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1.

INTRODUKSJON
Bakgrunnen for dette notatet er å redegjøre for de løsninger som nå planlegges i ny
reguleringsplan for Fanavegen Brannstasjon, og hva som endres i forhold til de gjeldende planer
som foreligger.

Figur 1: Oversiktsbilde. Oransje sirkel viser avkjørselen til brannstasjonstomten
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Det foreligger to vedtatte reguleringsplaner i området, Plan 62000000 E39/Rv.580 Rådal - Sørås
fra 2013, og plan 61410000 Stemmhaugane næringsområde fra 2014. Begge planene inkluderer
adkomstvegen til tomten for brannstasjonen, og førstnevnte plan er under bygging per dags dato.

Figur 2: Utklipp fra plan 62000000 E39/Rv.580 Rådal-Sørås
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Figur 3: Utklipp fra 61410000 Stemmhaugane næringsområde

I forbindelse med ny E39 fra Svegatjørn – Rådal bygges det ny sykkelveg med fortau på vestsiden
av Fanavegen, jf. figur 2, og denne er definert som «utbyggingsfase 1» i Sykkelstrategi for
Bergen 2020-2030. Osbanetraséen er definert som «utbyggingsfase 2».
Langs Osbanetraseen har det blitt etablert natursteinsmur i forbindelse med E39-prosjektet.
Denne muren må flyttes for å sikre nødvendig frisikt mellom bil og sykkel inn mot gangfeltet.
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Figur 4: Utklipp fra SVV sin geometriplan for ny E39. Rød strek merket M515 viser muren som vi må flytte for å få
tilstrekkelige siktforhold mellom gs-vegen og Rådalslien.

2.

BESKRIVELSE AV LØSNING
2.1 Gangfelt
Gang- og sykkelvegen fra Osbanetraseen til Fanavegen/Rådalslien flyttes omtrent 8 meter
østover, og justeres slik at gangfeltet treffer vinkelrett på hovedvegen. Dette gir bedre
trafikksikkerhet og siktforhold i forhold til et skrått gangfelt, og gjør at syklister må senke farten
og øke oppmerksomheten når de nærmer seg gangfeltet. Syklister kan velge å sykle i vegbanen i
Fanavegen herfra, eller sykle videre på fortauet.
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2.2 Adkomstveg
Adkomstvegen har en bredde på 3,5 meter, noe som er videreført fra E39-planen til Statens
vegvesen og fra Stemmhaugane-planen. Dette tilsvarer vegklasse «L2, Øvrige lokalveger» i
spredt bebyggelse etter Håndbok N100. I Håndbok N100 bør adkomstveg til næringsområder
være 7,5 meter bred, evt 6,5 m + tosidig forta. Da det på strekningen forbi Rådal stasjon ikke er
areal til å etablere denne vegbredden uten å måtte rive bygninger, har vi valgt å legge til grunn
bredder som tilsvarer dimensjoneringsklasse for lokalveg, slik at lik bredde kan opprettholdes på
hele strekningen. Vi vurderer det som tilfredsstillende da brannstasjonen ikke vil genere
publikumstrafikk, og at utrykning skjer via rundkjøringen ut direkte ut på hovedvegen. Det bør
skiltes 30 km/t på adkomstvegen, og den må også skiltes som blindveg. Det er ellers god sikt
langs adkomstvegen, og man vil kunne se om det kommer møtende trafikk. Det er ifølge
Brannvesenet forventet 28 kjøretøy inn og ut fra brannstasjonen på et normalt døgn, pluss i snitt
to ukentlige besøk av barnehager med ankomst i 1-2 minibusser per besøk. Utrykninger skjer via
rundkjøring, så det er kun retur fra utrykning som er medregnet i tallene for avkjørsel mot
Rådalslien. Det anslås 700 utrykninger i året, basert på tall fra 2018.
I planen for Stemmhaugane næringsområde er vegen 3.5 meter bred i nord, og utvides til 7
meter i sørlig del. Dette er utfordrende å få til på grunn av høydeforskjellen på gs-veg og
adkomstveg. Vi ser også at det ikke vil være hensiktsmessig å utvide vegen på en kort strekning
på ca. 30 meter, når siktforholdene er gode og trafikkmengden er lav. Det er også problemer med
plass, så i nordlig del har man ikke mulighet til å utvide vegen uten at det evt. får konsekvenser
for Rådal stasjon i vest, og parkeringsplassene og det smale uteområdet til boligene øst for gsvegen. I sørlig del utgjør høydeforskjeller en utfordring å ha bredere veg, og busslomme med
tilhørende gangveg setter føringer for høyden adkomstvegen til brannstasjonen kan ligge på.
Avkjørselen fra Rådalslien er utvidet i forhold til sporingskurver for brannbil med stige. I den
gjeldende reguleringsplanen for Stemmhaugane næringsområde er ikke tilkomsten tilstrekkelig
for større kjøretøy. Avkjørselen vil bli brukt av ansatte som skal til og fra jobb, og av brannbiler
som ikke er i utrykning. Nesten all trafikk i avkjørselen vil komme fra vest, og utrykning vil skje
mot sør via ny rundkjøring i forbindelse med ny E39. Mot øst i Rådalslien ligger det skole,
idrettshall og boliger, ellers er vegen en blindveg. Siden det vil være svært sjelden at trafikk fra
brannstasjonen skal østover i Rådsalslien, er det besluttet at det ikke skal være mulig å svinge
østover fra brannstasjonen. Dette ville krevd at gs-vegen brukes som svingareal, og at sjåfør ville
hatt svært begrenset sikt mot eventuelle myke trafikanter som kom sørfra på Osbanetraseen.

2.2.1
Adkomst til boliger
Adkomst til boliger i nord (Rådalslien 14, 16, 18, 20, 22 og 26) blir ikke endret. Trafikkøy får nytt
dekke med smågatestein og ikke-avvisende kantstein, slik at store kjøretøy kan bruke arealet
hvis det er nødvendig. Fortau langs Rådalslien avgrenses med opphøyd kantstein på begge sider.
Det er trangt forbi areal brukt til parkering for 119/447 i dagens situasjon, og når kantsteinen
langs fortauet blir opphøyd, blir svingearealet begrenset, for å unngå bruk av fortauet. Det er
viktig at parkerte biler ikke stikker utenfor eiendomsgrensen og er til hinder for adkomst for
personbiler opp til Rådalslien 20, 14 m.fl.
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3.

SIKT
Rådalslien har fartsgrense på 30 km/t, noe som gir et siktkrav på 24 m ut fra avkjørselen.
Dermed blir siktkravet 3 m inn i avkjørselen ifølge håndbok V123 tabell 3.7, og 24 m til hver side,
ifølge håndbok N100 kapittel B.2. Medtatt stigningsforholdene økes frisikten til hhv. 26 m
vestover og 28 m østover. På grunn av vegens ugunstige vinkel mot hovedvegen (for å verne
bygninger) er radiusen på adkomstvegen svært kort, og svingradiusen blir ikke ideell. Avkjørselen
for brannbiler blir derfor bred, og det blir vanskelig for brannbilen å stå vinkelrett på vegen når
den venter på å svinge ut på hovedveg. Dette utfordrer siktforholdene for brannbilsjåfør noe mot
øst, da sjåfør må snu seg over skulderen for å se mot høyre. I avkjørsler skal det ikke være
sikthindrende elementer innenfor sikttrekanten. I dette tilfellet er siktkrav 3x26 meter for
brannbilene mot vest er ikke mulig å tilfredsstille 100%, da hjørnet på garasjen og deler av
mur/gammelt brokar er innenfor siktsonen. Dette området er regulert med hensynssone «570
Bevaring kulturmiljø» i gjeldende reguleringsplan for ny E39. For å best mulige siktkrav, må deler
av mur langs Rådalslien fjernes/flyttes, og deler av garasje på eiendom 119/71 rives. Ved å
trekke gangfeltet østover vil man også få bedre oversikt over den trafikale situasjonen i forhold til
et skrått gangfelt.

4.

TERRENG
For å tilfredsstille siktforholdene rundt overgangsfeltet er det foreslått en justering av terrenget
mot parkering på eiendom 119/870, ved å flytte eksisterende mur. I tillegg må siktsonen holdes
fri for sikthindrende vegetasjon, både for å ivareta sikt for gang- og sykkelvegen, og for biler som
skal ut av avkjørselen til 119/870. Derfor er det planlagt småstein/pukk i dette arealet.

5.

ILLUSTRASJONER – SPORINGSKURVER

Figur 5: Sporingskurve for brannbil ut fra brannstasjon
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Figur 6: Sporingskurve for brannbil inn til brannstasjon

Figur 7: Sporingskurve for personbil inn til boligområde i nord
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