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Statens vegvesen  

 

28.09.2012   

  

Forslag til planprogram for 
Hordnesvegen/Hordvik 
Offentlig detaljreguleringsplan 

   

   



 

Forord 
Bergen kommune vedtok 19.09.2012 reguleringsplanene for ny E39 mellom Os og 
Bergen (E39 Svegatjørn-Rådal og E39/rv. 580 Rådal-Sørås). Prosjektet vil gi stort 
masseoverskudd av stein. Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve en 
reguleringsplan.  

Foreliggende rapport gjelder Hordnesvegen/Hordvik, et av alternativene som skal 
reguleres for plassering av masser. Det er utarbeidet et eget planprogram for 
reguleringsplanarbeidet. 

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til:  

Statens vegvesen ved:  
Arne Eltvik tlf.: 95 08 86 39, e-post: arne.eltvik@vegvesen.no 
eller til  
Mads Solberg Eriksen tlf. 48 15 83 06 e-post, mads.solberg.eriksen@vegvesen.no  
 
Bergen kommune ved: 
Karin Davanger, tlf. 555666044, e-post: karin.davanger @bergen.kommune.no 
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1. Bakgrunn 
Prosjektet E39 Os-Bergen produserer et masseoverskudd på anslagsvis 1 500 000 
fm3 (utgjør 2 300 000 – 2 400 000 anbrakte m3). Vegprosjektet er planlagt uten at 
det er satt av tilstrekkelig areal for disponering av masseoverskuddet i Bergen. 
Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve en reguleringsplan.  

Massene fra tunnelen til Os tas ut ved Klokkarvatn på Hamre. Resten av massene tas 
ut ved Skeievatn ved Flyplassvegen. 

 

Figur 1: E39 Os – Bergen  

Så lenge det ikke finnes godkjente områder for bruk av overskuddsmassene kan ikke 
anleggsarbeidene starte opp.  

Statens vegvesen har utarbeidet et notat med oversikt over alternative lokaliteter for å 
plassere overskuddsmassene. Et av de anbefalte alternativene er 
Hordnesvegen/Hordvik. Grunneier og har bedt om at området masseutskiftes og 
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fylles opp med steinmasser. Han ønsker å benytte arealet til landbruksformål. 
Området kan ta i mot mellom 200 000 og 400 000 anbrakte m3. 

Det forutsettes at utfyllingen vil pågå i perioden fra 2014 til og med 2017. 

2. Prosess 
Planen skal utarbeides som en offentlig detaljreguleringsplan i h.h.t. bestemmelsene i 
Plan- og bygningsloven. 

I samråd med Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland er det 
avklart at det ikke er nødvendig å utarbeide en egen Konsekvensutredning for 
prosjektet.  

3. Intensjonen med planen 
Hensikten med planarbeidet et å sikre at man ved byggingen av ny E39 fra Os til 
Bergen og nytt kryss i Rådalen har tilgjengelige arealer for varig eller midlertidig 
deponering av overskuddsmasser. Målsettingen er således å få regulert nødvendig 
areal som kan ta i mot vegprosjektets masseoverskudd.  

Planarbeidet skal i tillegg klarlegge rammebetingelser og konsekvenser, og skaffe 
hjemmel for gjennomføring av tiltaket.  

Tiltaket skal gjennomføres i samråd med grunneiers ønske. Masseoppfyllingen skal 
gis en god landskapstilpasning og skal skje med minst mulig konflikt i forhold til 
områdets omgivelser og dagens bruk av området.  Opparbeiding og ferdiggjøring skal 
skje snarest mulig og etter avtale mellom Statens vegvesen og grunneier. 
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4. Planstatus og overordnede 
rammebetingelser 
 

4.1. Nasjonal transportplan  
E39 mellom Os og Bergen er omtalt i Nasjonal transportplan 2010-19.  

 

 
4.2 Nasjonale retningslinjer  
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 

Formålet med retningslinjene er å: 
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• Synliggjøre og styrke barns og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven 

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling 

• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 
konflikt med andre hensyn/interesser 
 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: 

I henhold til retningslinjene skal man: 

• Vurdere tilgjengelighetssituasjonen i planområdet for å ivareta universell 
utforming i all planlegging etter plan- og bygningsloven 

• Vurdere behovet for å utforme særskilte retningslinjer og/eller bestemmelser 
om universell utforming i den enkelte plan 

• Sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får 
anledning til å delta i planprosessen, slik at synspunkter, kunnskap og 
erfaringer kommer frem 

• Sikre at de vurderingene som er gjort i henhold til punktene ovenfor 
dokumenteres 
 

Naturmangfoldloven: 

Når en plan berører natur skal konsekvensene for biologisk mangfold vurderes i 
henhold til Naturmangfoldloven og spesielt kapittel II om miljørettslig prinsipp. 

 

4.3 Regionale planer  
Det er ingen regionale planer som gir spesielle føringer for den foreslåtte 
massefyllingen . 

 

4.4 Kommunale planer  
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel vist som LNF-område, med hensynsone 
sammenhengende landbruksområde. Det er ingen reguleringsplaner som blir berørt.  
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Figur 2: Kommunplanens arealdel 2010 

5. Planområdet – Dagens situasjon 
 

Selve planområdet er ca. 60 da. stort og benyttes i dag til jordbruksformål. Området 
har dårlige grunnforhold med en del myrmasser. Området ligger i utkanten av 
Hordnesskogen, som er et viktig friluftsområde i Bergen kommune 

Området grenser mot Hordnesvegen i sør og vest. 

Det ble sommeren 2012 gjennomført kulturminneregistreringer for området, og 
området er vurdert å ha middels/middels til stort potensiale for nye funn av 
automatisk fredete kulturminner. Fra nyere tid bærer planområdet først og fremst 
preg av oppdyrking gjennom flere generasjoner. To bekker som renner gjennom 
området er grøftet og kantsatt, og under bakken finnes flere generasjoner med 
dreneringskanaler.  

Mot gården Eikhaug på vestsiden av området er det gamle steingarder. Et deponi vil 
endre det historiske jordbrukslandskapet, men dette kan kompenseres med god 
utforming i ettertid. 
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Figur 3: Planområdet 

6. Beskrivelse av tiltaket 
 

Planområdets avgrensing er vist på figur 4.  
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Figur 4: Forslag til planavgrensing 

Det er vurdert at det kan plasseres mellom 200 000 og 400 000 anbrakte m3 med 
tunnelstein innenfor planområdet.  
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Tunnelsteinen transporteres på offentlig vei fra Klokkarvatnet ved Hamre. 

Utfyllingen vil pågå i perioden fra 2014 til og med 2017.  Deretter vil det gå med noe 
tid til istandsettelse av arealet.   

Figur 5 illustrerer hvordan terrenget innenfor planområdet kan se ut etter den 
planlagte oppfyllingen. Dette er ikke endelig avklart, landskapsutformingen må 
bearbeides ytterligere i det videre planarbeidet.  

 

Figur 5: Mulig forming av planområdet 

Hordnesvegen er smal, aktuelle tiltak på vegen skal vurderes i planarbeidet.  

Det er ikke ønskelig at området blir liggende som et uferdig deponiområde i lang tid. 
Opparbeidelse og ferdiggjøring skal skje snarest mulig, etter avtale mellom grunneier 
og Statens vegvesen.  

7. Forslag til planprogram  
 
7.1 Metodikk 
Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyse vil legges til 
grunn så langt det passer.  
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7.2 Tema i plan- og utredningsarbeidet 
Følgende tema vurderes som relevante: 
 
Landskapsbilde- landskapskvaliteter 
Dagens landskapskvaliteter skal beskrives.  

Det skal utarbeides illustrasjoner som viser utformingen av landskapet når 
utfyllingen er avsluttet. Omfang og konsekvens beskrives med utgangspunkt i 
vurdering av nær- og fjernvirkning. 

Nærmiljø og friluftsliv 
Dagens bruk av planområdet og tilliggende områder skal beskrives. Det skal vurderes 
hvordan planområdet kan brukes i anleggsfasen og etter endt anleggsfase.   
 

Naturmiljø og biologisk mangfold 
Det skal vurderes hvordan etablering av fyllingen kan påvirke det biologiske 
mangfoldet, og hvordan dette kan sikres på best mulig måte. Planområdets biologiske 
mangfold og variasjon av naturtyper skal undersøkes. Eventuelle forekomster av 
rødlistearter skal registreres.  
 
Bekker og våtmarker som kan være utsatt for påvirkning i anleggs- og driftsfase skal 
vurderes.  

Forstyrrelser i anleggsperioden skal også vurderes. 

Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet og det omkringliggende kulturmiljø skal undersøkes med sikte på å 
avdekke eventuelle kulturminner. 

Forurensing  
Ulike former for forurensing skal vurderes. Blant annet støy, luft og eventuell 
avrenningsproblematikk. Støybildet i anleggsfasen skal beskrives.  

 
Trafikksikkerhet - massetransport 
Transportomfanget skal utredes. Det skal beskrives hvordan massetransporten skal 
gjennomføres, og vurderes hvor mye trafikk denne skaper. Eventuelle ulemper ved 
transport av masser på offentlig veg skal vurderes. Aktuelle tiltak skal vurderes. 

Naturressurser -  jordressurser 
Det skal vurderes hvordan tiltaket påvirker jordressursene i planområdet.  Det skal 
avklares hvordan "skrotmasser" (myrmasser og trerøtter) skal avhendes, og hvordan 
man skal skaffe jordmasser for oppfylling over steinmassene. 
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Universell utforming 
Temaet skal utredes i henhold til overordnede retninglinjer. 
 

Barn og unges interesser 
Temaet skal utredes i henhold til overordnede retningslinjer. 
 

ROS-analyse 
Relevante tema knyttet til risiko og sårbarhet vil bli utredet. 
 

Prissatte konsekvenser 
Kostnader for opparbeiding og ferdiggjøring av området skal utredes. 

8. Planprosessen videre 
Bergen kommune melder nå oppstart av planarbeidet med en offentlig 
reguleringsplan. 

Dette er den innledende fasen av planarbeidet, og det er her muligheten for å påvirke 
planinnholdet er størst. Kommunen oppfordrer alle som har synspunkter i saken om 
å melde dette skriftlig. 

Basert på høring og innkomne merknader skal det utarbeides et 
reguleringsplanforslag. 

Anbefalt forslag til reguleringsplan med vurdering av og kommentarer til innkomne 
merknader ved oppstart, framlegges deretter for politisk behandling, der vedtak om 
utleggelse av planforslaget til offentlig høring blir gjort. 

Ved høring av planforslaget vil alle berørte parter bli tilskrevet. 

Merknadene fra høringen vil bli bearbeidet og oppsummert, og eventuelle endringer 
innarbeides i planen som så går til politisk sluttbehandling og vedtak i Bergen 
bystyre. Etter bystyrets behandling vil berørte parter på nytt bli tilskrevet med 
informasjon om vedtak og klageadgang. 

Det er en ønsket målsetting at planavklaringer kan skje snarest mulig, slik at vedtatt 
reguleringsplan kan foreligge og mottak av stein kan realiseres til arbeider på E39 
starter høsten 2013. 
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