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Hva saken gjelder
Formålet med planforslaget er å regulere Bybanedepot i fjell ved Nordre Lyshovden i
Fyllingsdalen.
Saken er en oppfølging av beslutningen om å avgrense byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen. Bergen
bystyre fattet vedtak om "Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, kostnadsstyring
og fremdrift", i møte 25.04.2018 (sak 99/18). I vedtaket punkt 3 støtter Bergen kommune "forslaget
om å vurdere depot i fjell i Løvstakken vest og vil så snart det er konkludert på gjennomførbarhet
starte en planprosess for å legge til rette for arealbruken".
Med utgangspunkt i konseptet for bybanedepot i fjell ved Spelhaugen, har Bybanen Utbygging vurdert
alternative plasseringer av et depot i fjell nærmere sentrum, tilknyttet Bybanens byggetrinn 4. Av
alternativene som ble vurdert ble Bybanedepot i fjell i Løvstakken vest (Nordre Lyshovden) vurdert
som den totalt sett beste løsningen.
Offentlig ettersyn av planforslaget
Byrådet behandlet sak om offentlig ettersyn i møte den 22.11.2018 saksnr. 1278/18.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 01.12.2018 til 15.01.2019.
Det er kommet inn i alt 15 merknader. NVE fremmet innsigelse til planforslaget. Grunnlaget
for innsigelsen var at potensiell skredfare mot det planlagte byggeområdet ikke var
tilstrekkelig utredet. Skredfaren er nå utredet, konklusjonene innarbeidet i planen og NVE
har trukket innsigelsen. Innkomne merknader til planforslaget er oppsummert og
kommentert i eget vedlegg (vedlegg G).
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Med bakgrunn i innspillene er det foretatt justeringer i plankart og bestemmelser som i hovedsak
omfatter:
- Fareområdet for skred er utvidet til å omfatte området som er regulert til teknisk
bygg/konstruksjon og vegareal.
- Sikringstiltakene som må gjennomføres er konkretisert i ingeniørgeologisk rapport og
reguleringsbestemmelsene stiller krav til å gjennomføre disse tiltakene.
- Innenfor området som er regulert til grønnstruktur/hensynssone ras- og skredfare og til teknisk
bygg/konstruksjon er det lagt inn et bestemmelsesområde der det kan etableres
ventilasjonsåpning for utlufting fra vognhallene ved brann.
- Siktlinjer for avkjørsel til depotet er lagt inn i henhold til Statens vegvesen sin håndbok.
- Byggegrense for servicebygget er utvidet. Tillatt maksimal byggehøyde og byggevolum er
ikke endret.
I merknadene er det ellers pekt på følgende tema:
- Oppfordring til bærekraftig deponering av overskuddsmasser fra depotet
- Utforming; ønske om at tiltaket tar opp i seg identiteten til Bybaneprofilen
- Behov for undersøkelser og tiltak på boliger for å verne mot rystelser i grunnen i anleggsfasen
- Behov for støytiltak for å verne boliger mot støy i driftsfasen.
Disse temaene er ivaretatt i reguleringsbestemmelser og i arbeidet med prosjektering av
Bybanen.
Kort om planforslaget
Forslaget til reguleringsplan gjør rede for tiltaket og konsekvenser og virkninger av tiltaket. Depotet er
planlagt som fjellanlegg, der kun en mindre del av et servicebygg vil ligge i dagen med fasade mot
Dag Hammarskjølds vei. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell. Bybanevognene får
tilkomst fra den regulert Bybane-tunnelen gjennom Løvstakken.
Anbefalt forslag fra fagetaten
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12, legges følgende forslag til detaljreguleringsplan fram
for vedtak:
 Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Bybanedepot i fjell. Nordre Lyshovden. PlanID
65900000, vist på plankart, datert 22.01.2019
 Tilhørende bestemmelser, datert 22.01.2019

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Mette Svanes
Etatsdirektør
Toril Austbø Grande
Saksbehandler
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Bakgrunn og målsetting for arbeidet

Politisk forankring
Denne saken er en oppfølging av beslutningen om å avgrense byggetrinn 4 for Bybanen ved Oasen i
dette byggetrinnet.
Det vises til bystyresak 99/18 om "Bybanens byggetrinn 4 fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen,
kostnadsstyring og fremdrift". Bergen bystyre behandlet saken i møtet 25.04.2018 og fattet følgende
vedtak:
1. Bergen kommune støtter Hordaland fylkeskommunes behov for kostnadskontroll og reduksjon av
kostnadsrisiko i bybanebyggingen.
2. Bergen kommune ber om at bybanelinjen mellom Oasen og Spelhaugen realiseres innenfor
Miljøløftet så snart det er finansielt rom for det – eventuelt ved annen finansiering - med den klare
forutsetning at slike tiltak ikke skal forsinke byggestart på neste byggetrinn til Åsane.
3. Bergen kommune støtter forslaget om å vurdere depot i fjell i Løvstakken vest og vil så snart det er
konkludert på gjennomførbarhet starte en planprosess for å legge til rette for arealbruken.
4. Bergen kommune påpeker at det er viktig at Oasen som foreløpig endepunkt for bybanen til
Fyllingsdalen følges opp med en god koordinering av kommunale interesser i dialog med øvrige
interessenter i området for å sikre best mulig kvalitet på løsningene.
Styringsgruppen for Miljøløftet besluttet i møte 27.4.2018, å avgrense Bybanen byggetrinn 4 ved
Oasen i Fyllingsdalen.
Mulighetsstudiet
Med utgangspunkt i konseptet for bybanedepot i fjell ved Spelhaugen, har Bybanen Utbygging, med
Norconsult som konsulent vurdert alternative plasseringer av et depot i fjell nærmere sentrum (vedlegg
1). I vurderingene er det lagt til grunn at depotet skal kunne håndtere oppstalling av 14 bybanevogner,
og være tilknyttet Bybanens byggetrinn 4
Tre alternative depotalternativer er vurdert. Sporteknisk lar alle alternativene seg løse:
1. Løvstakken vest - tre haller ut mot et servicebygg i dagen og tilkomst fra hovedsporets tunnel
gjennom Løvstakken.
2. Løvstakken vest - tre haller helt i fjell, tilkomst fra hovedsporets tunnel gjennom Løvstakken, og
tilkomsttunnel for personell mot et servicebygg i dagen.
3. Møllendal – to haller helt i fjell mellom sløyfe for tunnel til Haukeland stasjon. Tilkomsttunnel for
personell mot et servicebygg i dagen
Basert på vurderingskriteriene geologi, arbeidsmiljø, brann, ventilasjon, tilkomst, reguleringsmessige
konsekvenser og kostnader er alternativ 1 vurdert som den totalt sett beste løsningen.
Lokalisering
Depotet er planlagt like øst for kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen, på østsiden av Dag
Hammarskjølds vei, nord for krysset mellom Hjalmar Brantings vei og Dag Hammarskjølds vei.
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Planområdet. Lokalisering

Avgrensing av planområdet, over og under bakken, i alt
165 da.

2

Avgrensing av planområdet som ligger på
bakken/i dagen, ca 10 da.

Planprosess og fremdrift

De viktigste milepelene i planprosessen:
Gjennomført
 Oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for depotet ble varslet 02.06.2018 etter administrativt
vedtak 15.05.2018 (sak 2018/24503-2).
 Det ble holdt offentlig informasjonsmøte i Fyllingsdalen 18.06.2018 i forbindelse med oppstart.
 Byrådet vedtok 22.11.2018 å legge reguleringsplanforslaget for Bybanedepot i fjell. Nordre
Lyshovden, ut til offentlig ettersyn, saksnr. 1278/18.
 Fagetaten inviterte til åpne kontordager 4. og 5. desember i henholdsvis Kaigaten og Oasen.
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Innkomne merknader
Det er kommet inn 3 merknadsbrev fra private grunneiere og 12 fra offentlige instanser,
derav 1varsel om innsigelse. Etter utarbeiding av manglende dokumentasjon om skredfare er
innsigelse fra NVE trukket. Innkomne merknader til planforslaget er oppsummert og
kommenter i eget vedlegg (vedlegg G).
Arbeidet er gjennomført i tett samarbeid med Bybanen utbygging for en best mulig samordning av
regulering og prosjektering. Bergen kommune er forslagsstiller og står for konklusjoner og anbefaling.
Videre prosess og fremdrift:
 Vedtak i bystyret er planlagt i mars 2019.
 Kunngjøring av vedtak med klageadgang
 Prosjektering parallelt med reguleringsplanarbeidet
 Oppstart bygging depot: Våren 2019. Bygging: Depot bygges parallelt med Bybanetunnel mellom
Kristianborg og Fyllingsdalen.
 Ferdigstilling av anlegg og åpning 2022
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Endringer etter offentlig ettersyn

Med bakgrunn i innspillene er det foretatt følgende justeringer i plankart, bestemmelser og
utredninger:
Plankart
- Fareområdet for skred er utvidet til å omfatte arealet som er skredutsatt innenfor planområdet.
Utvidelsen omfatter areal som er regulert til teknisk bygg/konstruksjon og vegareal.
- Siktlinje for avkjøsel til depotet (o_SV1) fra Dag Hammarskjøldsvei er lagt inn i henhold til
Statens vegvesen sin håndbok N100.
- Avkjørsel til o_SV1 er justert og er nå lik den regulerte løsningen i reguleringsplanen for Bybanen
fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 3.
- Byggegrensen innenfor o_STB1 (tekniske bygg/konstruksjoner) er utvidet. Tillatt byggevolum og
høyder er ikke endret.
- Innenfor del av området som er regulert til grønnstruktur/hensynssone for ras- og skredfare og
området som er regulert til tekniske bygg/konstruksjoner, er det lagt inn et bestemmelsesområde
(#2) der det kan etableres ventilasjonsåpninger i fjellsiden for utlufting fra vognhallene ved brann i
deponi.
Reguleringsbestemmelser
- Sikring mot skred: Krav om sikring er konkretisert. Herunder viser bestemmelser om
rekkefølgekrav (§4) og bestemmelser om hensynssone for ras- og skredfare (§8) til tiltak beskrevet
i ingeniørgeologisk rapport.
- Det er lagt til bestemmelse om utforming av ventilasjonssjakter (§9). Innenfor
bestemmelsesområdet, vist i plankartet, kan det etableres én ventilasjonsåpning for hver vognhall.
Ventilasjonsåpningene skal kun benyttes som en del av brannsikkerheten i vognhallene.
Ventilasjonsåpningene skal ha en maksimal utstrekning på 2 m x 11 m. Det skal tilstrebes å
plassere og etablere ventilasjonsåpninger med gitter som er minst mulig synlige for omgivelsene.
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Ingeniørgeologisk rapport
- Sikkerhetsklasse for bygg og uteareal er fastsatt. Aktsomhetskart, helningskart og registreringskart
er tatt inn (avsnitt 2.6).
- Sikkerhet mot skred: årlig nominell sannsynlighet for snøskred og steinsprang er vurdert.
Risikoreduserende tiltak: Tiltak er behandlet. Det er beskrevet en foreslått fremgangsmåte og
restrisiko og vedlikehold er kommentert.
- Sikringsmengder og kostnadsoverslag: det er gjort et grovt kostnadsoverslag basert på
erfaringsdata fra andre prosjekt med noe tilsvarende vanskelighetsgrad (avsnitt 3.2).
- Faresonekart er utarbeidet (vedlegg 5 i ingeniørgeologisk rapport).
ROS-analyse
ROS-analysen er oppdatert for rassikring i henhold til endringene i ingeniørgeologisk rapport. Dette
omfatter i hovedsak avsnitt 5.2 punkt 1.4 og 1.7 og tabell 6.4 og vedlegg 1, hendelse 1.7 steinsprang.
Planbeskrivelse
- Planbeskrivelsen er oppdatert i samsvar med justering av plankart, reguleringsbestemmesler og
ingeniørgeologisk notat.
- I avsnitt 8.4.2 Avbøtende tiltak, Anleggsfasen – sprenging, er følgende lagt til: «Ved etablering av
vognhall 3 må det sprenges fra utsiden». Når Bybanen til Fyllingsdalen er etablert og i drift kan
hall 3 ikke sprenges inne fra hovedløpet for Bybanen.
Konsekvenser av endringene
Sikt
I gjeldende reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen og i planforslaget for
Bybanedepot var det lagt til grunn at avkjørselen fra Dag Hammarskjøldsvei (o_SV1) ville få en
begrenset bruk (ÅDT<50). Når Bybanedepotet er etablert vil trafikken på avkjørselen øke. Med
bakgrunn i dette er ÅDT vurdert å bli >50, og kravene til sikt skjerpes i hht. håndbok N100, fra 4m x
45m til 6m x 50m. Utvidelsen av siktarealet omfatter areal som er regulert til samferdselsformål
(annen veggrunn-grøntareal, sykkelvei og kollektivholdeplass) og vil ikke ha konsekvenser for
omgivelsene.
Utvidet byggegrense
Byggegrensen innenfor o_STB1 (tekniske bygg/konstruksjoner) er utvidet med arealet som er planlagt
til parkeringsplass for servicebygget (se illustrasjon under). Endringen er gjort for å ha fleksibilitet i
det videre arbeidet med prosjektering av depotet. Byggegrensen er utvidet 1,5 meter i sør, og mellom
1,5 og 10 meter mot vest. Volum og høyder på servicebygget er ikke endret. Byggegrensen mot nord
ligger ca 1,5 meter nærmere BKK og boligblokken i Dag Hammarskjøldsvei 171, enn i planforslaget
som var på høring. Byggegrensen mot øst ligger inntil 10 meter nærmere boligblokkene i Dag
Hammarskjøldsvei 141-163, enn byggegrensen i planforslaget som var på høring. Avstanden mellom
byggrensen som ligger i plankartet nå, datert 22.01.2019, og Dag Hammarskjøldsvei 141-163 er ca
120 meter. Endring av byggegrensen vil ikke ha innvirkning på støy eller lys fra anlegget og
konsekvenser for nærmiljøet. Eksakt plassering av servicebygget blir avklart i prosjektering og
byggesak.
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Planforslag til 2. gangsbehandling, datert 22.01.2019.

Ventilasjonssjakter
Innenfor bestemmelsesområdet #2 kan det etableres ventilasjonssjakter for utflufting ved brann. Det er
planlagt en sjakt over hver vognhall. Ventilasjonssjakten over en mulig fremtidig vognhall 3 skal ikke
anlegges i denne omgang.
Ventilasjonssjaktene er planlagt med utstrekning på ca 2x11 m og anlegges i den bratte fjellsiden bak
servicebygget. Ventilasjonssjaktene vil være åpninger i fjellet med en rist over. Risten installeres ca
0,5 m over bakkenivå. Sjaktene vil kun være i funksjon ved brann og vil ikke slippe ut luft eller støy i
normalsituasjon. Åpningene kan bli delvis skjult av servicebygget. Åpningene vil ikke være synlige
fra Dag Hammarskjøldsvei, men vil være synlig på avstand f.eks fra lekeplassen og boligblokkene
nord for Dag Hammarskjøldsvei.
Skråningen hvor ventilasjonssjaktene skal anlegges er bratt og er ikke egnet til ferdsel. I henhold til
krav i bestemmelsene og ingeniørgeologisk rapport skal området sikres mot ras. Sikring mot ras som
skal gjennomføres i skråningen/hensynssonen for ras- og skredfare omfatter fjerning av skog, bolting,
og montering av nett. Ventilasjonssjaktene vil ikke ha konsekvens for rassikring i skråningen.
Ventilasjonssjaktene er nøvendige for å oppfylle krav til brannberedskap. Røyken var i første omgang
planlagt ført inn i Bybanetunnelen, men dette er ikke lenger vurdert som et tilfredsstillende og aktuelt
alternativ.
Røykventilasjonsanlegget følger av TEK17, brannklasse 4, og er et tiltak for å lette innsatsforholdene
for brannvesenet. Intensjonen med røykventilasjonsanlegget er å gi brannvesenet bedre innsatsforhold
i det tidlige brannforløpet. Anlegget vil også gi bedre kontroll med luft- og røykstrømmene i bygget,
samt gi en mulighet for hurtigere utlufting ved og etter slukking. Endelig behov for brannsikkerhet vil
vil bli avklart med brannvesenet, som del av prosjekteringen og før innsending av byggesøknad.
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Gjeldende planer

Området er vist som «Grønnstruktur» og «Bebyggelse og anlegg» i gjeldende kommuneplan (20102021).
Deler av planområdet er regulert i planen for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, plan 6405000,
vedtatt i 2017. Dette gjelder:
 Noen mindre arealer i nordvest, ved det planlagte servicebygget, er regulert til veg og annen
veggrunn- på bakkenivå.
 Areal i sør er regulert til trasé for Bybanen og sykkelveg under bakken (tunnel).
Høydedragene Nordre Lyshovden og Lyshovden er regulert til friområde i reguleringsplan 1177000,
vedtatt i 1970. For øvrig er det flere reguleringsplaner for eksisterende boligområder innenfor det
oppmeldte planområdet. Depot er foreslått regulert i fjell under disse arealene.
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Forslag til reguleringsplan

Det planlegges videre utbygging av Bybanen mot Åsane, og på kommunedelplan-nivå utredes
alternative systemer for kollektivsystemet mot vest, herunder Bybane. I et fremtidig nett vil flere ulike
driftskonsepter for Bybanen være aktuelle. Ved evaluering av løsningen med å trekke depotet inn i
fjell, ble det pekt på at muligheten for fysiske endringer og utvidelse i fjell har vesentlige
begrensinger. Med bakgrunn i dette er det regulert inn en ekstra fjellhall, i tillegg til de to hallene som
det er behov for når Bybanen til Fyllingsdalen åpner. Den regulerte løsningen gjør det mulig å utvide
depotet ved et fremtidig behov.
Banegeometri er del av grunnlaget for utforming og plassering av hallene. Geometrien i tunnelene
legger begrensinger på ytterligere utvidelse av anlegget.
For å redusere spennet på fjellhallene og for å optimalisere risiko og kostnader, er antallet spor i
bredden begrenset til tre, innenfor hver fjellhall. I den tredje og mulig fremtidige hallen er det plass til
to vogner i bredden. I alle hallene er det plass til tre Bybanevogner i lengden. Dette gir en
anleggsteknisk god og robust løsning.
Reguleringsplanen legger til rette for:
 To fjellhaller med i alt 18 oppstillingsplasser for Bybanen. Fjellhallene er ca. 130 m lange, ca. 17
m brede og ca. 8 m høye.
 En fjellhall nord for disse, er planlagt som en framtidig mulighet, med lengde ca. 130 m og bredde
ca. 12 m og mulighet for 6 oppstillingsplasser.
 Tilkomsttunnel for bybanevognene, fra bybanetunnelen gjennom Løvstakken til det planlagte
depotet. Kurvaturen til hovedtraséen i tunnelen er noe justert og gir en bedre geometri og mulighet
for høyere fart for Bybanen. Påhugget/tunnelåpningen er ikke endret og er lik som i gjeldende
reguleringsplan.
 Servicebygg for vognførere og vaskepersonell, med kontor, garderober og pauserom i tilknytning
til vognhallene, og en teknisk del. Servicebygget ligger i dagen og har fasade mot Dag
Hammarskjølds vei. Baksiden av servicebygget ligger mot vognhallene og fjellskjæring.
Servicebygget er planlagt med 2 etasjer og grunnflate på 1300 m2 inklusiv parkering på bakken.
 Kjøreadkomst fra Dag Hammarskjølds vei til «servicebygget». Eksisterende kjøreadkomst til
BKK sin transformatorstasjon utbedres for å kunne betjene både «servicebygget» og BKK.
 Parkering for personbiler og sykkel ved servicebygget.
 Tiltak for å sikre mot ras.
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Foreløpige illustrasjoner av planlagt bygg
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Reguleringsplan på bakken: Servicebygg,
adkomst og hensynssone for ras og
skredfare.

Illustrasjon snitt servicebygg 1. etasje

Foreløpig illustrasjon. Snitt vognhall og servicebygg
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Snitt vognhaller
Estetikk
Det legges opp til å videreføre elementer og kvaliteter fra tidligere byggetrinn for Bybanen.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om glassfasader i vognhallene mot Dag Hammarskjølds vei og
om fremskutt glassfasade for vognhall 2. Glassfasadene skal bringe dagslys inn i vognhallene,
pauserom, kontorer, og også fungere som et vindu inn i hallen.
Videre skal anlegg innenfor området tekniske bygg og konstruksjoner som ligger i dagen/på bakken,
gis et formuttrykk med høy estetisk kvalitet.

Foreløpig skisse av fasade servicebygg og vognhall 1 og 2 mot Dag Hammarskjølds vei
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Konsekvenser av planforslaget

For depotet er det utarbeidet tilleggsutredninger til konsekvensutredningen som ble utarbeidet for
Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, datert 07.04.2017.
Konsekvenser for temaene nærmiljø, landskap og naturmangfold er utredet. Potensiale for funn av
ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet er vurdert som lavt og det er ikke
kjente kulturminneverdier innenfor tiltaksområdet.
Nærmiljø og friluftsliv
Planområde består av bart fjell og tørr furuskog, og er ikke brukt til fritidsaktiviteter i dag. Flere
boligområder inngår i influensområdet til reguleringsplanen. Lyshovden og Lyshovden vest
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boligområder ligger begge ca.100 m fra planområdet, og nærmeste boligblokk i Sælemyra ligger ca.
70 m fra planområdet.
Konsekvenser for nærmiljøet er knyttet til støy og lys fra depotet i driftsfasen, og til anleggstrafikk,
støy og støv i anleggsfasen.
Delområde

NF19. Lyshovden
Boområde med store områder for rekreasjon. Snarveg til Dag
Hammarskjølds vei.
Middels til stor verdi

NF21. Lyshovden vest
Vanlig boområde.
Middels verdi

NF22. Sælemyra
Vanlig boområde.
Middels verdi

Depot med influensområdet fra verdikart for nærmiljø og friluftsliv.
Planområdet i dagen er markert med blå stiplet strek.
Støy
Depotet har ikke støyfølsomme formål (kontor regnes ikke som støyfølsom bebyggelse). Aktuelle
typer støy fra depotet til omgivelsene er:
 luftoverført støy fra ventilasjonsanlegg og evt tørrkjøler
 vibrasjoner (rystelser) fra bybanevogner i bevegelse
 strukturlyd (lyd fra vibrasjonene) fra bybanevogner i bevegelse
 støy i anleggsfasen
For å skjerme omgivelsene for støy fra tekniske installasjoner i vognhallene og fra drift av
vognhallene er det gitt grenseverdier for støy i reguleringsbestemmelsene som følger av:
 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
 NS 8175 - Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper, Standard Norge, 2012
Reguleringsplanen for depotet viderefører støybestemmelsene som er gitt i reguleringsplanene for
delstrekning 1-3 for Bybanen byggetrinn 4. I tillegg er det tatt inn et punkt som setter krav til
grenseverdi for luftoverført støy fra tekniske installasjoner på servicebygget, mot nærliggende
støyfølsom bebyggelse. Det er utført overslagsberegninger som viser at dette er løsbart.
For detaljprosjekteringen gjelder også Byggteknisk Forskrift (TEK). Bybanen har også et teknisk
regelverk for prosjektering og bygging som gir grenseverdier for støy.
Krav til vibrasjoner og strukturlyd fra depot til støyfølsomme bygninger på fjellet over depotet er
nedfelt i reguleringsbestemmelsene, og blir ivaretatt gjennom disse. Grenseverdier for strukturlyd og
vibrasjoner fra depot til boliger over depotet vil kunne tilfredsstilles ved tiltak i depot dersom
strukturlyden overskrider grenseverdiene. Vibrasjoner og innendørs strukturlyd fra depot vil bli
detaljberegnet i prosjekteringsfasen og er ikke beregnet i arbeidet med reguleringsplanen.
Kontor og oppholdsrom i servicebygg har krav om tilfredsstillende lydforhold. Dette ivaretas av TEK
og vurderes i prosjekteringsfasen.
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T-1442 skal i henhold til bestemmelsene legges til grunn for støyvurderinger og tiltak i
anleggsperioden. Disse vurderingene utføres i prosjekteringsfasen.
Med de foreslåtte reguleringsbestemmelsene vil støy fra depotet til omgivelsene være ubetydelig.
Lys
Vognhallene skal ha glassfasade mot Dag Hammarskjølds vei. Vask av vogner vil foregå i tidsrommet
kl. 20 – kl. 05 og det vil være belysning i vognhallen. Det vil ikke være lyskilder som peker direkte
mot blokkbebyggelsen ved Dag Hammarskjølds vei.
Det er flere mulige avbøtende tiltak mot lysutslipp fra vognhallen om natten:
- Blending av hele eller deler av fasade
- Plassering av lyskilder
- Bruk av ulike typer glass med forskjellige egenskaper
Reguleringsbestemmelsene setter krav til at lyskilder ikke skal rettes direkte mot bebyggelsen vest for
Dag Hammarskjølds vei.
Adkomster og forbindelser
Avkjørsel til BKK, avkjørsel til nabo i nord (gnr/bnr 22/83) og snarveg fra Torgny Segerstedts vei til
Dag Hammarskjølds vei er ivaretatt.
Konsekvens for nærmiljø
Med støyskjerming som følger av reguleringsbestemmelsene og avbøtende tiltak for nattlys, vil tiltaket
gi ubetydelig konsekvens for nærmiljøet.
Naturmiljø
Depotet planlegges i det vesentlige som et fjellanlegg, og det er ingen spesielle naturverdier i området.
Det er derfor ikke store innslag av hverken vegetasjon, dyreliv eller andre naturforhold som blir
påvirket av tiltaket. Konsekvensene for naturmiljøet er vurdert som ubetydelige.
Landskap
Nederste del av Løvstakken mot Dag Hammarskjølds vei, øst for det planlagte servicebygget, er svært
bratt. I området bak BKK og mot det planlagte servicebygget er det allerede etablert en fjellskjæring
for å gi plass til trafostasjonen og en gangveg i bakkant.
Den overordnede terrengformen og silhuetten vil ikke endres. Konsekvensene for landskapet er
vurdert som liten negativ.
Anleggsfasen
Omfang
Anleggsarbeidet kan gi store negative konsekvenser for nærmiljøet knyttet til støy, anleggstrafikk og
mindre oversiktlig trafikksituasjon. Rundt tunnelportalene/påhuggene for vognhallene vil virkningene
i anleggsperioden kunne bli særlig store.
Anleggsfasen - massetransport
En betydelig mengde masser fra utsprenging av depot og tunnel skal transporteres vekk.
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Etablering av fjellhallene vil i utgangspunktet ikke forlenge tidsrommet med anleggstrafikk, men
etablering av depot i fjell vil medføre at betydelig mer masser må kjøres vekk. Depotet medfører at
189.000 plm3 mer masser (ikke komprimerte masser) må transporteres vekk. Dette kan løses ved å
kjøre flere lass per dag eller ved å benytte lastebiler med større kapasitet.
Anleggsfasen – sprengning
For naboer som bor over vognhallene og hovedsporet vil tidsbelastningen øke. Det kan i perioder bli
flere rystelser per dag enn antall rystelser fra sprengning i hovedtunnelen. Ved gjennomslag blir det
økt belastning av støy og støv for de nærmeste naboene.
Anleggstrafikk
Planforslaget vil medføre en ubetydelig økning i trafikken gjennom Dag Hammarskjølds vei som i dag
har en ÅDT på 4600.
Avbøtende tiltak
Anleggsfasen - massetransport
Massene fra vognhallene kjøres ut via hovedtunnelen gjennom Løvstakken. Massetransport vil i
hovedsak skje gjennom Hjalmar Brantings vei, ut på fv.540, og videre til Store Lungegårdsvann for
deponering. Alternativet ville vært å frakte massene fra vognhallene via Dag Hammarskjølds vei til
Hjalmar Brantings vei.
Anleggsfasen - støy og støv
Vognhallene vil gi rom for omlastning av masser inne i fjell til kjøretøy som kan kjøre på det
offentlige vegnettet, noe som skåner naboer for støy og støv som ville oppstått ved omlasting av
masser i dagen.
Anleggsfasen - sprengning
Rystelser for de nærmeste naboene langs Dag Hammarskjølds vei blir redusert ved at fjellhallene
sprenges inne fra hovedløpet til Bybanen. Ved etablering av vognhall 3 må det sprenges fra utsiden.

7

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for det planlagte depotet i Løvstakken, der
uønskede hendelser er identifisert. I ROS-analysen er det foreslått tiltak for å redusere risiko for
hendelser med risiko over akseptabel grense. Flere av tiltakene må utredes nærmere og løses i det
videre arbeidet med prosjektering av anlegget, herunder:
 Radon vil kunne være en utfordring i dette området, men det forventes at dette er løsbart med
ventilasjon i kombinasjon med radonmembran.
 Egne utredninger må utføres for å redusere mulige skadeomfang på boliger i forbindelse med
sprengningsarbeider. Risiko for skade på boliger er knyttet til rystelser i grunnen ved
sprengning. Da grunnen består av bart fjell, med stedvis tynt dekke er løsmasseskred ikke
vurdert å være en risiko.
 Det vil være behov for sikring mot ras fra berghammer i bakkant øst for servicebygget.
Området som ligger innenfor fareområde for skred er vist med hensynssone ras- og skredfare
(H310). Dette omfatter areal regulert til grønnstruktur bak servicebygget, tekniske
bygg/konstruksjoner og vegareal. Tiltakene om skal gjennomføres går fram av
ingeniørgeolgisk rapport og reguleringsbestemmelsene.
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Prosjektspesifikk måloppnåelse

Plassering av depot i Løvstakken vest som vist i planforslaget vil bygge opp under målene for
Bybanen:

Mål fra planprogrammet

Bybanedepot i fjell, Nordre Lyshovden

Bybanen skal styrke og bygge oppunder bymiljøet ved å:
Bidra til miljøvennlig ressursbruk

Depot i Løvstakken sparer lange turer til og fra depotet
på Kokstad. Det blir langt å kjøre ved dagens start og
slutt dersom det bare var depot på Kokstad.

Bidra til miljøvennlig byutvikling

Ved å etablere depotet i fjell frigjøres areal på
Spelhaugen til andre formål, og nærmiljøet (uavhengig
av plassering) skjermes for støy knyttet til drift og
vedlikehold av depotet.

Bybanen skal videre gi en trygg og effektiv reise ved å:
Ha en linjeføring som gir høy fremføringshastighet

Bybanesporet gjennom Løvstakken blir rettet opp i
forbindelse med avkjøring til depotet, slik at det blir
mulig med høyere hastighet gjennom Løvstakken enn
tidligere antatt.

Ha høy frekvens

En høyere fremføringshastighet gjennom Løvstakken
gir mulighet for en høyere frekvens.

Være økonomisk å drive og vedlikeholde

Det er store besparelser i drift ved å etablere depot i
Løvstakken kontra det å bare benytte depotet på
Kokstad.

Øvrige mål:
Fleksibilitet til å videreutvikle et godt linjenett

9

Depot i Løvstakken gir fleksibilitet med tanke på drift
og vedlikehold for fremtidig forlengelse av linjen til
Åsane.

Fagetatens vurdering

Innkomne merknader til oppstart er lagt til grunn for planarbeidet og innarbeidet i det anbefalte
planforslaget. Innkomne merknader i høringsfasen er søkt imøtekommet og hensyntatt så langt dette
har latt seg gjøre i reguleringsplanarbeidet.
Forslag til reguleringsplan med vedlegg anbefales vedtatt.

10 Plandokumenter med vedlegg
Forslag til reguleringsplan
A. Plankart PlanID 65900000. Datert 22.01.2019.
B. Planbestemmelser PlanID 65900000. Datert 22.01.2019.
C. Planbeskrivelse, PlanID 65900000. Datert 22.01.2019.
C1 ROS-analyse. Datert 15.01.2019
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C2 Støyrapport. Datert 05.10.2018
C3 Geoteknisk rapport til reguleringsplan depot. Datert 22.08.2018
C4 Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan depot. Datert 15.01.2019
D. Illustrasjonsplan PlanID 65900000. Datert 05.10.2018
E. Teknisk forprosjekt/detaljplaner prosjektering
E1 C-tegninger. Plan- og profil for depot og avkjøring til depot. Datert 15.10.2018
E1 D-tegninger. Plan og profil for veg. Datert 22.01.2019.
F. VA-rammeplan. Datert 29.10.2018
G. Oppsummering av merknader. Datert 22.01.2019

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201811503

Toril Austbø Grande - delprosjektleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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