Endringslogg for sykkelnettet

Gjennomgang, med begrunnelse, for endringer i sykkelnettet fra sykkelstrategi for 2010-2020 til
sykkelstrategi for 2020-2030.
Det er gjort enkelte endringer i sykkelnettet fra 2010 til rullering av ny strategi. For å sikre kvaliteten i
sykkelnettet slik det foreligger i ny strategi, er det gjort områdevis gjennomgang av hele nettet.
Gjennomgangen har foregått i fem ulike grupper, med deltakere fra Bergen kommune v/PBE og BME
og fra Vestland fylkeskommune. Statens vegvesen har ikke hatt kapasitet til å bidra i gjennomgangen.
Gruppene har vurdert innspill fra prosjektgruppen og merknader i høringsperioden. Alle gruppene
har hatt deltakere med lokalkunnskap om området, og flere personer har i tillegg bidratt i flere
grupper slik at vurderingen har vært mest mulig lik for de ulike områdene.
Gjennomgangen ble gjort med følgende områdeinndeling:
1. Bergen nord og øst
2. Bergenhus sør til Store Lungegårdsvann
3. Årstad m/Laksevåg og del av Bergenhus
4. Bergen sør
5. Bergen vest; Loddefjord og Fyllingsdalen
Sykkelnett i ny strategi gir ikke et enhetlig krav til utforming, men peker på at en må bygge
sykkelvennlig infrastruktur som er tilpasset trafikkvolum og omgivelser på hvert sted.
Sykkelnett som er foreslått i ny strategi er i dette dokumentet delt i følgende kategorier:
Videreført fra 2010 er de delene av sykkelnettet som lå inne i strategien i 2010, enten som
hovedrute eller som bydelsrute.
Justert linje er linjer der nettet i realiteten er videreført fra 2010, men med justert linjeføring. I de
fleste tilfeller er opprinnelig linjeføring tatt bort. I enkelte tilfeller der det er ønskelig å løfte frem
endringen, er opprinnelig linjeføring vist med rødt.
Lagt til før høring er linjer som ble lagt til sykkelnettet våren 2019, og som var del av sykkelnettet
som lå ute på høring høsten 2019.
Lagt til etter høring er linjer som er lagt til ved kvalitetssikring i gjennomgangen av sykkelnettet i
mars 2020.
Tunell er sykkelnett som går i tunnel. Det tydeliggjør at det ikke er kobling til linjer som krysser i et
annet plan. To av tunellene er videreført fra 2010 (Kronstad, Sandviken), mens tre er nye (NHHEidsvåg, Løvstakken, Janahaugen til ny Sotrabro).
I tillegg er Alternativ linje brukt noen steder, i Bergenhus og ved Liavatnet. Her har vi sett på
konkrete alternativer til linjeføring, som kan være bedre enn de som ligger i nettet. En endelig
vurdering må gjøres i detaljarbeid, men ettersom linjene har vært drøftet, og under gitte
forutsetninger kan være bedre enn de eksisterende, har vi valgt å vise dem i kartet som alternativer.
For å sikre en tydelig gjennomgang av endringene, er forkastede deler av sykkelnettet også vist, med
følgende inndeling:
Ut før høring er de delene av nettet fra 2010 som ikke var med i sykkelnettet da strategien var ute på
høring høsten 2019.
Ut etter høring er linjer som er tatt ut fra nettet ved gjennomgang i mars 2020.
Nytt forslag forkastet er linjer som ble foreslått tatt inn i sykkelnettet i høringsutkastet, men som er
foreslått tatt ut igjen ved siste gjennomgang.
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Der det har vært tvil eller uenighet, er linjeføring fra 2010 beholdt/videreført. Strategien presiserer
også at en ved detaljarbeid kan justere linjeføring dersom det viser seg at en alternativ rute i større
grad kan svare ut behovet for syklister.
Små stubber inn mot skoler, der linjene må sies å ligge i område forbeholdt skoleelever, er tatt ut av
sykkelnettet. Det er vurdert at syklende elever blir godt ivaretatt som myke trafikanter den siste
biten inn til skolen gjennom hjertesonetiltak eller andre ts-tiltak på skolevei. For andre syklister –
som ikke har skolen som målpunkt – er det nyttig å lede hovedtrafikken forbi litt unna skolen.
I de sentrale områdene i byen og bydelssentra ble det lagt til flere nye linjer i sykkelnettet før høring.
Det ble vurdert at dette er relativt tett befolkede områder med mange målpunkt, og behov for et
mer finmasket sykkelnett.
Under følger en bydelsvis gjennomgang av alle endringer i nettverket fra sykkelstrategi 2010-2020.
Endringene er vist i kart, og begrunnet i tekst. Områder uten endringer i sykkelnettet er utelatt fra
kartutsnitt for å bedre synligheten av endringene.
De delene som er kategorisert som «Nytt forslag forkastet» er ikke omtalt i gjennomgangen, men
fremgår av kart. Fellesbegrunnelse for å forkaste dem har vært en kombinasjon av at behovet har
vært vurdert som for lavt til å ta inn mer finmasket nett, at mulighetene til å sykle i eksisterende
tilbud er tilstrekkelig, i alle fall i kommende strategiperiode, og at mulighetene til utbedring er
begrenset. Det varierer i hvilken grad ett eller flere av disse elementene har vært avgjørende.
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1. Forbindelse fra sør frem til Åsane terminal, langs E39 er vurdert til ikke å være nødvendig. I
pågående prosjekt for bybanen bygges det ut et sykkeltilbud i Åsamyrane, som gir god kobling
mot Åsane terminal og Åsane sentrum. En ekstra forbindelse langs motorveien vil ikke gi et
vesentlig styrket tilbud. Da er det viktigere med bedre tilrettelegging der det bor flere folk,
bl.a. i Ulsetskogen/Midtkleiva.
2. Forbindelsen langs E39 ved Forvatnet er tatt bort. Også her er det vurdert at tilbudet til
syklister blir bedre ved å tilrettelegge i Åsamyrane vest for E39 i kombinasjon med
tilrettelegging på østsiden av Forvatnet. Det gir bedre kobling til relevante målpunkt i bydelen.
3. Del av Åsamyrane over E39 er kun tatt med som alternativ linje. Det vil være mulig å sykle på
eksisterende bro, men skikkelig tilrettelegging for syklister på strekningen innebære en
utvidelse eller ny bro. Det er vurdert at etablering av ny bro/utvidelse av eksisterende bro til
skikkelig sykkeltilbud er viktigere på de andre koblingene over riksveien; dvs. Hesthaugvn., en
ny bro mellom c-tomten og Åsane sentrum, og ved Gullgruven (eksisterende eller ny trasé).
Linjen er vist som en alternativ linje fremfor at den er tatt ut, for å understreke behovet for tre
koblinger. Det betyr at dersom ny bro sentralt ikke lar seg tilpasse sykkeltrafikk, krever det en
egen sykkelløsning i dette snittet.
4. Bro ved Ikea-krysset er bygget ut uten sykkeltilbud. En kobling ved Gullgruven, enten som
utvidelse av eksisterende forbindelse eller ved å bygge en ny bro, gir et tilbud mellom Nyborg
og vestsiden av riksveien. Sykkelnettet er derfor tatt vekk fra det nye krysset, som ikke
oppfattes attraktivt for etablering av egen sykkeltilrettelegging. Samtidig er sykkelnettet
forlenget mot Åsane gamle kirke/gravplassen/Ikea.
5. Traseen langs Liavatnet er tatt ut, men erstattet av en ny forbindelse i Litlåsvegen. Her er det
også vist en alternativ linje i Liamyrane. I områderegulering for Nyborg må det avklares hvilke
av de to linjene som egner seg best for sykkeltilrettelegging. Langs Liavatnet vil det gå en turvei
der det blir mulig å sykle, men der fotgjengerne vil være premissgiver.
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6. På Flaktveit er sykkelnettet flyttet fra Flaktveitsvingane til Flaktveitrinden. Tilrettelegging i
fylkesveien vil være svært kostbart på grunn av terrenget, og med tanke på trafikkmengde og
kollektivrute. En oppgradering av Flaktveitrinden som bedre imøtekommer de syklende er
vurdert å bi en bedre helhet i transporttilbudet.
7. Justert linjeføring forbi idrettsanlegg på Rolland.
8. Det er behov for en kobling på tvers i Åsane sentrum, sør for Åsane vgs og kulturhus.
9. Nye forbindelser i Myrdalsvegen og forbi Vestlandshallen er nødvendig for å endre
transporttilbudet/transportmulighetene sentralt i Åsane.
10. Forbindelsen mellom Myrdalsvegen og Ulsetstemma må få sin endelige utforming gjennom
pågående planarbeid.
11. Det er gjort en endring ved Myrdalshovden, slik at det blir en kobling fra Salhusveien til
sentrum, i stedet for en linje som ender blindt.
12. På Ulsetåsen er det lagt inn sykkelnett både i Ulsetskogen forbi skolen, og i Midtkleiva. Ved
høring var sykkelnettet lagt via Haukberget for å begrense sammenfall med kollektivtraseen i
Midtkleiva. Etter innspill i høring og ny vurdering i etterkant, ser vi at kombinasjonen av sykkel
og kollektiv uansett må løses i Midtkleiva, og det er vurdert riktig å legge hele Midtkleiva inn
som del av sykkelnettet. Dette er den beste koblingen mellom Åsane sentrum og skole og
idrettsanlegg på Tertnes med tanke på stigning og retning.

Arna
I Arna er det ikke gjort noen endringer i sykkelnettet.
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1. Det er lagt inn en ny linje som tunell fra NHH til Eidsvåg.
2. Ladegårdsgt./Repslagergt. er lagt til i sykkelnettet sammen med Jens Rolfsens vei for å bedre
koblingen mellom øvre og nedre del av Sandviken.
3. For å koble trafikk fra boligområdene i Sandviken til Bryggen er Dreggsalmenning tatt inn i
nettet.
4. Vetrlidsallmenning er også inkludert i sykkelnettet, for å bedre maskevidden i nettet.
5. En sammenhengende linje fra Stølegaten via Skansen, Fjellveien og Bellevuebakken gir en øvre
kobling for trafikk mellom nord og sør forbi sentrum.
6. Sykkelnettet er justert fra C. Sundts gt. til Strandgaten i tråd med gjennomført tilrettelegging.
7. Det er lagt inn sykkelnett i Haugeveien for å bedre kobling mellom sentrum og Nordnes, også
på vestsiden.
8. Olav Kyrresgate tas ut av sykkelnettet, i tråd med pågående oppgradering.
9. Del av Christies gt. tas ut, der det er vurdert at det ikke er mulig å tilrettelegge særlig for
syklister, langs St. Paul kirke.
10. Dokkeveien er tatt inn i nettet, for å gi en god kobling opp til høyden.
11. Nygårdsgaten, Strømgaten og Jonas Reins gt. er tatt inn i nettet for å bedre tilgjengeligheten i
området.
12. Fjøsangerveien er tatt ut av sykkelnettet. Tilrettelegging for syklende må skje i andre deler av
veinettet, der det vil være mer attraktivt å være syklist.
13. Det er lagt til en linje fra Lungegaardskaien til Strømgaten. Det er viktig å etablere en kobling
nord-sør gjennom sentrum også på østsiden av Lille Lungegårdsvann. Det er ikke usannsynlig at
tilbudet må ligge i Kaigaten fremfor Kg. Oscarsgate, og det er derfor vist som alternativ trasé
videre.
14. Småstrandgaten og Nygaten er lagt inn for å gi bedre kobling fra en østlig rute mot sentrum.
15. Kalvedalsveien er tatt ut av sykkelnettet. Den er en viktig kobling mellom Årstad og sentrum,
men vi ser at det er en vei der det ikke vil være mulig å oppnå målsettingene strategien setter
for sykkelnettet. Veien er svært smal, med kollektivstamrute og en god del motorisert trafikk.
Det er et svært smalt fortau, og forholdene for de gående er ikke gode nok. Utvidelse av
veibredde synes ikke aktuelt i slikt omfang som vil være nødvendig for å legge bedre til rette
for fotgjengere òg møte krav til sykkel.
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1. Justert linje øverst i Nipedalen, for å lede trafikken bedre til turområdet øverst.
2. Johan Berentsens vei, del av Nygårdsviken og Lyrenesveien tas inn i nettet. Det er behov for et
mer finmasket nett, som også treffer viktige målpunkt.
3. Damsgårdsveien nord for Fyllingsvei tas inn i sykkelnettet. Dette blir en viktig forbindelse ved
fremtidig utvikling av Laksevågneset, i samsvar med strategisk plan for Laksevåg.
4. Ny bro over Puddefjorden, samt nedre del av Fyllingsvei og Tverrveien tas inn i sykkelnettet. En
ny kobling over sjøen vil gi vesentlig bedre forbindelse mellom Laksevåg og sentrum.
5. Damsgårdsveien sør for Tverrveien, med kobling til Gamle Nygårdsbro, er viktig for å bedre
tilgjengeligheten i den nye utbyggingen langs sjøkanten.
6. Justert linjeføring i Gyldenprisveien for å unngå bratte, smale rør med fotgjengerkonflikt.
7. Justert linjeføring Bøhmergt./Vikensgate for bedre stigning. Rogagaten er tatt ut av nettet,
tilkomsten til skolen blir ivaretatt.
8. Tverrforbindelse mellom Søre Skogvei/Løbergsvn./Fjøsangervn. er flyttet for å unngå trapp og
gangvei i borettslag.
Etterfølgende endringer er vist i kart på neste side:
9. Ny tverrforbindelse i Mindeveien bedrer fremkommeligheten øst-vest.
10. Ny tverrforbindelse i Løbergsalleen gir tilkomst til bybanestopp og ny sykkeltunell under
Løvstakken.
11. Sykkelnettet er flyttet ned fra Øvre Fredlundvei til Fredlundveien/Løbergsalleen. Gatene er av
lik karakter, men den nedre gir bedre forbindelse nord-sør gjennom området for flere brukere.
12. Forbindelse gjennom Langeskogen er tatt ut. Her er gruset turvei som i første rekke har
fotgjengerprioritering. Det vil fortsatt være mulig å sykle, men tilrettelegging må gjøres på ny
kobling fra Kråkenes til Straumevegen. Forbindelsen fra Fredlundveien trekkes i stedet rett ned
til Fjøsangerveien.
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13. To strekninger langs Fjøsangerveien tas ut av sykkelnettet. Det er etablert ny sykkelvei i gamle
Kanalveien, og regulert et nytt tilbud i Kanalveien. Kanalveien er ny i nettet. GS-veien langs
Fjøsangerveien tas derfor ut av sykkelnett, som en konsekvens av at det ikke kan tilrettelegges
skikkelig langs E39, og alternativ rute er etablert. Det vil fortsatt være mulig å sykle langs
Fjøsangerveien for dem som ønsker.
14. Det er lagt til nye forbindelser i Rieber Mohns veg og Conrad Mohrs veg (14a), samt i
Elvebakken (14b), for å bedre tilbudet på tvers. Området hadde behov for et mer finmasket
nett.
15. Justert linjeføring ved Storetveit skole, bort fra Storetveitmarken.
16. Ny forbindelse mellom Slettebakken og Fantoft er tatt inn.
17. Ny forbindelse mellom Nattlandsveien og Sletten, i Gerhard Grans vei og Adolph Bergs vei gir
bedre forbindelse inn mot senteret og idrettsanlegg, samt videre mot nord. Det er også lagt
inn en tverrkobling ut til Vilhelm Bjerknesvei sør for turnkassen, i samsvar med
mulighetsanalyser for områdeplanen.
18. Sykkelnettet er flyttet på vestsiden av Slettebakken skole. På grunn av trafikkmengde og
kollektivstamrute krever sykkeltilrettelegging i Vilhelm Bjerknesvei eget areal for syklister. Det
er vanskelig å løse, og avhenger av å rive bygningsmasse. En slik utforming ville gi et svært
bredt gatetverrsnitt som blir vanskelig og lite attraktivt for fotgjengere. Det er derfor vurdert
som bedre å flytte syklistene. Endelig løsning må finnes i områdereguleringsplan.
19. Nytt sykkelnett i Fageråsveien og Astrups vei/Scweigårdsvei for bedre kobling av et tettbygd
område.
20. Justert linjeføring på Wergeland i hht. reguleringsplaner.
21. Inndalsveien er tatt ut av sykkelnettet. Kombinasjonen av sykkel og bybane er vanskelig i
denne gaten.
22. Det er lagt inn to nye tverrkoblinger ved Nymark.
23. Nye linjer er tatt inn ved Høyskolen, med kobling både mot Kronstadtunnel og Fabrikkgaten.
24. Del av Nattlandsveien er tatt ut av sykkelnettet (24a). Her er det ikke rom for vesentlig
sykkeltilrettelegging i tråd med føringene i strategien. Alternativ rute må etableres i
Birkeveien/Gimleveien/Idrettsveien. Idrettsveien er derfor inkludert i nettet i sin helhet (24b).
25. Det er lagt til sykkelnett for beboere på Landås, med en linje i Erleveien og Landåssvingen,
samt i Vognstølen.
26. Del av Ibsens gate er tatt ut av sykkelnettet. Gatestrekningen er nylig oppgradert, uten at en
fant mulighet til å tilrettelegge for syklister. Å beholde linjen i sykkelnettet kan dermed gi et
feilaktig inntrykk av hva sykkelnettet innebærer. Det er lagt til en ny forbindelse gjennom
sykehusområdet, som kobler Nattlandsveien/Idrettsveien med Jonas Lies vei, mens trafikk fra
sør mot Danmarksplass kan benytte Gimleveien. Tilbud på begge sider er dermed vurdert som
tilstrekkelig erstatning.
27. Justert linje i Hunstadsvingen, der opprinnelig linje var for bratt og smal. I tillegg er Edvard
Griegs vei inkludert for bedre kobling mot Solheimsviken.
28. Ny forbindelse i Møllendalsveien og Møllendalsbakken.
29. Justert linje i Møllendal, i samsvar med detaljplaner.
30. Ny linje i Haukelandsbakken.
31. Nye linjer fra Haraldsplass via Lappen til Bellevuebakken. Her er ulike traseer vurdert, både
Lappen, Stemmeveien og Bjørndalen. Valget falt på Stemmeveien, med bakgrunn i egenskaper
til gatene, og stigning. Det er òg lagt til en kobling i Stemmeveien nord for skolen.
32. Som følge av at Kalvedalsveien er tatt ut av sykkelnettet, er det behov for å koble
Årstadområdet ned mot sentrum på annen måte. Årstadgeilen er derfor også inkludert i
sykkelnettet. Nedre del av Fløenbakken er tatt ut av nettet.
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1. Nettet er justert på Paradis i samsvar med vedtatt reguleringsplan.
2. Forbindelsen forbi Eikelundstjørna er tatt ut, da den er i konflikt med naturinteresser, og ikke
tilfører så mye ut over linjen i Nesttunvegen. I stedet er det lagt inn en tverrforbindelse i Jacob
Sæthres veg/Tveiteråsvn. Denne gir bedre kobling mot ungdomsskole og bybaneholdeplass på
Hop, samt videre til Kringlebotn.
3. Det er lagt til linjer i Nye Sædalsveien og ned til Kringlebotn/Sandalsbotn/Sandbrekkeveien.
4. Ny linje i Sandalsvegen gir tverrkobling sør for Nesttunvatnet.
5. Justert linjeføring ved Nesttun sentrum.
6. Det er lagt til en ny trasé som følger Ulsmågveien. Det er behov for bedre koblinger i området.

For følgende endringer, se kart under.
7. Hamrevegen er lagt til i sykkelnettet for å bedre tilkomst til skole og styrke tverrforbindelse.
8. Justert linjeføring i Titlestadvegen gir et bedre tilbud for alle, og skjermer gangforbindelse
gjennom skoleområdet.
9. Justert linjeføring ved Skjold kirke, nettet er flyttet til Skjoldlia.
10. Nye tverrforbindelser er tatt inn i Hjorteveien og Bevervn./Hareveien for å styrke sykkelnettet
øst-vest.
11. Forbindelsen langs Fanaveien vest for Kalgahaugane tas ut. Her gir øvrige ruter bedre tilbud.
Samtidig legges ny forbindelse i samsvar med gjennomført tiltak på bybanebro ved Lagunen.
12. Nye forbindelser i Rå sentrum, i samsvar med regulert løsning.
13. Forbindelsen fra Harald Sæveruds veg til Steinsviken er flyttet slik at den følger Harald Sæveruds
veg helt ut.
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14.
15.
16.
17.
18.

Det er lagt til en linje i Fanavegen i samsvar med regulert løsning.
Det er lagt til en ny kobling fra Flyplassvegen til Sandslimarka for bedre tverrforbindelse.
Sykkelnettet er justert i tråd med gjennomførte tiltak langs bybanen.
Det er lagt til nye forbindelser på Kokstad, i samsvar med områdeplan for Kokstad øst/vest.
Ny forbindelse kobler sykkelnettet forbi Flesland flyplass. Linjene inn mot ny forbindelse er
justert noe fra 2010.
19. Justert linjeføring i Ytrebygdsveien er i hht. bygget sykkelvei (ikke vist i kartet).
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1. Endringer i Janaflaten m.m. Blant annet tilpasset reguleringsplan for nytt vegsystem.
2. To korte stubber inn mot Alvøen skole er tatt ut. Området må sees som en del av
skoleområdet.
3. Ny forbindelse i Lerums vei gir bedre kobling på tvers i Olsvik.
4. Korte stubber i områder av tilnærmet privat karakter i Brønndalen og Leirvikåsen er tatt ut av
nettet.
5. Ny forbindelse lengst nordøst i Vadmyrveien og videre ned til Loddefjord sentrum gir en viktig
forbindelse fra et tett boligområde ned til bydelssenteret.
6. Ny forbindelse/justering som en forlengelse fra linjen i pkt. 5 forbi gamle Frieda Fasmers minne
og videre i Frieda Fasmers vei nord til Lyderhornsveien/rv555.
7. Forbindelsen gjennom Vestkanten er tatt ut av sykkelnettet.
8. Sykkelnettet er forlenget i Hetlevikåsen og videre i Mathopsveien ned til Håkonsvernveien,
bl.a. etter innspill fra barnetråkkregistrering.
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1. Forbindelsen fra Allestadveien til Bjørgeveien tas ut. Den synes ikke realistisk eller nødvendig.
2. Det er lagt inn en ny linje i Krokatjønnveien til kontor, butikk og boligområde.
3. Det er lagt inn en ny linje øst for Ortuvantnet for å gi bedre kobling mot bydelssenteret. Linjen
er justert noe fra høringsutkastet, for å skille mellom transporttilbud og turvei.
4. Det er lagt til en ny forbindelse i Nebbeveien med kobling til ny forbindelse også i Nedre
Krohnegården. Det er vurdert som nødvendig med et mer finmasket sykkeltilbud sentralt i
Fyllingsdalen.
5. Tunnel gjennom Løvstakken som er under arbeid, er lagt til sykkelnettet.
6. Ettersom traseen gjennom langeskogen er tatt ut, er det lagt inn en ny kobling fra Kråkenes til
Straumeveien, via Øvre Kråkenes.
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Innspill til neste rullering
Både i høringen til sykkelstrategien og i gjennomgang av sykkelnettet kom det innspill til nye linjer
som ble vurdert men forkastet. Det er særlig to forhold som går igjen som begrunnelse for at linjene
ikke er tatt inn. For en del av forslagene ser vi at det ikke er aktuelt med fysiske endringer i de
aktuelle traseene, enten fordi muligheter for endringer i vegsnittet er minimale eller fordi det pågår
prosesser som gjør at behovet er uavklart. For noen av linjene er det også slik at dagens situasjon i
tilstrekkelig grad svarer ut behovet, sett opp mot brukergrupper på strekningen. For innspill til linjer i
nettet som ikke er tatt inn, er det i all hovedsak modellert relativt lave sykkeltrafikkvolum.
På bakgrunn av vurderingene mener vi det er relevant å liste opp noen konkrete linjer, som vi mener
bør få en ny vurdering ved fremtidig rullering av sykkelstrategi:
1.
2.
3.
4.
5.

Grimstadveien
Sandsliåsen
Tyriveien, med en kobling ned til ny sykkelvei gjennom tunnel mellom NHH og Eidsvåg.
Kobling mellom Åsaneveien og nedre rute i ytre Sandviken
En forbindelse øst-vest i Bønesområdet. Det er sett på en mulig rute forbi Fjellsdalen skole.
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