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1 Sammendrag og nøkkelopplysninger
1.1 Sammendrag
Planforslaget må sees i sammenheng med planforslaget for Eidsvåg skole. Der er det vedtatt at
paviljongskolen som er bygget for å huse elevene ved Eidsvåg skole i forbindelse med
rehabilitering/nybygg av skolen, etterpå skal kunne benyttes som erstatningsskole for andre
skoler i Åsane. Aktuelle skoler er Rolland skole og Haukedalen skole. Slik bruk forutsetter at
elevene transporteres med buss til Eidsvåg.
Statens vegvesen ønsker ikke økt trafikk med store kjøretøy/busser rundt Eidsvågsneset pga.
dårlig standard på vegen. Etat for utbygging har derfor foreslått at skoleskyss av elevene til
erstatningsskolen skal skje fra Eidsvåg-siden. I den forbindelse er det nødvendig å etablere en
trafikksikker snumulighet for buss, uten rygging.
Med bakgrunn i overnevnte foreslås det i dette planforslaget å etablere en snusløyfe for buss på
et kommunalt, ubebygd areal i Eidsvågskogen (gnr./bnr. 216/1107). Basert på framtidig elevtall
ved erstatningsskolen, vil det være behov for totalt 6 busser for å transportere elevene. Av
hensyn til trafikkavvikling i snusløyfen og kapasitet i busslomme ved Eidsvåg skole skal
transporten skje i to puljer med 3 busser i hver, med en tidsforskyvning på noen minutter.
Planforslaget viser snusløyfe som har kapasitet for 3 busser og passeringsmulighet for to busser i
bakken i Eidsvågskogen. Dette forutsetter noe utvidelse av vegbredden i Eidsvågskogen og
oppstramming av kryss Eidsvågskogen/ Trolldalen. I dag er det ingen tilbud til myke trafikanter
langs de kommunale veiene i planområdet. Planforslaget viser nye fortau som kobles til
eksisterende fortau i Eidsvågveien. Rundt snusløyfen foreslås det å etablere grønnstruktur i tråd
med overordnet plan for blågrønne strukturer i KPA 2018. Gjennom grønnstrukturen sikres og
åpnes det for snarveger.
Planforslaget overlapper Statens vegvesen sitt pågående planarbeid for separat gang- og
sykkelveg langs Eidsvågveien, planId 64380000. De to planene har litt ulik løsning og tidsperspektiv. Det er avklart med vegvesenet og Bergen kommune hvordan denne overlappen skal
løses. Byrådet vedtok 14.05.2020, sak 1131/20, at det i forbindelse med 2. gangs behandling av
reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien (planID 64380000), skal
innarbeides en bestemmelse som sikrer at snusløyfen for buss ved gnr. 216 bnr. 1107 (denne
reguleringsplanen) kan etableres og opprettholdes for den tidsperioden Eidsvåg skole er i bruk
som erstatningsskole.
1.2

Nøkkelopplysninger

Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:
Sentrale grunneiere:
Planens hovedformål:
Grad av utnytting:
Varsel om innsigelse:
Kunngjort oppstart:
Problemstillinger:

Åsane
Eidsvågskogen
Etat for utbygging
Bergen kommune
Samferdselsanlegg

Gårds‐ og bruksnummer:

216/1107

Plankonsulent:

ABO Plan & Arkitektur AS

Planområdets størrelse:
Nytt bruksareal /
‐
Antall nye boenheter:
Nei
Konsekvensutredningsplikt:
21.10.2019
Offentlig ettersyn:
Trafikkavvikling og trafikksikring
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5,24 dekar
‐
Nei
22.02.2020 – 07.04.2020

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planarbeidet
Planforslaget må sees i sammenheng med vedtatt reguleringsplan for Eidsvåg skole. Der er det
vedtatt at paviljongskolen som er bygget for å huse elevene ved Eidsvåg skole i forbindelse med
rehabilitering/nybygg av skolen, etterpå skal kunne benyttes som midlertidig erstatningsskole for
andre skoler i Åsane. Aktuelle skoler er Rolland skole og Haukedalen skole, og total tidsperiode
er anslått til 10-15 år etter ferdigstillelse av Eidsvåg skole. Eidsvåg skole er beregnet ferdigstilt i
2023. Slik bruk forutsetter at elevene transporteres med buss til Eidsvåg.
Statens vegvesen ønsker ikke økt trafikk med store kjøretøy/busser rundt Eidsvågsneset pga.
dårlig standard på vegen. Etat for utbygging har derfor foreslått at skoleskyss av elevene til
erstatningsskolen skal skje fra Eidsvåg-siden. I den forbindelse er det nødvendig å etablere en
trafikksikker snumulighet for buss, uten rygging. Det foreslås at snusløyfen etableres på et
kommunalt areal (gnr./bnr. 216/1107) i Eidsvågskogen.
I godkjent reguleringsplan for Eidsvåg skole er det vedtatt rekkefølgekrav om at snusløyfen må
være etablert, før paviljongskolen tas i bruk av andre skoler i Åsane enn Eidsvåg skole.
2.2 Hensikten med planforslaget
Hensikten med planforslaget er å sikre en trafikksikker snumulighet for buss langs Eidsvågveien,
og dermed unngå at skolebusser til erstatningsskolen må kjøre rundt Eidsvågneset, som ikke har
kapasitet for økt tungtrafikk. Statens vegvesen var i møte 07.09.2019 klar på at skolebussene
ikke skal ledes rundt Eidsvågneset og at det må etableres en snuløsning så nært skolen som
mulig.

3 Planområdet – dagens situasjon
3.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger i Eidsvågskogen i Åsane bydel. Området ligger mellom Eidsvågveien,
Eidsvågskogen og Trolldalen og omfatter kommunal eiendom gnr./bnr. 216/1107 m.fl.
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Figur 1. Oversiktsfoto som viser lokalisering av snusløyfen i forhold til Eidsvåg skole.

Figur 2. Svart stipling viser planavgrensning til 1. og 2. gangs behandling. Grønn stipling viser
avgrensing ved varsling ved oppstart.
3.2 Arealbruk
Kommunalt areal (gnr./bnr. 216/1107) ved Eidsvågskogen er med unntak av en nettstasjon,
ubebygd. I dag er området stengt av med gjerder og VA-etaten benytter tomten som riggområde
til lagring av ledninger og utstyr etc., men det foreligger ingen formell avtale som binder
området til denne bruken.
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Sentralt i planområdet ligger også en eksisterende enebolig. Tilgrensende områder består også av
eneboligbebyggelse.

Figur 3. Flyfoto over eiendom 216/1107 og foto fra eiendommen. Google Maps.
3.3

Stedets karakter og landskap

Figur 4. Oversiktsfoto over planområdet.
Planområdet ligger i et lavpunkt med tilgrensende høyereliggende eneboligbebyggelse fra 1960tallet. Den kommunale tomten 216/1107 er i hovedsak flat. I øst grenser tomten til boligtomt
gnr/bnr. 216/679 med en høy natursteinsmur og i nordvest til boligtomt gnr./bnr. 216/889.
Sørvest for vegen Trolldalen stiger terrenget bratt og nord for Eidsvågveien faller terrenget ned
mot sjø. Området er synlig fra nærmeste høyereliggende bebyggelse, men har liten fjernvirkning
ellers.
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø
I denne plansaken er det ikke utarbeidet egen kulturminnedokumentasjon, men temaet er
beskrevet i denne planbeskrivelsen. Byantikvaren har i e-post datert 13.11.2019 gitt sin aksept til
dette.
Sentralt i planområdet ligger en enebolig (gnr/bnr 216/679) som ble tatt i bruk i 2005 og som
inngår i planen. Denne ansees ikke som et kulturminne.
Eidsvågveien - kulturminnegrunnlag
I forbindelse med pågående reguleringsplan for Eidsvågveien, planID 64380000, har
Byantikvaren utarbeidet et kulturminnegrunnlag (skriftserie 2016-2). Planområdet for snusløyfen
overlapper planen for Eidsvågveien i krysset Eidsvågveien/ Eidsvågskogen.
I kulturminnegrunnlaget er Eidsvågveien kartlagt som historisk vegfar – teknisk kulturminne.
Dagens veg rundt Eidsvågneset følger den samme traséen som da den ble åpnet i 1930. I krysset
Eidsvågveien / Eidsvågskogen er det registrert en forstøtningsmur, som byantikvaren har vurdert
som verneverdig som teknisk kulturminne og miljøskapende faktor.
Utover dette er det ikke kjente eller registrert kulturminner innenfor planområdet eller i nærheten
av området. Med bakgrunn i at området er opparbeidet som trafikk- og riggområde, og at det går
VA-ledninger og høyspent gjennom området, vurderes det som lite sannsynlig at det er
potensiale for arkeologiske funn. Hordaland fylkeskommune har heller ikke varslet om
potensiale for slike funn eller nyere tids kulturminner.

Figur 5. Forstøtningsmur i Eidsvågveien er i dårlig stand. Deler av muren har rast ut.
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Figur 6. Utsnitt som viser registrerte kulturminner i området. Planområdet vist med rød sirkel.
Kilde: Miljøstatus.
3.5 Landbruk
Det er ikke områder som brukes eller har blitt brukt til landbruk innenfor eller i nærheten av
planområdet. Området er del av et større område med bebyggelse.
3.6 Naturverdier
Området er i dag hovedsakelig en gruset riggplass. Det er 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.
I dag er det ingen tydelig blågrønn forbindelse innenfor planområdet, men oversiktskart viser et
grøntdrag som strekker seg fra Fagerdalsfjellet og ned mot Trollbakken, jf. fig. 7.
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Figur 7. Utsnitt som viser registrering av arter av stor forvaltningsinteresse. Naturbasen.
I kommuneplanens arealdel er det i temakart blågrønne strukturer vist en økologisk korridor
gjennom planområdet, jf. fig. 8. Dette er sammenhengende vegetasjonsbelter i bebygde områder,
hvor dyr, som f.eks. rev kan ferdes.
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Figur 8. Utsnitt temakart sammenhengende blågrønne strukturer KPA 2018. Bergen kommune.
3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Det er ikke registrert friluftsområde i planområdet, men nordøst for planområdet ligger
«Puddefjorden og sentrale deler av Byfjorden» som er registrert som svært viktig friluftsområde,
områdetype – strandsone med tilhørende vassdrag. Sør for planområdet ligger Fagerdalsfjellet
(sentrale byfjell) som er registrert som svært viktig friluftsområde – områdetype marka.

Figur 9. Utsnitt kartlagte friluftsområder i området. Naturbasen.
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3.8 Skole og barnehage
Avstand til Eidsvåg skole er ca. 1,1 kilometer. Avstand til Eidsvåg barnehage er ca. 850 m mot
sørøst og Eidsvågneset barnehage er ca. 600 m mot nordvest.
3.9 Barn og unges interesser
Området er i dag hovedsakelig en gruset riggplass omringet av veger, som ikke er i bruk av barn
og unge. Sør for planområdet, langs vestsiden av Eidsvågskogen, er det en gammel balløkke/
lekeområde.
3.10 Veg og trafikkforhold
Kjøreatkomst
Fartsgrensen på Eidsvågveien er 40 km/t og har fartshumper. Sørover langs Eidsvågskogen og i
Trolldalen/Trollbakken er det 30 km/t-sone, men i bakken opp mot Eidsvågveien er fartsgrensen
50 km/t. Tilkomst til området er fra Eidsvågveien – Eidsvågskogen – Trolldalen. Avgrensingen
mot Trolldalen er i dag sperret av med sperrestein. Vegbredden i bakken i Eidsvågskogen er ca.
5,5 på det smaleste. Vegbreddene i Trolldalen og Trollbakken er ca. 4,5 m, men i kryssområdet
Trollbakken, Trolldalen, Eidsvågskogen er vegbredden noe utflytende. Krysset Trolldalen/
Trollbakken er formet som et Y-kryss. Krysset Eidsvågveien / Eidsvågskogen er i de senere år
strammet opp og det er bygget universell utformet gangfelt og busstopp i vegbane.
Eidsvågveien er omkjøringsveg for E39 ved stenging av Eidsvågtunnelen. Det er i dag ingen
trafikksikker snumulighet for buss langs Eidsvågveien. Siv.ing. Helge Hopen AS, som har
gjennomført trafikkvurdering for planen, observerte på befaring i området at en buss snudde i
krysset Eidsvågveien/ Eidsvågskogen ved å rygge tilbake i hovedvegen. Dette viser at det
allerede i dag synes å være utfordringer med manglende snumulighet.

Figur 10. Tilkomst til området i dager illustrert med blå pil. Bergenskart.
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Figur 11. Krysset Eidsvågveien / Eidsvågskogen er i senere tid strammet opp og det er bygd
universell utformet gangfelt og busstopp.
Trafikkmengde
Trafikkdata fra Statens vegvesen (vegkart.no) viser at Eidsvågveien forbi planområdet har ÅDT=
3000, Eidsvågskogen vest for planområdet har ÅDT=900, hvorav ÅDT=800 kjører sørover
Eidsvågskogen. Det betyr at det er ÅDT=100 i Trolldalen/Trollbakken i sørvest.

Figur 12. Oversikt over trafikkmengde i veiene rundt planområdet. Vegkart.
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Trafikksikkerhet og myke trafikanter
Veiene Trolldalen, Trollbakken, Eidsvågskogen er enfeltsveger uten fortau, gang-/sykkelveg
eller gangfelt. Gjennom planområdet går det en snarveg mellom Trolldalen og Eidsvågveien (Fv.
267). Det er opparbeidet kryssingspunkt og fortau langs sidene på fylkesvegen til kollektivholdeplasser. Fra krysset Eidsvågveien/Eidsvågskogen og frem til krysset Eidsvågveien
/Granlien ved Eidsvåg skole går det smal gang- og sykkelveg. Det pågår eget planarbeid for
separat fortau og sykkelveg langs Eidsvågveien, fra Eidsvåg til krysset ved Eidsvågskogen.
Vegene gjennom planområdet er skoleveg for elever fra Eidsvågneset til Eidsvåg skole. I
forbindelse med reguleringsplanen for Eidsvåg skole ble det i januar 2018 gjennomført en
barnetråkkregistrering av 7. klasse ved skolen. Kartutsnitt og tabell under viser registreringer
rundt planområdet for snusløyfen. Registrering 63 viser at planområdet er møteplassen deres og
at de ønsker en benk (angivelsen i kartet er litt forskjøvet). I dag er planområdet stengt av som
lagerplass for VA-etaten og kan ikke benyttes av barn og unge.

Figur 13. Utsnitt fra kartutsnitt Område 1 i barnetråkkregistrering ved Eidsvåg skole, rapport
datert 16.02.2018, ABO Plan & Arkitektur AS. Planområdet for snusløyfen er vist med rødt.
Utdrag fra elevenes registreringer, som gjelder for planområdet og tilgrensende områder for
snusløyfen:

Side 13 av 47

Kollektivtilbud
Rute 5 Åsane terminal – Loddefjord terminal (via Bergen sentrum) går via Eidsvågveien. Det er
holdeplass for buss flere steder langs fylkesvegen og to kollektivholdeplasser i nærheten av
planområdet, ca. 100 m fra området. Det går buss med ca. 10 min. intervall på morgen og
ettermiddag.

Figur 14. Bussholdeplasser i området. 1881/kart.

Side 14 av 47

3.11 Universell utforming
Området er tilgjengelig slik det ligger i dag fra Trolldalen og er her tilnærmet flatt. Snarveg (sti
og trapp) mellom Trolldalen og Eidsvågveien er ikke universelt utformet. Fortau, gangfelt og
bussholdeplass i Eidsvågveien har universell utforming.

Figur 15. Utsnitt som viser gangveger opp til fylkesveg 262. Google Maps.
3.12 Vannforsyning og avløp
VA-ledninger går gjennom området i dag, jf. fig. 16.

Figur 16. Utsnitt som viser VA-ledninger i området. Bergenskart.
3.13 Energi
Det ligger en nettstasjon på området som det går høyspenningskabler til/fra.
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3.14 Støyforhold
I KPA 2018 og i støysonekart fra Statens vegvesen er det angitt rød og gul støysone langs
Eidsvågveien og gul støysone langs Eidsvågskogen. Gnr./bnr. 216/1107 berøres av gul støysone.

Figur 17. Støysonekart, kilde: Statens vegvesen. Planområdet er vist med blå sirkel.
3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon
Det er ikke registrert rasfare, flomfare, værfare, forurensning i luft eller grunn. Området ligger
delvis innenfor gul sone for vegtrafikkstøy.
Det er utarbeidet en egen rapport om Risiko og sårbarhet, datert 18.10.2019.
Følgende tema innenfor planområdet er vurdert som potensiell risiko for planforslaget:
 Store nedbørsmengder/ urbanflom, jf. overvannsplan frå A/STAB
 Trafikkulykker pga. manglende fortau og høyt fartsnivå, jf. Trafikkvurdering fra Siv.ing.
Helge Hopen AS.
Grunnforhold
Det er ikke registrert forhold som tilsier ustabile grunnforhold.
Luft- og grunnforurensning
Det er ikke registrert luft- eller grunnforurensning.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnende planer
Regionale planer
 Fylkesdelplan: Deltaking for alle- universell utforming. 2006- 2009
 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 Regional transportplan 2013- 2024
 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015- 2026 (2014). Med juridisk bindende
bestemmelser for lokalisering av handel.
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Regional planstrategi 2016- 2020.
Regional plan for folkehelse – flere gode levekår for alle, 2014-2025
Folkehelsa i Hordaland, 2015- ei kunnskapsoversikt
Regional plan for klima og energi, 2014-2030

Kommuneplanens arealdel 2018
I gjeldende kommuneplans arealdel, KPA 2018, er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg –
øvrig byggesone, nåværende. Store deler av sideareal for veg ligger i gul støysone for vegtrafikk
(H220_3).

Figur 18. Utsnitt kommuneplanens arealdel 2018. Bergenskart.
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4.2

Reguleringsplaner

Figur 19. Kart som viser gjeldende reguleringsplaner og planer under arbeid i nærheten til
planområdet. Bergenskart.

Gjeldende reguleringsplaner
4.2.1

Åsane gnr. 216, bnr. 24, Eidsvågneset, Grendahus, ArealplanID 5220000 (trådte i kraft
26.06.1979).
Området er regulert til institusjonsformål/grendahus, i eldre reguleringsplan. Det
foreligger ingen planer om å bygge grendahus her.
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Figur 20. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. Planområdet for snusløyfe er markert med rødt.
Bergenskart.
4.2.2

Åsane/Bergenhus. Gnr. 216, Eidsvåg, Arealplan-ID:50790000 (trådte i kraft
27.10.1961)
Området ligger innenfor eldre reguleringsplan for Åsane/Bergenhus gnr. 216 Eidsvåg.
Planen regulerer veger, boliger og friområder/parkanlegg.

Figur 21. Utsnitt reguleringsplan Åsane/Bergenhus gnr. 216. Eidsvåg. Planområdet for
snusløyfe er markert med rød ring. Bergenskart.
4.2.3

Åsane. Gnr. 216, Eidsvågveien mellom kryssene Trollbakken og Granlia, ArealplanID: 4490000 (trådte i kraft 21.02.1980)
Planen regulerer gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien.
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Figur 22. Utsnitt reguleringsplan gang- og sykkelveg Eidsvågveien. Planområdet for snusløyfe
er markert med rødt. Bergenskart
Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet
4.2.4

Åsane. Gnr. 216. Fylkesveg 267. Eidsvågveien. Eidsvåg – Eidsvågskogen, PlanID:
64380000
Formålet med denne planen er å legge til rette for separat gang- og sykkelveg langs
Eidsvågveien. På møtet 07.09.2018 ble det opplyst at Statens vegvesen tidligere i
planprosessen ønsket å benytte bnr. 1107 til anleggs- og riggområde, men at dette ikke
lenger er aktuelt.
Planforslaget for snusløyfen overlapper planforslaget for Eidsvågveien og har litt ulik
løsning.
Byrådet i Bergen vedtok i møte 14.05.2020, sak 1131/20, å legge planforslaget for
områdereguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Planen lå til offentlig ettersyn i
perioden 15.08.2020 – 29.09.2020. Ifølge pkt. B-g i vedtaket, skal Plan 64380000 til 2.
gangs behandling sikre etablering og opprettholdelse av snusløyfen for buss ved gnr 216
bnr 1107 for perioden der Eidsvåg skole er i bruk som erstatningsskole.
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Figur 23. Planforslag for Eidsvågveien, datert 19.12.2018 (offentlig ettersyn). Kilde: Statens
vegvesen. Planområdet for snusløyfe vist med rød stipling.
4.3

Temaplaner

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019 - 2021
I Trafikksikkerhetsplanen for 2019 - 2021 er Eidsvågveien og Granlien registrert som
utrygghetsstrekning, jf. fig. 24.
Utdrag fra liste over ønskede tiltak langs nær Eidsvågveien / Eidsvåg skole:
Id

Veg

Kategori

Stedsbeskrivelse

6709

Gangfelt

Granlien

6710

K
Fv 267
K

Investering

Granlien

6710

K

Gangfelt

Granlien

6731

Fv 267

Investering

Eidsvågveien

6732

Fv 267

Gangfelt

Eidsvågveien

6733

Fv 267

Gangfelt

Eidsvågveien
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Ønsket tiltak under
vurdering
Gangfelt ved x Eidsvågveien i
tilknytning til g/s-veg
Utvide fortau fra x
Eidsvågveien og opp bakken
Gangfelt på fartshump ved
Granlia 8
Sammenhengende fortau fra
Eidsvågveien 4 til 138
Gangfelt ved x Tømmervågen
(ny veg)
Gangfelt mellom Strandvegen
og Kongleveien

Figur 24. Utsnitt av kart som viser utrygghetspunkt/-strekninger for Eidsvågveien i Åsane
byområde (kilde: TS-plan 2019 – 2021).

Figur 25. Utsnitt av kart som viser aktuelle tiltak for Eidsvågveien i Åsane byområde. (kilde: TSplan 2017 - 2021).
Trafikksikkerhetsplanen 2019 – 2021 gir grunnlag for utarbeidelse av Handlingsplan 2019 –
2021 og Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018 -2021 – fylkesveger.
Tiltak på Eidsvåg er ikke prioritert i Handlingsplanen 2019 – 2021. I Tiltaksplan
trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018 -2021 – fylkesveger ligger ønsket tiltak om gangfelt i
Granlien og Eidsvågveien, Id 6709, 6732, 6733, inne i tiltaksperioden. I tillegg til dette er
planarbeid for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien under arbeid, jf. Statens vegvesen/
kommunen sitt arbeid med områdeplan.
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Skolebruksplan 2016 - 2030
I følge skolebruksplanen 2016 – 2030 forventer en for Åsane bydel en relativ stabil elevtallsutvikling fram mot 2030. De aller fleste skolene i bydelen har i dag god kapasitet.
I skolebruksplanen omtales det at Eidsvåg skole har høy prioritering for å få på plass erstatningsarealer for skolen så snart som mulig, og at det for barnetrinnet arbeides med å få på plass en
midlertidig modulløsning i nærheten av skolen, inntil skolen er rehabilitert/ bygget ny.
Ved bystyrets behandling av skolebruksplanen 15.06.2016 ble det vedtatt å legge ned ungdomstrinnet på Eidsvåg skole, og overføre elevene til Åstveit fra skoleåret 2016/2017. Videre ble det
vedtatt at nye Eidsvåg skole dimensjoneres til en kapasitet på 300 elever med muligheter for noe
utvidelse på lengre sikt.
Flytting av ungdomsskoleelevene ble gjennomført høsten 2017 og paviljongskolen ble bygd på
den tidligere SFO-tomten og tatt i bruk våren 2018. Denne er dimensjonert for 350 elever. I
reguleringsplanforslaget for Eidsvåg skole, dimensjoneres Eidsvåg skole for 350 elever.
I forslag til ny skolebruksplan for Bergen 2021 – 2030, som ligger på høring våren 2021, er det
ikke gjort endringer for Eidsvåg skole.
Barnehagebruksplan 2016 – 2030
Ifølge skolebruksplanen kan tomtearealet til småskoletrinnet på Eidsvåg i fremtiden vurderes til
barnehage. Dette skulle tas opp i barnehagebruksplanen. I barnehagbruksplanen står det følgende
om dette: «Når nye Eidsvåg skole skal bygges ny vil det bli tomteareal igjen. Ut fra at det er få
barnehager i dette området, og det grenser mot Bergenhus byområde, kan en på sikt vurdere om
det er behov for barnehageplasser. Det vil gjøres ved neste rullering av
barnehagebruksplanen.»
Planforslaget for Eidsvåg skole åpner ikke for at det kan bygges barnehage på tomten der
paviljongskolen er oppført.
Andre aktuelle temaplaner som er relevant for dette planarbeidet:
 Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen (Arkitektur +)
 Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016
 Idrettsplan 2017 – 2027. Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle
 KPA: sammenhengende blågrønne strukturer
 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 2012-2020
 Byvekstavtalen, mai 2017.
 Gåstrategi for Bergen, 2020-2030.
Sykkelstrategi for Bergen, 2020-2030.
4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Rikspolitiske retningslinjer
Det er forventet at det i planleggingen skal legges vekt på prioriterte tema som klima og energi,
region og kommunal utvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling,
natur-/kulturmiljø og landskap, helse-/livskvalitet og oppvekstmiljø. De retningslinjene som er
omtalt under er avgrenset til planlegging etter plan- og bygningsloven.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (14.05.2019)
Fylkeskommunen og kommunene har fått økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale
interesser. De nasjonale forventingene er et steg på vegen for at lokal og regional samfunns- og
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arealplanlegging skal ha åpen dialog mellom alle parter. Regjeringen legger vekt på fire store
utfordringer: skape et bærekraftig velferdssamfunn, skape et økologisk bærekraftig samfunn
gjennom mellom annet en offensiv klimapolitikk og forsvarlig ressursforvaltning, skape et
sosialt bærekraftig samfunn og et trygt samfunn for alle.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle.
Prinsippet om universell utforming innebærer at de fysiske omgivelsene, dvs. bygninger,
uteområde og andre anlegg blir utformet slik at de kan benyttes av alle mennesker på en likestilt
måte. I så stor utstrekning som mulig, bør en søke å oppnå tilgjengelighet for alle brukergrupper
gjennom hovedløsninger uten at en trenger tilpassing, særløsninger eller tilleggsløsninger.
Rikspolitiske retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Anbefaler støygrenser ved etablering av nye boliger og annen boligbygging med støyfølsom bruk.
Gul sone er vurderingssone der ny boligbygging kan etableres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. I rød sone bør man unngå boligbygging med
støyfølsomme bruksformål.
Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpassing.
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til, reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på og
tilpasset klimaendringene (klimatilpassing).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Formålet med retningslinjen er at alle etter loven skal ta hensyn til barn og unge i sin planlegging,
og legge til rette for gode boligmiljø og gode oppvekst og levekår.
Konkrete kvalitets- og funksjonskrav blir stilt til arealene, som blir sett av til barn og unge. Det
skal i nærmiljøet være areal der barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Ved omdisponering av areal som i planar er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal òg skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn nytter som lekeareal.
Folkehelseperspektivet, jf. pbl. §3-1.
Alle planer etter plan- og bygningsloven skal inkludere vurdering av folkehelseperspektivet, jf.
plan- og bygningsloven §3-1. Planleggingen skal være helsefremmende gjennom å fremme
faktorer som styrker helsen og livskvaliteten, og som bidrar til å verne mot negative faktorer, jf.
folkehelselova §4.
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5 Beskrivelse av planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
Ved Eidsvåg skole er det oppført en paviljongskole som ble tatt i bruk av skolen våren 2018 i
forbindelse med at skolen skal rehabiliteres. I reguleringsplanen for Eidsvåg skole (planID
65470000), som ble vedtatt 28.05.2020, reguleres paviljongskolen både for fremtidig bruk som del
av Eidsvåg skole, og for midlertidig bruk som erstatningsskole for andre skoler i Åsane som skal
rehabiliteres. Midlertidig bruk er anslått til 10-15 år etter at Eidsvåg skole står ferdig i 2023.
Aktuelle skoler som skal benytte paviljongskolen er Haukedalen skole og Rolland skole. Hver
skole anslås å ha en byggeperiode på 2-3 år, slik at det i tidsperioden 10-15 år ikke vil være
sammenhengende bruk av erstatningsskolen.
Elevene ved den midlertidige erstatningsskolen skal transporteres til Eidsvåg med skolebuss. Pga.
dårlig vegstandard rundt Eidsvågneset er det krav om at bussene skal kjøre både til og fra skolen
via Eidsvåg. I den forbindelse må det anlegges en trafikksikker snumulighet langs Eidsvågveien.
Hensikten med dette planforslaget er derfor å regulere en trafikksikker snusløyfe for skolebussene,
samt å sikre gode trafikksikre løsninger for gående- og syklende. Basert på elevtallet ved
Haukedalen skole og Rolland skole vil det være behov for totalt 6 skolebusser for å transportere
elevene til erstatningsskolen. Av hensyn til trafikkavvikling i snusløyfen og kapasitet på
busslomme ved Eidsvåg skole må transporten deles opp i to puljer på 3 busser hver, morgen og
ettermiddag (skolestart og -slutt). De to puljene vil ha en tidsforskyvning på noen minutter.
Aktiviteten vil foregå gjennom skoleåret på hverdager. Det skal ikke foregå stopp med av- og
påstigning i snusløyfen, kun snuing.
Forslag til plassering av snusløyfe for buss ved Eidsvågskogen er foreslått av Siv.ing Helge Hopen
AS i en trafikkvurdering for fremtidig skoleskyss til eventuell framtidig erstatningsskole, datert
17.02.2017. I vedtatt reguleringsplan for Eidsvåg skole er det satt rekkefølgebestemmelser til at
snusløyfen skal være ferdig opparbeidet, før paviljongskolen tas i bruk av andre skoler i Åsane
enn Eidsvåg skole.
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Figur 26. Forslag til reguleringsplan datert 03.12.2021.
5.1.1 Reguleringsformål
Tabell 1. Reguleringsformål, jf. plankart datert 03.12.2021.
Formål
Felt
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Boligbebyggelse – frittliggende
småhusbebyggelse
Energianlegg (trafo)

Areal (daa)

BFS1
BFS2
BFS3
BE

0,04
0,29
0,24
0,04

o_SV
o_SKV1
o_SKV2
o_SKV3
o_SF
o_SVG

0,13
0,52
0,57
0,89
0,72
0,70

o_G

1,10

H140
H370

5,24

SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR:
Veg
Kjøreveg
Fortau
Annen veggrunn – Grøntareal

GRØNNSTRUKTUR
Blågrønnstruktur

HENSYNSSONER
Sikringssoner – Frisikt
Høyspenningsanlegg

HELE PLANOMRÅDET
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% BRA
50 %

Figur 27. Utsnitt av reguleringsplankart datert 03.12.2021.

Figur 28. Forslag til illustrasjonsplan datert 03.12.2021.
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5.2 Gjennomgang av reguleringsformål
Dette kapittelet er en gjennomgang av reguleringsformål og en beskrivelse av valgte løsninger.
5.2.1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse, BFS
Eneboligen i boligområde BFS2, som ligger som en øy mellom vegene i planen, reguleres som
eksisterende bebyggelse med utnyttelse og byggehøyde. Langs Eidsvågskogen berøres
eiendommen av bestemmelsesområde # - midlertidig bygge- og anleggsarbeid.
Boligområdene BFS1 og BFS3 er kun tatt med i planen som underliggende arealformål for
bestemmelsesområde # - midlertidig bygge- og anleggsarbeid. Det er derfor ikke satt utnyttelse,
byggehøyde og byggegrense for disse arealene.
Bestemmelsesområde # - midlertidig bygge- og anleggsområde
Bestemmelsesområdene - midlertidig bygge- og anleggsområde, gir hjemmel for midlertidig
erverv for opparbeidelse av veg/fortau/gangveg med grøft iht. plankartet. Arealene skal
istandsettes så snart anleggsarbeidet er ferdig. Midlertidig bygge- og anleggsområde opphører så
snart veganlegget er ferdigstilt.
Energianlegg, BE
Eksisterende nettstasjon (trafo) er regulert til energianlegg med faresone høgspenningsanlegg
H370 i samsvar med dagens bruk av området. I faresonen skal det ikke anlegges nye tiltak som
medfører lengre tids opphold av personer.
5.2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg, SKV
Regulering av vegene Trolldalen (o_SKV3), Eidsvågskogen (o_SKV2) og Eidsvågveien
(o_SKV1) er tilpasset eksisterende vegsystem, men vegen/snusløyfen og tilgrensende terreng er
hevet med maks. 1,2 m i lavpunktet i Trolldalen. Eksisterende avkjørsler er hensyntatt. Det vises
til lengdeprofil av vegene, tegning D101, datert 14.10.2019 som er vedlagt planforslaget.
Bakgrunnen for hevingen er å bedre stigningsforholdene i overgangen mot tilgrensende veger.
Dette har bl.a. betydning for framkommeligheten for buss som skal svinge inn/ut i snusløyfen.
I Statens vegvesen sin håndbok N100 er krav til kjørefeltbredde for kollektivtrafikk angitt til
3,25 m, altså 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 midt i
bakken i Eidsvågskogen. Med bakgrunn i dette er kjørebanebredde valgt til 6,5 m i bakken. 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 innkjøringen til snusløyfen i Trolldalen.
Det forutsettes kjøremåte B i kryss, dvs. delvis bruk av begge kjørefelt i sekundærveger –
Eidsvågskogen og Trolldalen.
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Figur 29. Snitt Eidsvågskogen.
I forbindelse med planarbeidet for Eidsvåg skole (planID 65470000, begrenset høring 04.08.19 –
18.09.19) anbefalte Samferdselsavdelingen i fylket og Skyss (uttale datert 17.09.2019) at
geometrien for snusløyfen ble testes ut i målestokk 1:1. Slik testkjøring ble foretatt i samarbeid
med Skyss på Tide sitt parkeringsområde på Haukås den 07.11.2019. I testkjøringen ble det
benyttet 12 meter lang buss med stiv singel-aksling bak. Skyss har i Notat datert 20.11.2019
bekreftet at en 13-14 meter turbuss med svingbar boggi (boggibuss), vil ha tilnærmet samme
arealbehovet som bussen som ble benyttet i testen. Det er boggibuss som kan være aktuell for
elevtransport.
Med bakgrunn i dette har Skyss bekreftet at foreslått snusløyfe i plankart datert 08.10.2019 er
tilfredsstillende. Plankart til 2. gangs behandling datert 03.12.2021 har samme vegutforming.
Snusløyfen reguleres for envegskjøring. Dette er angitt med pil «kun innkjøring» i plankartet og
må følges opp med skilting.
Som tidligere nevnt er det behov for totalt 6 skolebusser, fordelt på to puljer på 3 busser hver, for
å transportere elevene til erstatningsskolen. De to puljene vil ha en tidsforskyvning på noen
minutter.
I fig. 30. er det illustrert at det er plass for tre busser i snusløyfen samtidig. Det er viktig at

bussavviklingen organiseres godt mellom sjåførene. Et aktuelt kjøremønster kan være at buss 1
venter fremst i snusløyfen til buss 2 og 3 er kommet inn i sløyfen, før den kjører ut igjen. En vil
da unngå at to busser møtes i bakken i Eidsvågskogen.
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Figur 30. Sporingskurve for buss, L=15 m viser at planforslaget har tilstrekkelig bredde i
Eidsvågskogen til at to busser kan passere hverandre i bakken og at det vil være plass for 3
busser i snusløyfen samtidig.
Fortau, SF
Planforslaget viser trafikksikring av området med tilhørende fortau, som skal gi gående en trygg
oppholdssone ved avvikling av busstrafikken. Nytt fortau kobler seg på eksisterende fortau i
krysset Eidsvågveien / Eidsvågskogen og følger vestsiden av bakken i Eidsvågskogen og
ytterkurve/nordsiden av snusløyfen. I tillegg regulerer planforslaget nytt fortau på sørvestsiden
av snusløyfen, i Trolldalen. Dimensjonerende bredde på fortau er 2,0-2,5 m, som er over
minimumskravet (1,5 m) sett for «boliggater/boligveger» iht. Statens Vegvesens handbok N100.
Annen veggrunn – grøntareal
Arealer med formål annen veggrunn grøntareal (SVG) skal benyttes til veggrøft o.l.
5.2.3 Grønnstruktur
I kommuneplanens arealdel er det gjennom planområdet markert en blågrønn forbindelse i form
av en økologisk korridor, jf. fig. 8. Dette er sammenhengende vegetasjonsbelter i bebygde
områder hvor dyr kan ferdes.
I dag er det ingen tydelig blågrønn forbindelse innenfor planområdet, men oversiktskart viser et
grøntdrag som strekker seg fra Fagerdalsfjellet i sør og ned mot Trollbakken. I reguleringsforslaget for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien, planID 64380000 er det også foreslått grøntdrag på nedsiden av Eidsvågveien, jf. fig. 31.
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Figur 31. Utsnitt av forslag til reguleringsplan for Eidsvågveien datert 19.12.2018.
I reguleringsforslaget for snusløyfe foreslås det at områdene rundt snusløyfen reguleres som
blågrønnstruktur hvor eksisterende vegetasjon og trær bevares eller ny vegetasjon og trær skal
plantes. Det tillates grøft og forstøtningsmur innenfor området for blågrønnstruktur, langs veg,
fortau og gangveg.
Gangforbindelser gjennom blågrønnstruktur
Bestemmelsesområde #1 over blågrønnstruktur, o_G
I form av bestemmelsesområde #1 med tilhørende bestemmelse er det fastsatt at det skal
opparbeides en gangforbindelse (snarveg) fra snuplassen i Trolldalen til Eidsvågveien, jf.
plankart og illustrasjonsplanen i figurene 26- 28 og 32. Dette er en videreføring av eksiterende
sti/snarveg i området. Gangforbindelsen skal ha fast dekke og en bredde på 2 m. Det er ikke krav
til stigning for universell tilgjengelighet, da dette er en snarveg tilpasset i terrenget. På nedre del
ved snuplassen kan en klare å få en stigning på 5 %, som tilsvarer stigningskrav for universell
tilgjengelighet, men på øvre del mot Eidsvågveien vil stigningen bli brattere.
Til 1. gangs behandling og ved offentlig ettersyn var gangvegen regulert i plankartet som
o_SGG. Begrunnelsen for å endre til bestemmelsesområde (#1), er at en da vil stå litt friere ved
prosjektering/opparbeidelse til å finne den beste traséen, samtidig som det blir sikret at
gangforbindelsen skal opparbeides.
Bestemmelsesområde #2 over blågrønnstruktur, o_G
Til 2. gangs behandling er det også lagt inn et nytt bestemmelsesområde # 2 med tilhørende
bestemmelser på grøntarealet mellom Trollbakken (o_SV) og Trolldalen (o_SKV3). Her åpnes
det for at det kan anlegges gangforbindelse/snarveg og tilpasning i forlengelsen av regulert
fortau, jf. illustrasjoner i fig. 32. Bakgrunnen for dette, er å tilrettelegge for at myke trafikanter
som kommer fra Trolldalen og skal til Eidsvågskogen, ledes vekk fra kjørebanen før de kommer
til snusløyfen. Videre åpner det for tilrettelegging av en gangforbindelse på tvers av grøntarealet,
mellom Trolldalen og Trollbakken. Også i dag er det et tråkk/sti over grøntarealet, men langs
Trollbakken er det i dag en forstøtningsmur, jf. bilder i fig. 33. Når reguleringsplanen åpner for
gangtrasé over grøntarealet, kan det være aktuelt å tilrettelegge med en åpning i muren for en
liten trapp med et repos øverst, for å sikre oppstillingsplass og sikt for fotgjengere som skal
krysse vegen.
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Snarveg som skal
opparbeides (#1)
Tilpasning til fortau
kan opparbeides (#2)

Snarveg kan
opparbeides (#2)

Figur 32. Snarveger og tilpasninger til fortau i blågrønnstruktur, jf. bestemmelsesområde # 1 og
# 2.

Trapp/snarveg til
Furulien

Figur 33. Foto fra Trollbakken sett mot sørøst. Trapp til høyre i bilde er snarveg til Furulien.
Omtalt grøntareal og mur viser til venstre i bildet. Rød pil markerer ca. plassering av
snarvegtrasé. Siktforholdene er gode i begge retninger.
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5.2.4 Hensynsoner – sikring-, støy- og faresoner
Frisiktsone H410
Det er satt av frisiktsoner i kryss (H140), både på kjøreveg og fortau med krav om frisikt i høyde
0,5 meter over tilgrensende vegers plan.
Høyspenningsanlegg H370
Rundt eksisterende nettstasjon er det regulert faresone høyspenningsanlegg H370. I faresonen
skal det ikke anlegges nye tiltak som medfører lengre tids opphold av personer.
5.3 Trafikksikkerhetsvurdering
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Eidsvåg skole utarbeidet Sivilingeniør Helge
Hopen AS en rapport datert 17.02.2017 om «Trafikkvurdering – skoleskyss til eventuell
framtidig erstatningsskole». I trafikkvurderingen konkluderer han med at det er mulig å
gjennomføre skoleskyss med buss til/fra erstatningsskolen på visse vilkår. En av forutsetningene
er at det etableres snumulighet for buss i Eidsvågveien, slik at en unngår økt trafikk rundt
Eidsvågneset som har dårlig vegstandard. Mulig plassering av snusløyfe ble foreslått på
kommunalt areal, gnr/bnr. 216/1107 ved Eidsvågskogen. Rapporten er vedlagt dette
planforslaget. Under er konklusjonen i rapporten gjengitt:
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Figur 34. Utdrag fra rapport fra Eidsvåg skole - Trafikkvurdering – skoleskyss til eventuell
framtidig erstatningsskole, datert 17.02.20217, Sivilingeniør Helge Hopen AS.
I reguleringsplanforslaget for Eidsvåg skole er etablering av snusløyfe for buss en forutsetning
for at paviljongskolen kan benyttes som erstatningsskole for andre skoler i Åsane etter at
Eidsvåg skole er ferdig. I rekkefølgebestemmelsene er det bl.a. satt rekkefølgekrav om at
snusløyfe for buss, regulert i reguleringsplan-ID 66130000, skal være ferdig opparbeidet før
paviljongskolen tas i bruk som erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel. Plan- og
bygningsetaten satte krav om at dette skulle løses gjennom en egen reguleringsplan. Med
bakgrunn i dette ble planarbeid for snusløyfe startet opp.
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Planforslaget legger til rette for praktisk avvikling av toveis busstrafikk ved at bussene kan
møtes i bakken i Eidsvågskogen, og dette tilsier at busstrafikken kan avvikles uten risiko for
trafikkavviklingsproblemer, inklusiv rygging. Fartsnivået for buss vil være lavt. Planforslaget vil
tilrettelegge for at busser kan snu og dermed eliminere problemstillinger med rygging som også
inntreffer i dag. Planforslaget vil etablere fysisk tilrettelegging for gangtrafikken i form av fortau
og gangveg/snarveg.
I forbindelse med planarbeidet for snusløyfe har Sivilingeniør Helge Hopen AS utarbeidet Notat
datert 19.03.2019 med trafikksikkerhetsvurdering. For utdyping av temaet vises det til notatet
som er vedlagt planforslaget. Konklusjonen i notatet er gjengitt under.

Figur 35. Utdrag fra Notat trafikksikkerhetsvurdering snusløyfe, datert 19.03.2019 fra Siv.ing.
Helge Hopen AS.
Anbefalte tiltak i trafikksikkerhetsvurderingen er fulgt opp i plankart og
reguleringsbestemmelsene. Det er bl.a. satt krav om at det skal etableres fysiske fartsdempende
tiltak (30/km/t) i Eidsvågskogen o_SKV2 og Trolldalen o_SKV3. Når det gjelder fartsgrenseskilt
er det tiltak som gjøres utenom reguleringsplan og som krever egne vedtak.
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5.4 Universell utforming
Nye fortau er bundet sammen med eksisterende fortau i Eidsvågveien. Prinsippet om universell
utforming skal legges til grunn ved utforming av samferdselsanlegg, men det tillates at stigning
for fortau (o_SF) følger eksisterende tilgrensende veg. Universell utforming innebærer bl.a.
nedsenket kantstein med ledelinje/varselindikator i gangfelt.
Gangforbindelser (snarveger) over blågrønnstruktur, fastsatt i bestemmelsesområdene # 1 og # 2,
skal legges i terrenget, og har ikke krav til universell utforming.
5.5 Vannforsyning- og avløp
Vann og avløpsetaten i Bergen kommune har bedt om at det utarbeides en overvannsplan i
forbindelse med reguleringsplanen. Overvannsplanen er istedenfor VA-rammeplan, da det i dette
tilfellet ikke skal etableres nye ledninger eller tilknyttinger til kommunalt vann- og spillvann.
Overvannsplanen ligger som vedlegg til reguleringsplanen. Overvann skal håndteres ved å
etablere infiltrasjonsgrøft rundt snøsløyfen, samt sandfangskum og overvannsledning med
tilkobling til eksiterende overvannsledning.
5.6 Risiko og sårbarhet
5.6.1 ROS-analyse datert 18.10.2019
I forbindelse med planforslaget har det blitt utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for
planområdet. Planområdet framstår generelt, med de tiltak som er skildret og forutsatt fulgt, som
lite til moderat sårbart. Det ikke planlagt nye bygg eller områder for varig opphold. Området er
vurdert til å ikke være utsatt for skred.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de tema
som gjennom fareidentifikasjonen framsto som relevante. Følgene farer har blitt utredet:
-

Store nedbørsmengder (overvann)
Trafikkulykker

Store nedbørsmengder
Overvann skal håndteres ved å etablere infiltrasjonsgrøft rundt snusløyfen. Store nedbørsmengder er etter etablert tiltak med infiltrasjonsgrøft vurdert til å ikke utgjøre en risiko for
planområdet og planlagte tiltak.
Trafikkulykker
Planforslaget viser nye fortau på de kommunale vegene i planområdet. I tillegg anbefales 30
km/t fartshump og å forlenge 30 km/t-sonen helt opp til kryss ved Eidsvågveien. I dag oppheves
30 km/t-sonen nederst i bakken og dette gir et signal til trafikantene om at farten kan økes opp
mot Eidsvågveien. Med foreslåtte tiltak vurderes ferdig utbygd område som moderat sårbart for
trafikkulykker.
Temaene er nærmere omtalt i vedlagt ROS-rapport.
5.6.2 Støytiltak
Sweco har i forbindelse med reguleringsplanen gjort en støyfaglig vurdering for planlagt
snusløyfe.
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Krav til støynivå (Lden) er vurdert tilfredsstilt selv for de mest støyende bussene, ved
tomgangskjøring inntil 5 minutter. For gjennomsnittsverdien (LwA = 93 dB) gir også lengre
perioder med tomgangskjøring tilfredsstillende støynivå iht. Lden.
Lden er et tidsmidlet mål på støy og gir ikke alltid et godt bilde av opplevd støy under aktiviteten.
Det faktiske støynivået under aktiviteten er betraktelig høyere enn Lden og tomgangskjøring bør
derfor begrenses så mye som mulig. Det legges opp til at bussene i hovedsak ikke skal stoppe i
ny bussløyfen.
5.7 Rekkefølgebestemmelser
I rekkefølgebestemmelsene er det satt krav om at snusløyfen må være opparbeidet før
paviljongskolen, o_BOP2 i reguleringsplanen for Eidsvåg skole (planID 65470000) tas i bruk
som erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel.

6

Planprosess og medvirkning

6.1 Oppstart
Planforslaget er startet opp som en følge av planforslaget for Eidsvåg skole, der det legges til
grunn at paviljongskolen, som i dag huser elevene ved Eidsvåg skole, skal kunne benyttes som
erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel når Eidsvåg skole står ferdig. I reguleringsplanen
for Eidsvåg skole er det satt rekkefølgekrav om at snusløyfen skal være opparbeidet før
paviljongskolen tas i bruk som erstatningsskole. Eidsvåg skole er anslått ferdigstilt i 2023. Planog bygningsetaten satte krav om at snusløyfen skulle løses gjennom en egen reguleringsplan. Med
bakgrunn i dette ble planarbeidet for snusløyfe startet opp.
Oppstartsmøte med plan- og bygningsetaten ble avholdt 02.10.2018 og planoppstart ble varslet
med brev til naboer og offentlige høringsinstanser 25.10.2018 og kunngjort i Bergens Tidende
27.10.2018.
Planområdet omkranser boligeiendom 216/679. I forkant av oppstartsvarselet avholdt Etat for
utbygging og ABO Plan & Arkitektur AS møte med eier av 216/679, der det ble informert om
forestående planarbeid. Eier hadde ingen vesentlige merknader til planarbeidet og planformålet.
Det er vurdert at planforslaget ikke utløser krav om KU etter KU-forskriften, jf. også pkt. 6.1.
Det kom inn 6 høringsuttalelser og ingen private merknader til planoppstart. Uttalene er
oppsummert i merknadsskjema oppstart datert 18.10.2019.
I planarbeidet for Eidsvåg skole er det avhold flere informasjonsmøter i gymsalen. På møte
11.09.2019 ble også foreløpig planforslag for snusløyfen presentert.
Reguleringsplanforslag datert 08.10.2019 med tekniske vegtegninger ble sendt Statens vegvesen
og Bymiljøetaten til uttale før innsending til 1. gangs behandling. Verken Statens vegvesen eller
bymiljøetaten hadde merknader til de forelagte planene. Vegvesenet pekte på at det har vært en
god dialog undervegs i planprosessen og at de er klar over forskjellen mellom denne reguleringsplanen og vegvesenet sin plan for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien.
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6.2 Krav om konsekvensutredning?
Det vises til Notat fra ABO Plan & Arkitektur datert 18.10.2018 «Vurdering om planen krever
behandling etter forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften)». Konklusjonen er at
planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning etter § 6 i forskriften, jf. at tiltaket ikke
kommer inn under Vedlegg I i forskriften. Planforslaget utløser heller ikke krav til KU etter § 8,
Vedlegg II e) i) fordi det vurderes etter kriteriene i § 10 at planforslaget ikke vil få vesentlig
virkning for miljø og samfunn. Plan- og bygningsetaten har i e-post datert 19.10.2018 stilt seg
bak denne vurderingen.
6.3 Offentlig ettersyn og planforslag til 2. gangs behandling
Plan- og bygningsetaten gjorde vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn i
fagnotat datert 17.01.2020. Planforslaget ble deretter sendt på høring i tiden 22.02.2020 –
07.04.2020. Det kom inn 7 private merknader og 10 offentlige høringsuttalelser. Ingen
høringsinstanser varslet om innsigelse.
Private merknader
1. Håvard, Myklebust, for av eierne av Eidsvågveien 61,63,65, 67 og 69
2. Håvard, Myklebust, for av eierne av Eidsvågveien 61,63,65, 67 og 69
3. FAU-leder, Eidsvåg skole
4. Anette Tollefsen, Trolldalen 1A
5. Gisle Hagen, Tømmerbakken 15
6. Kaya Meby Steen og Pål Solberg Trefall, Eidsvåglien 13
7. LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter)

datert 06.04.2020
datert 16.04.2020
datert 31.03.2020
datert 20.02.2020
datert 20.02.2020
datert 20.02.2020
datert 18.03.2020

Offentlige høringsuttalelser
1. Byantikvaren
2. Etat for barn og familie v/barnetalsmannen
3. Bymiljøetaten
4. Fylkesmannen Vestland
5. Miljørettet Helsevern
6. Brannvesenet
7. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
8. NVE
9. Vann- og avløpsetaten
10. Statens Vegvesen

datert 08.04.2020
datert 06.04.2020
datert 02.04.2020
datert 03.04.2020
datert 17.03.2020
datert 07.04.2020
datert 08.04.2020
datert 13.03.2020
datert 30.02.2020
datert 06.04.2020

Forslagsstiller har oppsummert og kommentert merknadene i merknadsskjema datert 19.03.2021.
Nedenfor følger hovedpunktene i merknadene:
Høringsuttalelser:
 Byantikvaren, Fylkesmannen i Vestland, Miljørettet helsevern, NVE og Direktorat for
mineralforvaltning har ingen merknader til planforslaget
 Barnetalsmannen v/ Etat for barn og familie uttaler at trafikksikkerheten må ivaretas på
og ved snuplassen, både i anleggsfasen og når snusløyfen er ferdigstilt. Ber om at
eventuelle konflikter med myke trafikanter kartlegges og ivaretas, samt at det må
vurderes om snusløyfen vil bli benyttet til foreldrekjøring.
 Bymiljøetaten uttaler at bekkeinntaket ikke må tilføres forurensning i forbindelse med
anleggs- og driftsfasen. Videre anser BME at planforslaget er gjennomarbeidet med en
trygg trafikal løsning for myke og harde trafikanter.
 Brannvesenet har ikke merknad til planforslaget utover sin uttale fra 14.11.2018.
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Vann- og avløpsetaten ber om at § 2.4.1 i reguleringsbestemmelsene endres til
«Overvannsplan datert 15.03.2019 med tilhørende uttalelse skal legges til grunn for
videre byggesaksbehandling og detaljprosjektering.»
Statens Vegvesen bemerker forskjeller mellom planforslaget og vegvesenets sitt
planforslag for gang- og sykkelveg i Eidsvågveien, men har ingen vesentlige merknader
til planforslaget slik det nå foreligger.

Private merknader:
 Det er mottatt merknader fra eierne av Eidsvågveien 61, 63, 65, 67 og 69 vedrørende
bekymring for økt trafikk rundt Eidsvågneset og trafikksikkerhet for skolebarn til
Eidsvåg skole. De foreslår å benytte eksisterende snusløyfe for buss i Eidsvågveien på
østsiden av E39. Videre mener de at forslagstiller er pliktig til å etablere støyskjermede
tiltak. Eierne ber om dialog.
 FAU v/ leder mener at den foreslåtte snusløyfen kan skape trafikkfarlige situasjoner, og
at det må gjøres tiltak for å sikre tryggheten for skolebarn.
 Eier av Trolldalen 1A har spørsmål vedrørende trafikksikkerhet, anleggsperioden og et
eventuelt oppkjøp av grøntareal mellom Trolldalen og Trollbakken.
 Eier av Tømmerbakken 15 mener at det ikke bør anlegges en snuplass såpass lagt ute på
Eidsvågneset, da Eidsvågveien allerede er en svært belastet skolevei.
 Eiere av Eidsvåglien 13 mener at en etablering av snusløyfe i dette området vil være
trafikkfarlig og uansvarlig, da dette er skolevei for mange barn. Eier mener at dette vil
skape uro og usikkerhet, og at man risikerer at flere kjører barna sine til skolen.
Merknadsmøte ble avholdt med plan- og bygningsetaten 13.05.2020, jf. referat datert
11.06.2020. Fagetaten hadde ingen kommentarer til foreslåtte endringer.
Plankonsulent har etter merknadsmøtet vært i kontakt med eier av Trolldalen 1 A (gnr/bnr
216/621) vedr. deres merknad om at de tidligere har blitt tilbudt å kjøpe grøntarealet mellom
Trolldalen og Trollbakken. Dette arealet eies av Eidsvåg fabrikker (del av gnr/bnr 216/24). I
plansaken ble det vurdert at dersom eierne av Trolldalen 1 A var interessert i å kjøpe et
tilleggsareal, kunne en åpne for at en liten del av grøntarealet som ligger opp til deres tomt,
kunne endres til boligformål. Eierne av Trolldalen 1 A har i telefonsamtale med plankonsulent
meddelt at de ikke ønsker å kjøpe nevnte areal. I planforslaget til 2. gangs behandling, er derfor
foreslått blågrønnstruktur i høringsforslaget videreført.
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 traséen 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.
Nevnte endringer har vært sendt til Eidsvåg Fabrikker som er grunneier for kommunalt vegareal
og til bymiljøetaten som vegeier.
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Eidsvåg Fabrikker kom ikke med merknad til endringen. Bymiljøetaten har i brev av 27.05.2021
gitt uttale om at de ikke har noen vesentlige merknader til endringen, men ber om at det knyttes
bestemmelse om at illustrasjonsplanen er retningsgivende og at teknisk plan for
gangforbindelsene skal godkjennes av bymiljøetaten. Merknaden er oppsummert og kommentert
i merknadsskjemaet under begrenset høring. Reguleringsbestemmelsene til 2. gangs behandling
er justert i samsvar med tilbakemeldingen fra bymiljøetaten.

7 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
I dette kapittelet beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen.
Negative og positive virkninger blir vurdert. Det legges spesielt vekt på tema hvor planforslaget
avviker fra vedtatte regionale eller kommunale planer, retningslinjer og føringer, eller når
planforslaget får konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Avbøtende tiltak blir beskrevet.
7.1 Overordnede planer
Vegtiltaket er ikke direkte hjemlet i overordnet plan, men er i forbindelse med etablering av
midlertidig erstatningsskole ved Eidsvåg skole sett på som et nødvendig tiltak. I vedtatt reguleringsplan for Eidsvåg skole er det satt rekkefølgebestemmelser til at snusløyfen må være på plass,
før paviljongskolen tas i bruk av andre skoler i Åsane enn Eidsvåg skole. Snusløyfen skal sikre at
busstransport av elevene fra Haukedalen og Rolland skole til erstatningsskolen skjer på en mest
mulig trafikksikker måte.
7.2 Eksisterende reguleringsplaner
Planforslaget berører flere eldre reguleringsplaner.
7.2.1

Åsane gnr. 216, bnr. 24, Eidsvågneset, Grendahus, ArealplanID 5220000 (trådte i kraft
26.06.1979).
Området er regulert til institusjonsformål/grendahus, i eldre reguleringsplan, jf. fig. 20.
Det foreligger ingen planer om å bygge grendahus her. Planforslaget for snusløyfe
overlapper og erstatter denne planen i sin helhet.

7.2.2

Åsane/Bergenhus. Gnr. 216, Eidsvåg, Arealplan-ID:50790000 (trådte i kraft
27.10.1961)
Området ligger innenfor eldre reguleringsplan for Åsane/Bergenhus gnr. 216 Eidsvåg.
Planen regulerer veger, boliger og friområder/parkanlegg. Planforslaget for snusløyfe
overlapper og erstatter delvis dette planforslaget.

7.2.3

Åsane. Gnr. 216, Eidsvågveien mellom kryssene Trollbakken og Granlia, ArealplanID: 4490000 (trådte i kraft 21.02.1980)
Planen regulerer gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien. Planforslaget for snusløyfe
overlapper og erstatter delvis dette planforslaget.

7.3 Reguleringsplaner under arbeid:
7.3.1 Åsane. Gnr. 216. Fylkesveg 267. Eidsvågveien. Eidsvåg – Eidsvågskogen, PlanID:
64380000
Formålet med denne planen er å legge til rette for separat gang- og sykkelveg langs
Eidsvågveien. Planforslaget for snusløyfe overlapper delvis dette planforslaget.
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Reguleringsplanen for snusløyfe og reguleringsplanen for gang- sykkelveg langs
Eidsvågveien overlapper hverandre i krysset Eidsvågveien/Eidsvågskogen og i bakken i
Eidsvågskogen, men har ulik løsning. Reguleringsplanen for snusløyfe tar utgangspunkt i
dagens situasjon i krysset og bakken, og planlegger ikke utflytting av Eidsvågveien og
sanering av avkjørsler i Eidsvågveien, slik planen for gang- sykkelveg i Eidsvågveien
viser for å få plass til fortau og sykkelveg. Det er ventet at denne planen for snusløyfe vil
komme til godkjenning før planen for Eidsvågveien, men det er ikke aktuelt å etablere
snusløyfen før i 2022/2023, jf. rekkefølgekrav knyttet til bruk av paviljongskolen på
Eidsvåg som erstatningsskole. På tidspunktet for gjennomføring av snusløyfen, kan
planen for Eidsvågveien også være godkjent. Etter regelen vil det da være den nyeste
planen som er gjeldende. Statens vegvesen opplyser at det ennå er uvisst når planen for
gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien kan komme til gjennomføring. Det er derfor
avtalt med prosjektleder i Staten vegvesen at det i bestemmelsene til reguleringsplanen
for gang- og sykkelveg langs Eidsvågveien sikres at planene for Eidsvåg skole og
snusløyfe kan gjennomføres med hjemmel i disse planene, selv etter at reguleringsplanen
for Eidsvågveien er godkjent.
Forskjellen i utforming mellom de to planene gjelder:
 Høyre hjørneavrunding i krysset Eidsvågveien / Eidsvågskogen – i planforslaget for
snusløyfe er det dimensjonert for buss.
 Fortau og gang- sykkelveg langs Eidsvågveien – planforslaget for snusløyfe forholder
seg til dagens vegsituasjon og viser ikke separat fortau og sykkelveg.
 Vegbredde i bakken i Eidsvågskogen – bredere bredde i planforslaget for snusløyfe
pga. plass for passering av to busser midt i bakken.
 Avkjørsel til gnr/bnr 216/157 og 216/605 – planforslaget for snusløyfe viser ikke
omlegging av avkjørsel. I planen for Eidsvågveien er avkjørselen flyttet til
Eidsvågskogen.
Byrådet behandlet sak om områderegulering for Eidsvågveien (planid 64380000) 14.05.2020,
sak 1131/20 og vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planforslaget lå på høring i
perioden 15.08.2020 – 29.09.2020. Fig. 36 under viser vedtaket om utlegging.
Som det fremgår av pkt. g i byrådsvedtaket, vil det til 2. gangs behandling bli innarbeidet en
bestemmelse i plan 64380000 som skal sikre etablering og opprettholdelse av snusløyfe for buss
ved gnr/bnr 216/1107 for perioden der Eidsvåg skole er i bruk som erstatningsskole.
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Figur 36. Byrådsvedtak 1131/20, datert 14.05.2020.
7.4 Byform og arkitektur/ estetikk
I dag er området hvor det planlegges snusløyfe i reguleringsplanen brukt som rigg- og
anleggsområde. Etablering av snusløyfe for buss og etablering av fortau langs veg, samt å legge
til rette for å etablere grønnstruktur rundt snuplassen er vurdert til å gi området et løft i forhold til
dagens situasjon. Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med omgivelsene og til å ikke endre
landskapskarakteren i noen grad. Det er også i samsvar med blågrønn forbindelse i temakart til
arealdelen til KPA 2018.
7.5 Levekår og folkehelse
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.
7.6 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 som 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
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justeres. Planforslaget vil 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. 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 potensiale for
arkeologiske funn.
7.7 Blågrønne verdier og infrastruktur
7.7.1 Sammenhengende blågrønn struktur
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. Planforslaget ivaretar en slik fremtidig korridor 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.
Bestemmelsesområdene # 1 og #2 med tilhørende bestemmelser sikrer/åpner for gangforbindelser gjennom blågrønnstruktur o_G.
7.7.2 Jordressurser
Det er ikke registret jordressurser innenfor planområdet.
7.7.3 Naturmangfold
Området er i dag hovedsakelig en gruset riggplass. Det er 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 på naturmangfoldet. Planforslaget
viser tilrettelegging av ny blågrønn struktur rundt snusløyfen, jf. avsnitt om «Sammenhengende
blågrønn struktur», som vil være positivt for naturmangfoldet.
7.8 Rekreasjon og friluftsliv
Det er ingen kjente konsekvenser for rekreasjon/friluftsliv. Tiltaket påvirker ikke areal og
allmennhetens tilgang til friluftsområder/rekreasjonsområder. Tiltaket tilrettelegger for trygge
gangforbindelser langs veg og i grønnstruktur i form av fortau og snarveger og det opparbeides
ny grønnstruktur rundt snusløyfen.
7.9 Sosial infrastruktur
Skole og barnehage
Det planlegges ikke boligbebyggelse i planen. Planforslaget vil således ikke ha innvirkning på
barnehage- og skolekapasitet. Veger innenfor planområder fungerer som skoleveg til Eidsvåg
skole. Planforslaget vil gi tryggere skoleveg med bedre tilrettelegging for myke trafikanter.
Planforslaget skal også sikre at elever fra Haukedalen og Rolland skole som skal benytte den
midlertidige skolen på Eidsvåg, skal få en tryggest mulig transport og tilkomst til skolen.
Planforslaget vil tilrettelegge for at busser kan snu og dermed eliminere problemstillinger med
rygging som inntreffer i dag. Med planlagt kjøremønster for bussene, vil både av- og påstigning

Side 43 av 47

av elever ved busstoppet ved skolen, skje på skolesiden. Dermed unngår en at elevene må krysse
Eidsvågveien.
Annen sosial infrastruktur
Det er ingen kjente konsekvenser planforslaget har på andre servicetilbud i området.
7.10 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser anses til å være ivaretatt ved at området blir bedre tilrettelagt for gående
og mer trafikksikkert. 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. Nytt planforslag 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.
7.11 Samferdsel og mobilitet
Hovedformålet med planforslaget er å regulere for samferdselsanlegg – snusløyfe for buss og
trafikksikkert tilbud for myke trafikanter. Planforslaget 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. Det er viktig at
skoleskyssen blir nøye organisert mellom sjåførene, slik at trafikkavviklingen og trafikksikkerheten
blir best mulig. Dette må innarbeides i de aktuelle skolenes trafikksikkerhetsplan.
Planforslaget viser nye fortau i Trolldalen og Trollskogen, med tilknytting til eksisterende fortau i
Eidsvågveien. Gjennom bestemmelsesområdene #1 og #2, er det sikret/åpnet for å anlegge
gangforbindelse/snarveg mellom Trollbakken, Trolldalen og Eidsvågveien. Dette vil bedre
forholdene for gående, som igjen kan bidra til større mobilitet.

7.12 Vannforsyning og avløp
Tiltaket innebærer ingen ny bebyggelse eller etablering av nye vann- og avløpsledninger. Det går
VA-ledninger gjennom området i dag. Det foreslås å heve veg/terreng i snusløyfen med maks 1,2
m for å bedre vertikalkurvaturen mot eksisterende veger. Det kan medføre behov for oppforing
av eksisterende kummer. Det vurderes at dette ikke vil få vesentlige konsekvenser for
ledningsnettet.
Overvannsplanen ligger som vedlegg til reguleringsplanen. Overvann skal håndteres ved å
etablere infiltrasjonsgrøft rundt snøsløyfen, samt sandfangskum og overvannsledning med
tilkobling til eksiterende overvannsledning, som går ut i sjø.
7.13 Energi og klima
Planforslaget tilrettelegger for fortau og gangveg innenfor planområdet. Dette er i henhold til
Bergen kommunes ønske om å gjøre Bergen til en mer gåvennlig by. Planen tilrettelegger for økt
transport i form av busser som skal snu i området. Klimagassutslippene er ikke ventet til å øke
eller minke betraktelig som en konsekvens av planforslaget.
Årsnedbøren i Hordaland er frem mot 2100 ventet med å øke 15% sammenliknet med perioden
1971-2000. Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og
frekvens frem mot 2100. I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en overvannsplan. Et
klimapåslag er brukt ved dimensjonering av overvannstiltak. Området er vurdert ved utføring av
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tiltak i overvannsplanen til å være tilpasset fremtidige klimaendringer. I områdene for
blågrønnstruktur skal det etableres vegetasjon. Dette vil bidra til bedre infiltrasjon av overvann.
7.14 Universell utforming
Fortau vil gå langs eksiterende 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. Eksiterende
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.
7.15 Risiko og sårbarhet – konsekvenser
Basert på risiko- og sårbarhetsanalysen og aktuelle avbøtende tiltak, framstår planområdet som
lite sårbart for skadeverk som følge av uønskte hendelser.
Planområdet består i hovedsak av harde, tette flater som er lite egnet til å fordrøye og infiltrere
overvann. Området hvor snusløyfen skal etableres er også lavpunktet i området og mer utsatt for
opphoping av overvann. I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en overvannsplan for
planområdet. Overvann skal håndteres ved å etablere infiltrasjonsgrøft rundt snusløyfen. Store
nedbørsmengder er etter etablert tiltak med infiltrasjonsgrøft vurdert til å ikke utgjøre en risiko
for planområdet og planlagte tiltak. Etablering av ny grønnstruktur rundt bussløyfen vil også
bedre infiltrasjon av overvann.
Det er gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering av planområdet med hovedvekt på myke
trafikanter, utarbeidet av Sivilingeniør Helge Hopen AS. Ulykkesdata, fartsmålinger og
trafikkmålinger viser at planområdet ligger i et trafikksikkert område. Samtidig er det aktuelle
området for snusløyfe del av skoleveg der mange barn passerer daglig og krysser kjørebanen.
Dette gir grunnlag for spesiell oppmerksomhet rundt potensielle risikoelement og utrygghetsfaktorer. Det anbefales å etablere fysisk fartsdemping som forebyggende tiltak for et potensielt
framtidig høyere fartsnivå. Dette kan være 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. I tillegg anbefales det å forlenge 30 km/tsonen helt opp til kryss med Eidsvågveien. I dag oppheves 30 km/t-sonen nederst i bakken og
dette gir et signal til trafikantene om at farten kan økes opp mot Eidsvågveien.
7.16 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Gnr/bnr 216/1107 hvor snusløyfen planlegges eies av Bergen kommune. Veiene Eidsvågskogen,
Trolldalen og Trollbakken er kommunale veier, men grunnen eies av Eidsvåg Fabrikker AS.
For gjennomføring av planforslaget er det nødvendig å erverve noe grunn permanent fra noen
naboeiendommer, samt noe midlertidig erverv i forbindelse med bygge- og anleggsarbeidet.
Midlertidig erverv opphører så snart anleggsarbeidet er ferdigstilt. Jf. også pkt. 7.17 «Konsekvenser for naboer».
7.17 Konsekvenser for naboer
Området skal benyttes som snuplass for buss. Dette innebærer økt busstrafikk i området
tilknyttet transport av skoleelever til erstatningsskolen ved Eidsvåg skole ved skolestart/-slutt.
Krav til støynivå (Lden) er vurdert tilfredsstilt selv for de mest støyende bussene, ved tomgangskjøring inntil 5 minutter. For gjennomsnittsverdien (LwA = 93 dB) gir også lengre perioder med
tomgangskjøring tilfredsstillende støynivå iht. Lden.
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Lden er et tidsmidlet mål på støy og gir ikke alltid et godt bilde av opplevd støy under aktiviteten.
Det faktiske støynivået under aktiviteten er betraktelig høyere enn Lden (jf. Støyrapport fra Sweco
datert 08.08.2019) og tomgangskjøring bør begrenses så mye som mulig.
Utvidelse av bakken i Eidsvågskogen innebærer noen inngrep i private boligeiendommer. I
forbindelse med bygge- og anleggsarbeidet vil det også være behov for midlertidig erverv av et
noe større areal. Areal og evt. byggverk som blir berørt, skal istandsettes så snart anleggsarbeidet
er ferdig. Midlertidig rigg- og anleggsområde opphører så snart veganlegget er ferdigstilt.
Følgende boligeiendommer blir berørt av planforslaget med permanent eiendomsinngrep:
 Gnr/bnr 216/685 Eidsvågskogen 1
 Gnr/bnr 216/679 Eidsvågskogen 2
 Gnr/bnr 216/605 Eidsvågveien 72
I tillegg blir gnr/bnr 216/24 (Eidsvåg fabrikker AS) berørt av samferdselsanlegget og
blågrønnstruktur, som er foreslått med offentlig eierform.
Følgende boligeiendommer blir midlertidig berørt av planforslaget i forbindelse med bygge- og
anleggsarbeid:
 Gnr/bnr 216/685 Eidsvågskogen 1
 Gnr/bnr 216/679 Eidsvågskogen 2
 Gnr/bnr 216/605 Eidsvågveien 72
 Gnr/bnr 216/889 garasjetomt tilhørende Eidsvågveien 70 (gnr/bnr 216/194)
Før planoppstart ble det avholdt møte med eier av bolig innenfor BFS2, som hadde en positiv
innstilling til reguleringsplanarbeidet.
7.18 Interessemotsetninger
Det er ikke registrert interessemotsetninger.

8 Avsluttende kommentar
I reguleringsforslaget for Eidsvåg skole er det satt rekkefølgekrav om at snusløyfe for buss i
Eidsvågskogen skal være ferdig opparbeidet, før paviljongskolen tas i bruk som erstatningsskole
for andre skoler i Åsane bydel.
Planforslaget regulerer en snusløyfe for buss på et kommunalt ubebygd areal i Eidsvågskogen
(gnr/bnr 216/1107). Dette vil eliminere problemstilling med rygging, slik som inntreffer i dagens
situasjon.
Snusløyfe vil ha kapasitet for 3 busser og passeringsmulighet for to busser i bakken i
Eidsvågskogen. Dette forutsetter noe utvidelse av vegbredden i Eidsvågskogen og oppstramming
av kryss Eidsvågskogen/ Trolldalen. I dag er det ingen tilbud til myke trafikanter langs de
kommunale vegene i planområdet. Planforslaget viser nye fortau som kobles til eksisterende
fortau i Eidsvågveien, samt bestemmelsesområder om snarveger gjennom blågrønnstruktur.
Rundt snusløyfen foreslås det å etablere grønnstruktur i tråd med overordnet plan for blågrønne
strukturer i KPA 2018. Dette vil gi området et løft i forhold til dagens situasjon.
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Planforslaget overlapper Statens vegvesen sitt pågående planarbeid for separat gang- og
sykkelveg langs Eidsvågveien, planId 64380000. Det er avklart med vegvesenet og Bergen
kommune hvordan denne overlappen skal løses. Byrådet i Bergen vedtok i møte 14.05.2020, sak
1131/20, å legge planforslaget for områdereguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Ifølge pkt.
B-g i vedtaket, skal Plan 64380000 til 2. gangs behandling sikre etablering og opprettholdelse av
snusløyfen for buss ved gnr 216 bnr 1107 for perioden der Eidsvåg skole er i bruk som
erstatningsskole.
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