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Sammendrag
ABO Plan og Arkitektur AS foreslår på vegne av Bergen kommune ved etat for utbygging et
planforslag for et område på ca. 5,2 daa som ligger langs Eidsvågveien og Trolldalen, med
innkjøring via Eidsvågskogen. Planområdet omfatter et kommunalt areal som i dag brukes
som et riggområde/lagerområde. For å sikre tilfredsstillende siktforhold på stedet omfatter
planområdet også omkringliggende arealer.
Hensikten med dette planforslaget er å regulere en trafikksikker snusløyfe for skolebusser
som frakter skolebarn til og fra Eidsvåg skole, samt å sikre gode trafikksikre løsninger for
gående- og syklende. Det primære temaet i planprosessen har vært trafikksikkerhet.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til
detaljregulering:
a.

Åsane, Gnr. 216, Bnr. 1107 mfl., Eidsvågskogen, snusløyfe buss, arealplan-ID
66130000,vist på plankart, sist datert 03.12.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 03.12.2021

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Ulf Sæterdal – kst. etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Hovedformålet med planforslaget er å regulere en trafikksikker snusløyfe for skolebussene
samt å sikre trafikksikre løsninger for gående- og syklende. Bakgrunnen for planarbeidet er
detaljreguleringen av Eidsvåg barneskole (planID 65470000), vedtatt av bystyret 28.05.2020.
Heretter omtalt som «skoleplanen». Bystyret vedtok i den forbindelse å regulere en
erstatningsskole for 350 elever på klassetrinn 1.-7. på den nordre delen av skoletomten. På det
tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt var allerede modulbygget tatt i bruk til en
midlertidig skolepaviljong (erstatningsskole) basert på midlertidig rammetillatelse av
24.11.2016. Elevene skal oppholde seg i modulbygget i rivning-, anlegg- og byggefasen for
Eidsvåg skole. Deretter skal de tilbake til hjemmeskolen mens erstatningsskolen skal huse
elever fra andre skoler i Åsane. Elevene fra de eksterne skolene må busses til
erstatningsskolen.
Ved reguleringen av Eidsvåg skole ble det gjennomført en trafikkanalyse som anbefaler at
elevene leveres og hentes i samme busstopp på sørvestsiden (skolesiden) av Eidsvågveien.
Elevene slipper da å krysse Eidsvågveien. I «skoleplanen» ble det derfor regulert inn en
busslomme som skal romme tre skolebusser samt en ordinær buss i rute like sør for krysset
Granlien/Eidsvågveien. Det vises til vedlagte trafikkvurdering del I, datert 17.02.2017.
På grunn av den dårlige standarden på Eidsvågveien rundt Eidsvågneset stilte Statens
vegvesen 19.11.2018 et vilkår om at skolebussene ikke skal kjøre rundt Eidsvågneset.
Bussene må med andre ord både ankomme og returnere via Eidsvåg. Det er ingen ledige
arealer der bussene kan snu innenfor den plangrensen som er trukket rundt Eidsvåg skole.
Forslagstiller foreslår derfor at det etableres en snusløyfe på et kommunalt areal ca. 900 meter
nordvest for skoleområdet, gnr. 216, bnr. 1107 i Eidsvågskogen. Figur 1 viser planområdets
plassering i forhold til Eidsvåg skole.

Planområdet

Erstatningsskole

Figur 1: Planområdets plassering i forhold til erstatningsskolen

Basert på elevtallet vil det være behov for 6 skolebusser for å transportere elevene til
erstatningskolen. Av hensyn til trafikkavvikling i snusløyfen og kapasitet på busslommene
ved Eidsvåg skole, må transporten deles i to puljer på 3 busser hver, morgen og ettermiddag
(skolestart og -slutt). Det skal ikke foregå stopp med av- og påstigning i snusløyfen, kun
snuing. Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
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I skoleplanen er det stilt rekkefølgekrav som sikrer at det skal etableres busslommer, fortau og
snusløyfe før paviljongskolen tas i bruk som erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel,
jf. vedtatt § 6.3.2.1.3. Vedtatt skoleplan og planforslaget for snusløyfe må altså sees i
sammenheng. De to planene må også sees i sammenheng med pågående reguleringsarbeid for
gang- og sykkelvei i regi av Statens vegvesen (planID 64380000).
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet ligger i Eidsvågskogen i Åsane bydel. Området ligger mellom Eidsvågveien,
Eidsvågskogen og Trolldalen, og omfatter kommunal eiendom gnr. 216 bnr. 1107 mfl.
I dag er den kommunale eiendommen benyttet som riggområde til lagring av ledninger og
utstyr etc., men det foreligger ingen formell avtale som binder området til denne bruken. I dag
er det ikke fortau langs Eidsvågskogen, samtidig som det aktuelle området for snusløyfe er
skolevei der mange barn passerer daglig. Innenfor planområdet ligger også en eksisterende
enebolig og en snarveg (sti og trapp) mellom Eidsvågveien og Trolldalen.

Figur 2: Skråfoto av planområdet

Figur 3: Planområdet (svart stiplet strek)

Overordnede planer og retningslinjer
I kommuneplanens arealdel 2018 (KPA2018) er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg
– øvrig byggesone. Store deler av sidearealet for veg ligger i gul støysone for vegtrafikk
(hensynssone H220_3).
Gjeldene reguleringsplaner:
- Åsane. Gnr. 216 bnr. 24, Eidsvågneset, Grendahus, planID 5220000 (ikrafttrådt 26.06.1979)
- Åsane/Bergenhus. Gnr. 216, Eidsvåg, planID 50790000 (ikrafttrådt 27.10.1961)
- Åsane. Gnr 216, Eidsvågveien mellom kryssene Trollbakken og Granlia, planID 4490000
(ikrafttrådt 21.02.1980).
Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet:
- Åsane. Gnr. 216. Fylkesveg 267. Eidsvågveien, Eidsvåg – Eidsvågskogen, PlanID 64380000
Hovedinnholdet i planforslaget
Hensikten med dette planforslaget er å regulere en trafikksikker snusløyfe for skolebussene til
Eidsvåg skole, samt å sikre gode trafikksikre løsninger for gående- og syklende. Se
planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Planoppstart ble varslet 25.10.2018. Komplett planforslag til behandling og utleggelse til
offentlig ettersyn ble mottatt 30.10.2019.
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Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 22.02.2020. Høringsfristen
var 07.04.2020. Det kom inn 7 private merknader og 10 uttalelser fra høringsinstanser. Disse
er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert 30.06.2021.
Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 trafikksikkerheten på og ved snuplassen, både i anleggsfasen og når snusløyfen er
ferdigstilt
 at eventuelle konflikter med myke trafikanter kartlegges og ivaretas
 at bekkeinntaket ikke må tilføres forurensning i forbindelse med anleggs- og
driftsfasen
 bekymring for økt trafikk rundt Eidsvågneset og trafikksikkerhet for skolebarn til
Eidsvåg skole
 forslag om å benytte eksisterende snusløyfe for buss i Eidsvågveien på østsiden av
E39
 krav om etablering av støyskjermede tiltak
 eventuelt oppkjøp av grøntareal mellom Trolldalen og Trollbakken
Merknadsmøte ble avholdt 13.05.2020, jf. referat datert 11.06.2020.
Endringer etter offentlig ettersyn
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av vedlagte merknadsskjema
datert 30.06.2021, side 14. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort
oppsummert innebærer endringene:
 Ved offentlig ettersyn var snarvegen mellom Trolldalen og Eidsvågveien regulert som
gangveg o_SGG. Til 2. gangs behandling er det foreslått å endre dette til
bestemmelsesområde #1 med tilhørende bestemmelse om at det her skal opparbeides
en gangforbindelse. Dvs. at kravet om å opparbeide en gangforbindelse (snarveg)
mellom o_SKV1 (Eidsvågveien) og o_SKV3 (Trolldalen) fremdeles er gjeldende, men
at det er valgt en annen fremstilling i kartet, som gir litt mer fleksibilitet i
plasseringen. Bakgrunnen for endringen er at fastsetting av traseen bør skje i
detaljprosjekteringsfasen, for å oppnå best mulig terrengtilpasning.
 Etter høring er det også tatt inn et nytt bestemmelsesområde #2 med tilhørende
bestemmelser på grøntarealet mellom Trollbakken og Trolldalen. Her åpnes det for at
det kan anlegges gangforbindelse/snarveg med tilpasning til regulert fortau og
tilrettelegging av en gangforbindelse på tvers av grøntarealet, jf. beskrivelse i pkt.
5.2.3.
Begrenset høring
Basert på endringene etter offentlig ettersyn ble det gjennomført en begrenset høring i
perioden 24.03.21-09.04.21. Bymiljøetaten og Eidsvåg fabrikker fikk da mulighet til å uttale
seg om:
a) foreslått et bestemmelsesområde for snarveg mellom Eidsvågskogen og Trolldalen for
å gi mer fleksibilitet til utforming og plassering i prosjekteringsfasen.
b) bestemmelsesområde for gangforbindelse/snarveg i grøntareal mellom Trolldalen og
Trollbakken.
Bymiljøetaten sendte høringssvar 27.05.2021 og stilte der krav om tilføying av noen
bestemmelser for å kunne akseptere endringen. Det vises til vedlagt merknadsskjema datert
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30.06.2021 side 13 der merknader ved begrenset høring og forslagsstillers kommentarer
fremgår. Det ble ikke funnet nødvendig å arrangere et nytt merknadsmøte.
Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Veg og trafikkforhold
Planlagt snusløyfe vil gjøre det mulig å avvikle busstransport til erstatningsskolen ved
Eidsvåg skole uten å måtte rygge. Det vil være behov for 6 skolebusser for å transportere
elevene ved skolestart og -slutt. Dette skal foregå i to etapper med 3 busser hver. Veger og
snusløyfe er dimensjonert for å håndtere 3 busser samtidig. Tre busser kan være i bussløyfen
samtidig. I tillegg er det passeringsmulighet for to busser i bakken i Eidsvågskogen.
Planforslaget viser nye fortau i Trollbakken og Eidsvågskogen, med tilknytting til
eksisterende fortau i Eidsvågveien. Fra Trollbakken til Trolldalen går det i dag en
gangforbindelse over eksisterende grøntdrag/gressplen som videreføres gjennom foreslått
§ 5.2. Fra Trolldalen til Eidsvågveien skal det opparbeides ny grønnstruktur, og over denne
anlegges en gangforbindelse samtidig som snusløyfen, jf. §§ 5.1 og 6.3.1.2. På denne måten
sikres det en mulighet for snarvegsforbindelse mellom Trollbakken i sør og Eidsvågveien i
nord. Snarveisforbindelsen vil bedre forholdene for gående, som igjen kan bidra til større
mobilitet. Illustrasjonsplan med tegnforklaring viser snarveiforbindelsen, jf. figur 4.

Eidsvågveien

Trolldalen

Trollbakken

Eidsvågskogen

Figur 4: Illustrasjonsplan, datert 03.12.2021

Vi anbefalte ved offentlig ettersyn å etablere fysisk fartsdemping som forebyggende tiltak for
et potensielt fremtidig høyere fartsnivå. Det foreslås nå å etablere en 30 km/t-fartshump i
Eidsvågskogen, nederst i bakken (sør for snusløyfetraseen slik at bussene ikke kjører over
den), eventuelt supplert med busshumper (puter) i Eidsvågskogen midt i bakken. Fartsdumper
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er sikret i foreslått § 6.3.1.1. I tillegg anbefales det å forlenge 30 km/t-sonen helt opp til kryss
med Eidsvågveien.
I Statens vegvesen sin håndbok N100 er krav til kjørefeltsbredde for kollektivtrafikk angitt til
3,25 m, altså totalt 6,5 m bredde for tovegs trafikk. Det er foretatt digital sporingskurve for
buss, L=15 m, som viser at 6,5 m bredde er tilstrekkelig for at to busser kan passere hverandre
i bakken i Eidsvågskogen. Med bakgrunn i dette foreslås kjørebanebredde 6,5 m i
Eidsvågskogen (o_SKV2). For å sikre en vellykket avvikling med buss, inn og ut av
snusløyfen, er vegen i tillegg ytterligere utvidet i krysset Eidsvågveien/Eidsvågskogen, og ved
innkjøring til snusløyfen i Trolldalen.
I forbindelse med planarbeidet for Eidsvåg skole anbefalte Samferdselsavdelingen i fylket og
Skyss (uttale datert 17.09.2019) at geometrien for snusløyfen ble testet i målestokk 1:1. En
slik testkjøring ble foretatt i samarbeid med Skyss. I vedlagte notat datert 20.11.2019 har
Skyss bekreftet at foreslått snusløyfe er tilfredsstillende. Snusløyfen reguleres for
envegskjøring. Dette er angitt med pil «kun innkjøring» i plankartet, noe som må følges opp
med skilting.

Figur 5: Sporingskurve for buss L= 15 m
Planlagt fortau og gangveg vil gi gående en trygg oppholdssone ved avvikling av
busstrafikken. Nytt fortau kopler seg på eksisterende fortau i krysset Eidsvågveien/
Eidsvågskogen, og følger vestsiden av bakken i Eidsvågskogen og ytterkurve/nordside av
snusløyfen. I tillegg viser planforslaget nytt fortau på sørsiden av snusløyfen, i Trolldalen.
Dimensjonene på fortau er 2,0-2,5 m, som er over minimumskravet i håndbok N100.
Det er utarbeidet et notat om trafikksikkerhet, datert 19.03.2019, med hovedvekt på
trafikksikkerhet for myke trafikanter. Sentrale tema i denne vurderingen er
kryssingsmønsteret for myke trafikanter, fartsnivå for personbiltrafikk og manøvrering for
buss. Gjennom den foreslåtte løsningen legges det etter vår vurdering til rette for en
trafikksikker måte for busser å snu, uten å måtte rygge. Det legges til rette for en praktisk
avvikling av toveis busstrafikk, ved at bussene kan møtes og passere hverandre i bakken i
Eidsvågskogen, og at det vil være plass til tre busser i snusløyfen samtidig.
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I vedlagte notat om trafikksikkerhet fremkommer det at konflikten mellom bussene og myke
trafikanter ikke er vurdert som en vesentlig risikofaktor. Vi slutter oss til denne vurderingen.
Bussene vil ha lav fart og god oversikt over gående. Myke trafikanter vil med etablering av
fortau ha en trygg sone når bussen ankommer. Trafikkvolumet for buss er også svært lavt
(ÅDT ca. 6), og dette gir lav sannsynlighet for situasjoner der bussen og gående møtes.
Bussene skal ikke sette av eller hente elever i snusløyfen. Vi vurderer det slik at
trafikksikkerheten på og ved snuplassen er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Støy
Snusløyfen vil ligge tett på et bolighus, og støynivået er derfor vurdert i støyanalyse datert
07.08.2019. Det er lagt til grunn at 6 busser bruker snusløyfen to ganger per dag, noe som vil
gi et støynivå på Lden = 47 dB (variasjon 39 – 54 dB) for nærmeste bebyggelse. Støynivået
for samme bebyggelse ved tomgangskjøring er Lp,A = 63 dB (variasjon 55 – 70 dB). Dersom
tre busser står på tomgang samtidig, vil støynivået være Lp,A = 69 dB. Det blir konkludert
med at kravet til støykjøring er tilfredsstillende selv for de mest støyende bussene, men at
tomgangskjøring likevel bør begrenses så mye som mulig. Støy i anleggsfasen er ivaretatt i
foreslått § 2.6.1.
Gåbyen Bergen
Tiltaket vil gjøre forholdene bedre for myke trafikanter ved at det etableres gjennomgående
fortau i kryssområdet Trollbakken, Trolldalen, Eidsvågskogen og Eidsvågveien. Dette ansees
som et positivt tiltak for befolkningens helse og trivsel. Dette er i henhold til Bergen
kommunes ønske om å gjøre Bergen til en mer gåvennlig by. Det legges i planen til rette for
økt transport i form av busser som skal snu i området.
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser anses å være ivaretatt ved at området blir bedre tilrettelagt og
trafikksikkert for myke trafikanter. Tiltaket legger ikke beslag på, eller påvirker arealer som er
avsatt eller i bruk av barn- og unge i dag, jf. at området i dag er avstengt som riggplass.
Planforslaget vil tilrettelegge med grønnstruktur utenom snusløyfen, som er mer i samsvar
med ønsket fra elever i barnetråkkregistreringen om å få en benk i området, jf. registrering 63,
jf. kap. 3.10. Det vises til vedlagte barnetråkkvurdering, datert 16.02.2018.
Blågrønn infrastruktur
I temakart sammenhengende blågrønne strukturer i KPA 2018 er det gjennom planområdet
markert en økologisk korridor. Dette er sammenhengende vegetasjonsbelter i bebygde
områder, hvor dyr, f.eks. rev, kan ferdes. En slik fremtidig korridor er i planforslaget ivaretatt
gjennom arealformålet «blågrønnstruktur» som er lagt rundt snusløyfen. Det vises også til
reguleringsforslaget for Eidsvågveien, der det også er planlagt en grønnkorridor som
friområde på nedsiden av Eidsvågveien. På oppsiden av Trolldalen/Trollbakken er det et
grøntdrag som strekker seg fra Fagerdalsfjellet og ned mot Trollbakken. Samlet vil disse
eksisterende og nye grøntområdene kunne danne en grønnkorridor fra sjøen til fjellet.
Foreslått §§ 5.1 og 5.2 sikrer/åpner for gangforbindelser gjennom blågrønn struktur o_G.
Kulturminner og kulturmiljø
Eidsvågveien er kartlagt som historisk vegfar – teknisk kulturminne i kulturminnegrunnlag
for vegen, utarbeidet av byantikvaren (skriftserie 2016-2). I krysset Eidsvågveien/
Eidsvågskogen er det registrert en forstøtningsmur, som byantikvaren anser som verneverdig
teknisk kulturminne og miljøskapende faktorer. Planlagt tiltak med snusløyfe i Eidsvågskogen
vil ikke innebære tiltak på utsiden (nordsiden) av Eidsvågveien. Det er kun høyre
hjørneavrunding i krysset Eidsvågveien /Eidsvågskogen som må justeres. Planforslaget vil
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således ikke komme i konflikt med forstøtningsmuren som byantikvaren mener er
verneverdig. Ut over dette er det ikke kjente eller registrert kulturminner innenfor
planområdet eller i nærheten av området. Forslagsstiller har omtalt kulturminner og
kulturmiljø i planbeskrivelsen. Byantikvaren har i epost av 12.11.2019 gitt melding om at det
ikke er nødvendig med ytterligere kulturminnedokumentasjon i denne planen. Med bakgrunn i
at området er opparbeidet som trafikk- og riggområde, og at det går ledninger gjennom
området, vurderes det som lite sannsynlig at det er potensial for arkeologiske funn.
Kulturhistoriske verdier vurderes tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Naturmangfold
Området er i dag hovedsakelig en asfaltert riggplass, med noe vegetasjon i randsonen.
Det er ikke registrert truede arter eller naturmiljø, dyreliv, rødlistede arter, prioriterte arter,
utvalgte eller rødlistede naturtyper og fremmede arter i eller i nærheten av planområdet. Det
vurderes at etablering av snusløyfe ikke vil gi vesentlig negativ virkning for naturmangfoldet.
De foreslåtte tiltak vurderes ikke å være i konflikt med interessene Naturmangfoldloven er
ment å ivareta.
Overvann
Ifølge kommuneplanens arealdel 2018, pkt. 20.1.1 skal VA-rammeplan inngå i alle
reguleringsplaner. Ved offentlig ettersyn var ikke KPA 2018 vedtatt og VA-etaten viste derfor
til en tilsvarende bestemmelse i KPA 2010 pkt. 18. Det ble da vist til at «Dersom det ikke skal
etableres nye tilknytninger til kommunalt vann- og spillvann, og eksisterende anlegg ikke skal
omlegges, er det tilstrekkelig å utarbeide en overvannsplan». Overvannsplan datert
15.03.2019 med VA-etatens uttalelse av 25.04.2019 til denne er vedlagt som ett vedlegg.
Universell utforming
Fortau vil gå langs eksisterende kjøreveger som går gjennom planområdet. For at alle skal ha
gode forhold bør det være mindre enn 5 % (1:20) stigning og 2 % tverrfall på fortau.
Eksisterende vegsystem har stigninger over 5% og planlagte fortau vil dermed ikke bli
universelt utformet i forhold til stigning. Utforming av gangfelt etc. skal ha universell
utforming med nedsenket kantstein og ledelinje/varselindikator i gangfelt.
Konklusjon
Vi slutter oss til hovedformålet samferdselsanlegg, snusløyfe for buss, og det planfaglige
grepet i planforslaget. Forslaget til detaljregulering vurderes å være tilfredsstillende og
anbefales vedtatt.
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Vedlegg:
Plankart datert 03.12.2021
Reguleringsbestemmelser datert 03.12.2021
Planbeskrivelse datert 03.12.2021.
Merknadsskjema datert 30.06.21.
Illustrasjonsplan datert 03.12.21.
Tekniske vegtegninger, datert 15.10.2019.
ROS-analyse datert 18.10.2019.
Overvannsplan, datert 15.03.2019.
VA-etatens kommentarer, datert 24.04.2019.
Støyrapport, datert 08.08.2019.
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