsforhold.
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Se figur 86 og 87 for eiendomsgrenser som skal oppheves og nye eiendomsgrenser som skal
opprettes innenfor planområdet. Dette er angitt i plankartet og er avklart med Statens
vegvesen som er eier av eiendommene pr i dag. Nye eiendomsgrenser for ny vei fra
Drotningsvikveien og inn til tilkomsttunnelen til rv. 555 Sotrasambandet (plan – ID
62990000) vil avklares på et senere tidspunkt.
I o_AV2 (område for avløpsanlegg under grunnen) er det lagt sikringssoner (H190_1 og
H190_2) som gir restriksjoner også for eiendommene på grunnen. Bestemmelsene til
sikringssonene setter krav om dokumentasjon på at nye tiltak ikke får uønskede
konsekvenser for fjellhallene eller tunnelene. Dette vil si at formål og bruk av
boligeiendommene oppå Janahaugen ikke endres, men at de får en begrensning ved at det ikke
kan gjøres tiltak som gir konsekvenser for fjellhallene/tunnelene. Eksempel på slike tiltak kan
være sprengning, pelramming, hullboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for
påføring av tilleggslaster.
8.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Siden det er lite næringsvirksomhet i området vil tiltaket få små konsekvenser for
næringsinteressene i området, dette gjelder både anleggsfasen og i driftsfasen. I anleggsfasen
vil det være anleggstrafikk inn og ut av området som vil påvirke det lokale veisystemet.
8.18 Konsekvenser for naboer
Utforming av anlegget i dagen vil være beskjedent. Det etableres et pumpehus og et
administrasjonsbygg på størrelse med et bolighus i to etasjer. Bygget skal legges inn mot
fjellveggen i øst og tilpasse seg terrenget, naturen og bebyggelsen slik at det glir inn i
omgivelsene. Bygget vil være synlig fra de nærmeste eiendommene og kollene mot nord og
vest, og når du beveger deg langs Drotningsvikveien.
Utformingen og plasseringen vil ikke ha noe å si for solforholdene for naboen se kap.5.3
bebyggelsens plassering og utforming.
Etablering av fjellhallene vil gi betydelig støy til naboer i anleggsfasen. Etablering av påhugg
for tunnelene inn til fjellhallene gir støy når det bores, pigges, sprenges og lastes om på
steinmasser. Når man har kommet lenger inn i tunnelen og fjellhallene vil det være mindre
støy. Tunnelvifter og generelt anleggsarbeid utenfor fjellhallene kan likevel gi noe støy til
naboene. For naboene som ligger like over fjellhallene kan strukturlyd fra boring og pigging i
fjellhallene gi innendørs støy over anbefalte støygrenser.
Når renseanlegget er ferdig forventes ikke noen støyplage mot naboer da tekniske
installasjoner prosjekteres for å tilfredsstille støykrav gitt i TEK.
Etablering av grøft og rør gjennom fjell i o_AV1 kan være sjenerende for naboer mens
anleggsfasen pågår.
Naboer har utrykt bekymring knyttet til om det dukker opp rotter ved sprengning. Bergen
vann følger dette opp og vil sette ut rottefeller.
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8.19 Interessemotsetninger
Statnett/BKK sin kabeltunnel vil ligge under fjellhallen for renseanlegget. Rystelseskrav for å
sikre tunnelen er en forutsetning. Tunnelen er ivaretatt gjennom henssynssone H740,
båndlegging etter energiloven, i planbestemmelsene.
Avstand til rv. 555 Sotrasambandet (plan – ID 62990000) sin gangvei/vei-tunnel og tunnel til
forankringskammer er ivaretatt gjennom planen og i dialog med Statnett og Statens vegvesen.
Beboerne i Vestre Drotningsvik er utsatt for en rekke uheldige omkringliggende tiltak. I
merknad fra beboere i Veste Drotningsvik 16, 20 og 34 er disse listet opp: Dagens Sotrabro i
nord, fremtidig Sotrabro i sør, søppelanlegg, asfaltproduksjon, metallgjenvinning, BKK
tunnel, Norwegian Talk, lossing av skip, HVPU bygg, fly/helikopter og annen industri.
Etablering av renovasjonsanlegg i Drotningsvik vil få konsekvenser for omkringliggende
naboer. Dette gjelder primært i anleggsfasen. I driftsfasen vil det være liten trafikk til anlegget
og det meste av aktiviteten vil skje inni fjell. Det er ikke identifisert vesentlige
interessemotsetninger som ikke er omtalt og vurdert i planforslaget.
8.20 Avveining av virkninger
Det nye renseanlegget planlegges for en kapasitet på 17.000 personekvivalenter (pe) og er
dimensjonert for forventet befolkningsvekst frem til år 2040. Anlegget vil derfor dekke et
behov for svært mange beboere og brukere. Identifiserte interessekonflikter i området berører
relativt få interessenter. Fordelene av tiltaket vil derfor være vesentlig større enn ulempene.
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9 Avsluttende kommentar
Vann- og avløpsetatens visjon er «Rent vann til fjord og folk». Etablering av
sekundærrenseanlegg i Drotningsvik støtter opp under denne målsettinger og visjonen. Ved å
etablere et anlegg som renser bedre vil dette bidra til å oppnå god økologisk og kjemisk
tilstand for kystvannet vårt.
Forvaltningen av vannressursene globalt, nasjonalt og lokalt har betydning for flere av FNs
bærekraftmål. For avløpshåndtering er bærekraftsmål nr. 6 sentralt: «Sikre bærekraftig
vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle». Det nye renseanlegget vil
bidra til en bedre bærekraftig vannforvaltning. I et større perspektiv ved at kvaliteten i fjorden
bedres, i er lokalt perspektiv ved at Danvika og Drotningsvika som brukes til friluftsliv,
bading og fiske får bedre kvalitet etter at det nye renseanlegget tas i bruk.
Krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen datert 2016-10-14 og Forurensningsloven om at
avløp fra området Bergen vest må gjennomgå sekundærrensing innen utgangen av 2025
innfris ved etablering av det nye renseanlegget. Dersom en ikke klarer etablere et renseanlegg
innen utgangen av 2025 vil dette være et brudd på utslippstillatelsen gitt i 2016.

Reguleringsplan for Drotningsvik renseanlegg består av følgende dokumenter:
01- Plankart datert 05.05.22
02- Bestemmelser datert 05.05.22
03- Planbeskrivelse datert 05.05.22
04- Merknadsskjema datert 05.05.22
05- Illustrasjonsplan datert 21.04.22
06- Snitt L201 datert 25.04.22
07- Faseplan _Y001 datert29.03.22
08- Terrengsnitt faseplan _Y002 datert 08.04.22
09- Fotomontasje 1 datert 26.04.22
10- Fotomontasje 2 datert 26.04.22
11- Normalprofil F001 datert 21.04.22
12- Plan og profil D001 datert 29.03.22
13- ROS – analyse datert 20.04.22
14- VA-rammeplan datert 06.04.22
• Vedlegg 1 GH100 Situasjonsplan
• Vedlegg 2 GH200 Snitt A-A
• Vedlegg 3- GH201 Snitt B-B
15- Kulturminnedokumentasjon Drotningsvikveien 160 datert 25.03.22
16- Kulturminnedokumentasjon Drotningsvik renseanlegg datert 25.03.22
17- Naturmangfoldsrapport datert 20.04.22
18- Klimagassregnskap rapport datert 20.04.22
19- Skredfarekartlegging datert 05.04.22
20- Stedsanalyse datert 21.01.22
21- Konseptvalgutredning datert 18.12.20
22- Planinitiativ datert 21.01.22
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