BERGEN KOMMUNE
Byutvikling/Plan- og bygningsetaten

Fagnotat
Saksnr.:
Emnekode:
Saksbeh.:
Til:
Fra:
Dato:

202127987/7
ESARK–5120
OSST

Byrådsavdelingforklima, miljø ogbyutvikling
Plan-og bygningsetaten
07.12.2021

FORSLAG OM OPPSTART AV AREALPLANLEGGING
Offentlig detaljreguleringsplan for
Fana, gnr.1 bnr.28 mfl. Fv587 Hardangervegen,Søylen-Sundsbrua,
Reguleringsplan
Hva saken gjelder
Vestlandfylkeskommunehar sendtinn planinitiativ og ønskeroppstartav en offentlig
detaljreguleringfor samferdselsformål.
Tiltaket er en erstatningav en eksisterendebroover
sundetmellom SøylevatnetogGrimevatnetpå fv. 587 Hardangervegen.

Figur 1: Til venstreviseset oversiktsbildeder planområdetvisesmeden rød sirkel. Figur 2: Til høyrevisesden foreslåtte
planavgrensningen.

Formåletmed planarbeideter å erstattedenskaddebroen,samtidigsom en sørgerfor en økt
standard.Den nye broenvil svarepå dagensbehov,samtidigsom en sørgerfor at broenkan
svarepå fremtidigebehovetter realiseringav riksvegprosjektetRingvegøst (strekningen
Fjøsanger–Arna). Dagensbro målerunder6 m i bredden,og i planarbeidetforeslåsdeten
bro medbrederekjørefelt som ogsåblir dimensjonertfor senereetableringav gang-og
sykkelveg.
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Planarbeidet er forankret som et gange-, sykkel- og trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet, og
vurderes å være i tråd med overordnede planer og føringer. Planarbeidet er vurdert til å ikke
utløse plikt om konsekvensutredning (KU).
Forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 startes det opp reguleringsplanarbeid for Fana,
gnr.1 bnr.28 mfl. Fv587 Hardangervegen, Søylen-Sundsbrua, Reguleringsplan.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen – avdelingsleder
Tarje Iversen Wanvik - etatsdirektør
Oskar Sørbo Tanum - saksbehandler
Laila Nesse Rosseland - seksjonsleder
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Tarje Wanvik - Etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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1 Bakgrunn og målsetting
Vestland fylkeskommune har sendt inn planinitiativ og ønsker oppstart av offentlig
detaljregulering for samferdselsformål. Planarbeidet gjelder oppgraderingen av standarden på
Sundsbrua på Fv587. Broen ligger på stekningen Midtun-Indre Arna, og er en av
hovedinnfartsårene til Bergen fra øst.
Den eksisterende broen er ifølge geoteknisk rapport og tilstandsrapport i dårlig stand og viser
alvorlige skader. Den nye broen skal sikre fremtidig fremkommelighet og redusere sårbarhet i
trafikkavviklingen i Bergen. Samtidig skal den også hensynta overordnet fremtidig vegsystem
ved å oppfylle krav til dimensjoneringsklasse Hø2. Dette innebærer at broen har en vegbredde
på 7,5 m med 2x3 m kjørebane, 2x0,75 m skulder, samt 1 m rabatt og 3 m gang- og
sykkelveg. Kjørefeltbredden vil dermed øke fra dagens bredde på ca. 2,6 m til 3 m.
Ved realisering av riksvegprosjektet Ringveg øst (strekningen Fjøsanger – Arna) vil vegen
mellom Midtun og Arna endre karakter og i større grad få en lokalvegfunksjon med en
estimert ÅDT på 3000. Det er denne lokalvegfunksjonen Vestland fylkeskommune på lang
sikt ønsker å legge til rette for. Etableringen av ny bro vil redusere sårbarheten i
trafikkavviklingen i Bergen, samtidig som det tilrettelegges for senere etablering av gang- og
sykkelveg.
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Forslag til planavgrensning
Forslagtil planavgrensningved oppstartfremgårav figur 2 og 3 (under).Etter oppstartsmøte
ble opprinneligplanavgrensningi planinitiativetnoe justertfor å sørgefor at
reguleringsplanen
inkluderertilstrekkelig med arealfor blant annetanleggsfasen.
Justeringen
innebarat lommenlangsHardangervegenivestble inkludert.

Figur 3 Planavgrensningen
på ortofoto. Eiendomsgrenser
er markerti rød stiplet linje. Planavgrensningen
er markerti rødt.

2

Overordnede planer og føringer

Tiltaket vurdereså værei tråd med overordnedeplanerog føringer.Genereltvisesdet til
sakensplaninitiativ levert av Vestlandfylkeskommune.Noenforhold nevneslikevel kort
nedenfor.
KPA2018
Arealformåleti planområdeter satttil samferdselsanlegg
og tekniskinfrastrukturi KPA 2018.
Planarbeidetvil væreen justeringav dagensvegsystemi området,og vil i liten/ingengrad
føre til endringersom påvirkerhensynssonene
eller arealbrukeni området.
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Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030
I planområdet inngår også en trasé fra sykkelnettet i Sykkelstrategien for Bergen 2020-2030.
Strekning går fra Midtun mot Indre Arna, og skal bidra til et trygt og tilrettelagt sykkelnett
som gir god fremkommelighet for syklister. Tiltaket er derfor dimensjonert på en slik måte at
en slik sykkeltrasé kan etableres på sikt.
Vurdering av KU
Tiltak som følger av planarbeidet ved oppstart er vurdert å ikke ha vesentlig virkning for miljø
og samfunn, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning (KU). Ved endringer av
tiltaket vil det være relevant å gjøre en ny vurdering.
Miljøløftet
Miljøløftet er et samarbeid for Bergensområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune.
Tiltakene i Miljøløftet skal bidra til nullvekst i persontransport med personbil og samtidig
bidra til et miljøvennlig og godt transportsystem. Sundsbrua inkluderes i Miljøløftets
prosjektportfolio 2021, og er prioritert med finansiering i HP 2022-2025.
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Beskrivelse av planområdet - eksisterende situasjon

Området rundt planområdet preges av variert terreng med større fjell som Ulriken-massivet og
Brattlandsfjellet i henholdsvis nord-vest og sør, og de to vannene Søylevatnet og
Grimesvatnet. Planområdet ligger midt mellom disse vannene, og består i stor grad av
Hardangervegen. Hardangervegen er en viktig åre i trafikknettet, og har en fartsgrense på 50
km/t og en ÅDT på omkring 8500 (målt i 2020). Planområdet omfatter også en mindre del av
Bratland Camping, og grenser til én enebolig i sør.
Det finnes i dag lite tilrettelegging for myke trafikanter i planområdet. Hardangervegen er til
dels smal, og måler under 6 meter i bredden på broen og mot øst. Dette medfører at myke
trafikanter må dele vegen med biler på et allerede smalt punkt, noe som kan skape en følelse
av utrygghet. Det går kollektivtrafikk på Hardangervegen, og innenfor planområdet ligger det
to holdeplasser. Holdeplassene er tilrettelagt myke trafikanter med fortau foran busskurene på
begge sider, samt et overgangsfelt mellom de to stoppene. Tilkomsten til stoppene er derimot
ikke tilrettelagt. Ifølge Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 skal det etableres et tilbud for
syklister gjennom planområdet.
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Figur 4 Planområdet sett fra øst. Stiplet kantlinje antyder en vegbredde under 6 meter.

Figur 5 Planområdet sett fra vest. Bratland Camping til venstre i bildet.
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Utredningsbehov og forslag til planprogram

Planarbeidet krever ikke utarbeidelse av planprogram. Det skal utarbeides en stedsanalyse
tilpasset prosjektet før utarbeidelse av planforslag. Eventuelle utredningsbehov ut over dette
vurderes nærmere etter høring.
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Planprosessen

Bergen kommune melder nå oppstart av arbeidet med en offentlig reguleringsplan. Dette er
den innledende fasen av planarbeidet, og det er her muligheten for å påvirke planinnholdet er
størst. Fagetaten oppfordrer alle som har synspunkter i saken om å melde dette skriftlig til
kommunen.
Kommunens planforslag legges ut til formell offentlig høring, som er den neste hovedfasen i
planprosessen. Alle berørte parter vil bli tilskrevet.
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Merknadene fra høringen vil bli bearbeidet og oppsummert, og eventuelle endringer
innarbeides i planen som så går til politisk sluttbehandling. Etter bystyrets behandling vil
berørte parter på nytt bli tilskrevet med informasjon om vedtak og klageadgang.
Det kan påregnes at planprosessen vil ta omtrent to og et halvt år fra oppstartmelding til
vedtatt plan, dersom det ikke oppstår uforutsette utfordringer. Partene er enige om følgende
fremdrift:
Oppgave
Fagnotat oppstart
Vedtak oppstart
Kunngjøring
oppstart
Innlevering
1.gangsbehandling
Fagnotat
1.gangsbehandling
Vedtak høring
Kunngjøring høring
Innlevering
2.gangsbehandling
Fagnotat 2.
gangsbehandling
Vedtak
2.gangsbehandling
Kunngjøring av
vedtatt plan

Forventet milepæl (mm-åååå)
12-2021
03-2022
04-2022

Ansvar
Byplanavdelingen
Byrådet
Byplanavdelingen

10-2022

Forslagsstiller

12-2022

Byplanavdelingen

03-2023
04-2023
09-2023

Byrådet
Byplanavdelingen
Forslagsstiller

11-2023

Byplanavdelingen

03-2024

Bystyret

04-2024

Byplanavdelingen

Fremdriftsplanen skal minimum gjennomgås og oppdateres hvert halvår.
Saksgangen kan følges på kommunens nettsider:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentliginnsyn/innsynplanogbyggesak/saksinnsyn/sak/202127987
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Oppsummering og konklusjon

Plan- og bygningsetaten anbefaler oppstart av planarbeid i henhold til forslag til vedtak vist
innledningsvis i dette fagnotat.
Vedlegg
Plangrense datert 08.10.2021
Planinitiativ datert 05.10.2021

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 202127987
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