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1. Innledning 

Formål med planarbeidet for Sandslimarka, i Ytrebygda bydel, Bergen 
kommune er transformasjon fra næring til boligformål.  
Det legges opp til ca. 225 boenheter, hvorav 172 er leiligheter og 53 
småhusbebyggelse. Videre planlegges det ca. 400 m2 næringsareal, samt ca. 
955 m2 barnehage. Planområdet ligger like ved Bybanestopp Sandslimarka, og 
er dermed ideelt plassert med tanke på å tilby et tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig kollektivtilbud. Tilrettelegging for barnehage og næring (kontor, 
bevertning, tjenesteyting) sikrer at noen daglige behov kan dekkes innenfor 
planområdet.  

2. Hva er en mobilitetsplan? 

Ifølge KPA 2018 skal det ved regulering av tiltak etter §§ 26 og 27 (bebyggelse 
og anlegg) større enn 5000 m2 BRA, eller som beregnes å gi mer enn 50 
arbeidsplasser, utarbeides mobilitetsplan. 
 
Mobilitetsplan er et planverktøy for tilrettelegging og organisering av 
transportløsninger knyttet til en arealplan eller utbygging. Mobilitetsplanen 
skal redegjøre for hvordan infrastruktur, bygninger og uteområder 
tilrettelegges for å begrense transportbehovet, fremme miljøvennlig transport 
og sikre trygg og hensiktsmessig varelevering, parkering og tilkomst for alle 
trafikantgrupper. Den skal videre redegjøre for kollektivtilbud og tilbud til 
gående og syklende. Eksisterende situasjon skal vurderes og omtales, og tiltak 
foreslås der dette er relevant. Samsvar med ABC-prinsipper skal også 
redegjøres for, samt deleløsninger, behov for kollektivinfrastruktur,  behov for 
ladestruktur og universell tilgjengelighet.  

Figur 1:Tomten på Sandslimarka. Kilde: TAG Arkitekter 



3. Målsettinger  

Overordnet nasjonal samferdsels- og by-/miljøpolitikk gir klare rammer og 
føringer for lokale mål for transport internt og til/fra planområdet, blant 
annet. Disse målene hentet fra `stadlige’ retningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transport-planlegging:  

• Samordnet areal- og transportløsninger med kollektivtransport, 
gange og sykkel samt konsentrert byutvikling 

• Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange 

 
I vurderingen av målsettinger må en ta hensyn til de aktuelle funksjonene i 
området, områdets lokalisering i forhold til transportnettet og 
konkurranseforholdet til nærliggende byområde/utviklingsområde.  
 
En ambisjon  for Sandslimarka er å kunne  bo i området uten å ha behov for 
egen bil. Dette skal gjøres blant annet gjennom å skape gode bymiljø med 
viktige servicefunksjonar i nærmiljøet samt å etablere en effektiv og 
målrettet infrastruktur for gange, sykkel og kollektivtransport. Gange og 
sykkel skal være de naturlige og mest gunstige reisemidlene for korte og 
mellomlange reiser, og kollektivtransporten skal være et  
konkurransedyktig alternativ for lange reiser. Figur 1 (til høyre) viser det 
bærekraftige mobilitetsbegrepet og hvilke transportmidler som bør 
prioriteres.   
 

Ambisjonsnivået for bruk av gange, sykkel og kollektivtransport som 
reisemiddel for kollektivtrafikk i planområdet er svært høyt. Viktige 
delmål i planen er: 

• Å utvikle et samfunn med gangavstander til daglige behov 
• Å legge til rette for næringsareal i planområdet slik at flest mulig 

kan bo og arbeide på samme sted 
• Å utbedre det lokale vegsystemet på Sandslimarka, ved å legge 

bedre til rette for fotgjengere og syklister 
 

                                   

Figur 2: Mobilitetspyramide (http://www.bicycleinnovationlab.dk) 

 



4. Vegsystem ved planområdet 

Planområdet har adkomst fra sør via 
Sandslimarka. Det er ikke oppgitt ÅDT på 
Sandslimarka, men Sandslivegen før 
rundkjøring til Sandslimarka har en ÅDT på 
10 000, mens Sandslivegen etter rundkjøringen 
har en ÅDT på 7 500. Fra dette kan en anslå at 
maksimal ÅDT lengst sør i Sandslimarka er 2500 
ÅDT, men trolig mye lavere nærmere 
planområdet, da det er flere avkjøringer på 
strekket. 
 
Planområdet er omkranset av vegene 
Sandsliheiane (privat veg) i nord og vest, og 
Sandslimarka (privat veg) i sør. Med unntak av 
to korte strekninger med 50 km/t er 
fartsgrensen på vegene som omkranser 
planområdet 30 km/t. Det er ikke registrert 
noen trafikkulykker på vegene rundt 
planområdet. Det foreligger ikke registrert ÅDT 
for vegene på vegvesen.no. 
 

 

 
 
 

 
Figur 3: Vegsystemet omkring planområdet på Sandslimarka 

  



5. Arbeidsplasser nær 
planområdet  

Mye biltrafikk gir inversjon, dårlig luftkvalitet 
og trafikkstøy. Planarbeidet bør forbedre 
trafikksituasjonen, ved å tilrettelegge for færre 
arbeidsreiser med bil, og flere med kollektiv 
transport og mer miljøvennlige 
transportformer. En bybanelinje gjør dette 
realistisk. Denne skal gjøre det lettere å nå 
store arbeidsplasser på Ytrebygda, Sandsli og 
Sandslivegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 4: Arbeidsplasser nær planområdet   

 



6. Tiltak for å begrense transportbehov og fremme 
miljøvennlig transport 

Det ligger en rekke trafikkreduserende tiltak i planen. Flere av disse 
fremmer også miljøvennlig transport:  

- Felles parkeringsanlegg under dekke med innkjørsel sørvest i 
planområdet. Dette samler all biltrafikk og hindrer trafikk på andre 
veger og innenfor boligområdet 

- Begrenset parkeringsdekning bil: 0,8 pr. 100 m2, som ligger godt 
innenfor KPA 2018 sitt krav om 0,6-1,2 pr. 100 m2 

- Alle bilparkeringsplasser i parkeringshus, kjeller eller større innendørs 
anlegg skal utformes med tilrettelegging for lading, jf. KPA 2018 

- Minimum to parkeringsplasser skal være forbeholdt bildeling. 
- Adkomst for bil er neddempet visuelt, mens hovedadkomst til området 

er beregnet for gående og syklende via åpne torg/gatetun/uteområder 
som er koblet til fortau og gang- og sykkelveg 

- God sykkelparkering i tråd med KPA 2018 
- Ladepunkt for el-sykler 
- Trygg sykkelparkering skjermet mot vær og vind  
- Areal til vedlikehold av sykkel under tak 
- El-sykkeldelering med utleie/lån av sykler og ev. kasser til transport for 

beboere kan vurderes 

 

Figur 5: Bybanen i vest, med gang- og sykkelveger. Kilde: TAG Arkitekter 



7. Varelevering, parkering og tilkomst 

Tilkomst og parkering 

Planområdet har adkomst fra Ytrebygdsvegen (fv 557) via Sandslihovden til 
Sandslimarka. Alternativ adkomst er fra Sandslivegen (fv 5170) via 
Sandslimarka. 

Avkjørsel til planområdet ligger sør-vest for planområdet, fra Sandslimarka. 

Det legges til rette for et bilfritt utendørsmiljø innenfor boligområdet. All 
parkering samles under bakken i eget parkeringsanlegg over to plan. 
Innkjørsel til parkeringskjeller er plassert i avkjørselen fra gatetun f_SGT1 til 
Sandslimarka.  

Ved at inn- og utkjørsel til parkeringskjeller legges i ytterkanten av 
planområdet, sikres bilfrie og trygge uteoppholdsarealer mellom bygningene 
i planområdet. På disse arealene prioriteres gående og syklende på veg til og 
fra boligene. 

Planen legger til rette for 0,8 p-plasser for bil pr. 100 m2 bolig, som er godt 
innenfor gjeldende krav i KPA 2018 (0,6-1,2). Basert på denne 
parkeringsdekningen er det avsatt totalt 182 p-plasser, hvorav 160 p-plasser 
for bolig, 6 p-plasser til næring (kontor, bevertning og tjenesteyting) og 16 p-
plasser for barnehage. 

Alle p-plasser er tilrettelagt med ladepunkt for el-bil, og 10 % av p-plassene 
skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg skal minimum 2 p-
plasser være forbeholdt bildelebiler.  

Foreldrekjøring til barnehage er foreslått løst med praktisk snuplass i enden 
av o_SKV1 og stopplomme for kortere opphold. I tillegg er det lagt til rette 
for barnehagetrafikk via p-kjeller (lengre opphold).  

 

Figur 6: Parkeringsanlegg over to plan med innkjøring vist i rød pil. Det legges opp til bod, 
sykkelparkering, bilparkering og tekniske rom i p-kjeller.  Kilde: TAG Arkitekter 



Varelevering/renovasjon 

Planen legger opp til kjøring med 
renovasjonsbiler i envegskjørt gatetun rundt 
nabolagsparken. Det er to oppstillingsplasser 
for tømming med kranbil og én 
oppstillingsplass for bossug rundt f_BUT.  
 
Varelevering til næring i BKB1 er foreslått løst 
via stopplomme i o_SKV1 utenfor boligområdet 
(liten lastebil som snur i snusløyfe) og i p-kjeller 
(kassebil). Det åpnes for at varelevering kan 
forekomme unntaksvis på envegskjørt gatetun 
ved behov for større kjøretøy og lossing 
nærmere varemottak. Varelevering til 
barnehage løses i stopplomme til barnehage 
utenfor planområdet (liten lastebil snur i 
snusløyfe, stor lastebil rygger i vendehammer). 
Det legges opp til at varetransporten ikke 
inntreffer samtidig med levering/henting i 
barnehagen. 
 
Renovasjon og begrenset varelevering inn i 
boligområdet innebærer en sambruk av 
kjørbart torg. Siden det planlegges for en 
bymessig situasjon med forholdsvis høy 
utnyttelse nær Bybanen, vil en slik sambruk av 
arealer være hensiktsmessig for å ikke legge 
beslag på uforholdsmessig store arealer knyttet 
til enkeltfunksjoner.  

Kjøresløyfen er utformet slik at trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper ivaretas best mulig, jf. 
punkt 13. Videre, er det tilrettelagt slik at  utrykningskjøretøy og flyttebil kan kjøre i en envegskjørte 
sløyfe som gir tilkomst til alle boenheter.  
 

 

Figur 7: Utsnitt fra illustrasjonsplan renovasjon og varelevering viser kjørbare utearealer/gatetun og rundsløyfe for 
varelevering/renovasjon. Kilde: TAG Arkitekter



8. Kollektivtilbud 

Bybanen går like forbi planområdet i sørvest, og Bybanestoppet ligger 
omkring 150 m vest for plan-området. Det er derfor svært enkelt og praktisk 
å benytte Bybanen i forbindelse med personreiser. Mellom Bergen sentrum 
og Sandslimarka Bybanestopp tar det 37 min. Bybanen har holdeplasser på 
kollektivknuteplasser som Birkelandskrysset, Nesttun, Lagunen m.m. Det er 
dermed godt tilrettelagt for overgang til bussruter mot de områder Bybanen 
ikke dekker.  

 I ukedagene har Bybanen avganger hvert 4.-5. min. i rushtiden morgen og 
ettermiddag, samt avganger hvert 7.-8. min. mellom rushtidene. Mellom 
18.00 og 22.50 er det avganger hvert 10. min, og utover dette er det avganger 
hvert 10.-15. min. frem til nattavgangene. I helgene er det avganger ca. hvert 
10.-15. min, ned mot hvert 30. min på søndager. De hyppige avgangene gjør 
planleggingsbehovet minimalt. 

Det ligger også bussholdeplasser nær planområdet, henholdsvis ca. 200 m 
vest for planområdet (linje 23, 26 og 55), og ca. 500 m sør for planområdet 
(linje 50 E og 54). 

Dette kan i stor grad regnes som «jobbruter» eller lokalruter. Disse rutene 
har generelt sett vesentlig færre avganger, og en litt annen funksjon enn 
Bybanen. Bybanen sikrer en tett og jevn frekvens på kollektivtilbudet mot 
store kollektivknutepunkt, Bergen sentrum og Bergen lufthavn Flesland. 
Bussrutene i området stopper ved større arbeidsplasser i Sandsli-/Kokstad- 
området og sørger for en lokal kobling mot de områdene hvor Bybanen ikke 
går. 

Busslinje 50E er en ekspressrute via Fyllingsdalen med god frekvens i 
rushtiden. Reisetid fra Sandslivegen til Festplassen i Bergen sentrum er 28 
minutter. 

 
Figur 8: Bybanen betegnes gjerne som "ryggraden" i kollektivtrafikken i Bergen. 

 

  



 

 

Figur 9: Kollektivtilbud  



9. Tilbud til gående og syklende 

 

 

 
Figur 10: Etablert gang- og sykkelveg langs Bybanetraséen sørvest for planområdet. 
Eksisterende bebyggelse i planområdet ses i bakgrunnen. 

 

Figur 11: Turveger langs Sandslielva, som drenerer Skranevatnet, øst i planområdet. Foto: 
Opus Bergen AS.

Ved etablering av Bybanen i området ble også gang- og sykkelnett utbedret 
til god standard. Området ligger omgitt av et overordnet tilrettelagt 
sykkelvegnett, samt ikke tilrettelagt sykkelveger. I forbindelse med 
byggingen av Bybanen ble det tilrettelagt sykkelveg som grenser til 
planområdets vestside.   
 
Bebyggelsen i planområdet skaper i dag en barriere for myke trafikanter 
gjennom planområdet. Hele området har dessuten en utforming som 
favoriserer bilbruk, med store parkeringsflater både på bakkeplan og under 
bebyggelsen. Det samme gjelder for nærområdet. Det er tilrettelagt gang- 
og sykkelveg langs Bybanen, og inn mot planområdet. Sandsliheiane i nord 
mangler tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
Øst for planområdet er det tilrettelagt turveg langs Sandslielva som 
kommer fra Skranevatnet. Tilkomst er sikret både med trapp fra 
Sandsliheiane nordøst i planområdet, og via grusveg sørøst i planområdet. 
Turvegen leder blant annet til Skranevatnet skole i nordøst, og har 
belysning på hele strekket. 
 



Mobilitetskart gående  

 



Mobilitetskart gående 

 



Mobilitetskart syklende 

 



10. ABC-prinsipper 

ABC-prinsippet handler om at det tilrettelegges for rett virksomhet på rett 
sted, slik at de får dekket sine transportbehov på en samfunnsmessig mest 
mulig gunstig måte. Områdets tilgjengelighet er en viktig del av vurderingen 

 

 

Prinsippet benyttes i første omgang ved etablering av næringsvirksomhet 
(kontorer og bedrifter). 

Planforslaget regulerer i hovedsak et nytt boligområde i planområdet, med 
innslag av næring som dagligvare, samt tilrettelegging for barnehage.  

11. Behov for ladestruktur 

Planen legger opp til at alle parkeringsplasser for bil og 25 % av 
sykkelparkeringsplassene skal tilrettelegges med ladepunkt for el-sykkel. 
Ladestrukturer gjør kjøp av elbiler mulig og håndterer barrierer mot 
elbilbruk.  

I Norge finnes det ikke så mange ladestasjoner for elsykler, slik som for 
elbiler. Elsykler her en rekkevidde som dekker vanlig daglig bruk og batteriet 

som er en verdifull del kan tas med inn for ladning innendørs. Batteriene kan 
også lades på ladestasjoner, noe som tilbys i enkelte byer i andre land, eller 
Oslo, se figur 12 (TØI rapport 1276/2013).  

Sandslimarka planen skal sikre at 25% av sykkelparkeringsplassene har 
tilgang til ladestruktur for el-sykkel.  

 

 

Figur 12: Ladestruktur for elsykkel i Oslo (Oslo er den første byen i Europa som lader elsykler 
ved hjelp av solcellepanel) 

A-områder er knutepunkt med regional kollektivbetjening, god 
tilgjengelighet for gående og syklende. Gjerne restriksjoner på 
biltrafikk 

B-områder er områder med relativt god kollektivbetjening og 
biltilgjengelighet og god tilgjengelighet for gående og syklende 

C-områder har lav kollektivbetjening og god biltilgjengelighet. 



12. Universell tilgjengelighet 

Prinsipp for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av 
planområdet, jf. bestemmelse §2.1.1.  

Gatetun, gangforbindelser og gang- og sykkelveg  
Krav til stigning (maks 5%), tverrfall (maks 2%), fast dekke (jevnt og 
sklisikkert dekke) og fribredde er viktige forhold når en ser på universell 
utforming av veger og gater, jf. håndbok V129. 

Selve boligområdet er flat, og gatetunet rundt nabolagsparken og gatetunet 
mellom rekkehusene har en stigning på eller under 5%. 

Opp mot vegen Sandsliheiane i nordøstlig retning er det høydeforskjell 
mellom utearealene og planlagt gang- og sykkelveg (på ca. 3 meter enkelte 
steder). Koblingene mellom bebyggelsen i nord og bebyggelsen i sør kan ikke 
gis universell utforming. Koblingene fra gatetun til gang- og sykkelveg i nord 
har stigning på 1:4 og 1:10 (hovedsnarvegen). Se illustrasjonsplan. 

Ny gang- og sykkelveg langs Sansdliheiane følger eksiterende bilveg og har 
ikke «mer ugunstig stigningsforhold enn den», jf. sykkelhåndboka V122 
kapittel 3.2. Stigning på gang- og sykkelvegen er på 8% (1:12,5) og 6,7% (1:15) 
- over krav på 5% for universell utforming - på to korte strekninger (30 m), 
men innenfor krav til stigning for gang- og sykkelanlegg utenfor 
sentrumsområder jf. vegnormalen N100. Se lengdeprofiltegning for o_SGS.  

Gang- og sykkelvegen som etableres langs Sandsliheiane skaper en bedre 
kobling mellom øst og vest for myke trafikanter via Sandsliheiane.   

Det er lagt inn snuhammer på enden av gang- og sykkelvegen for 
vedlikeholdskjøretøy (dimensjonert for personbil). 

Gangforbindelser er regulert med tilfredsstillende bredde innenfor og rundt 
planområdet. 

Adkomst til bygg og P-kjeller 
Adkomst til bygg og P-kjeller skal være universelt utformet. 

Turveger 
Det legges til rette for turveg (o_GT4) fra enden på gang- og sykkelvegen til 
trapp o_GT3. De øvrige turvegene i planen er regulert iht. eksisterende 
situasjonen, de skal ikke endres på. Krav til universell utforming av turveger 
er mindre streng enn for annet gang- og sykkelanlegg (stigning 8,3% eller 
10%).   

 

13. Trafikksikkerhet 

Følgende punkt er sett nærmere på ift. trafikksikkerhet. Det vises ellers til 
notat fra Helge Hopen AS datert 23.03.21 for helhetlig vurdering av 
trafikksikkerheten i prosjektet, bl.a. forbedringer fra 1. gangs behandling til 
2. gangs behandling.  
 

• Gatetun rundt nabolagsparken med tillatt kjøring for renovasjon 
og varelevering  
 

Tillatt kjøring for renovasjon og varelevering i gatetun rundt nabolagsparken 
har som konsekvens en blanding av trafikantgrupper på samme torgareal. 
Ivaretakelse av trafikksikkerhet for myke trafikanter må kunne belyses.  
 
Lav trafikkmengde  
Tømmefrekvens for restavfall i bossug er ca. 1 gang pr. uke. Tømmefrekvens 
for BRE1 og BRE2 (papp, papir, glass, restavfall mv.) er estimert av BIR til 
maksimalt ca. 5 ganger i måneden  (notat trafikksikkerhet Helge Hopen AS 
23.03.21). Det vil dermed være totalt 8-9 renovasjonsbiler per måned som 
kjører inn i planområdet.  



Det vil være ca 1 varelevering per dag i BKB1, avhengig av fordeling 
kontor/tjenesteyting og bevertning (notat trafikksikkerhet Helge Hopen AS 
23.03.21). Varebilen kan benytte stopplomme i o_SKV1, benytte p-kjeller 
eller benytte gatetun.    
Trafikkmengde rundt nabolagsparken vil dermed være svært lav. 
I tillegg, antas denne trafikken å foregå på faste tidspunkter og dermed være 
forutsigbar. 
 
Lav fartsgrense og andre mulige reguleringer 
Fartsgrense vil kunne reguleres lavt (til gangfart) innenfor planområdet. 
Belegg på gatetun kan i tilleg bidra til at trafikken foregår på gangfart og på 
myke trafikanter sine premisser.  
Det kan settes tidsregulering for varelevering til tider der det ikke er barn på 
skoleveg eller i utearealene (beboerparken, uteareal for barnehage). 
 
Utforming av rundsløyfe 
Gatetun er utformet som en envegskjørt rundsløyfe slik at det ikke blir noe 
rygging av renovasjonsbil eller varebil innenfor planområdet. Snusløyfen har 
venstresvingekurve som gir de beste siktforholdene for sjåfør. Sikt langs 
kjøresløyfen er godt ivaretatt ved 15km/t, se figur til siden. Kjøretøyene ser 
til enhver tid langt nok fremme til å kunne stoppe ved behov. 
Kjørearealene er samlet og konsentrert slik at kjøring avgrenses til et 
begrenset areal (arealformål gatetun f_SGT1/f_SGT4). 
 
Regulert gatetun er på 4,5 meters bredde, bortsett fra ved BRE1 og BRE2 der 
bredden er økt til 5,5m. Renovasjonspunktene (BRE1 og BRE2) er samlet på 
samme side av gatetunet, for at henting og heising ved torgareal foregår på 
samme sted.  
 
Det er i utgangspunktet ønskelig med åpne byrom og minst mulig stengsler, 
så inngjerding av f_BUT anses ikke som aktuelt. Det kan vurderes å sette inn 
møbleringselementer e.l. bak renovasjonspunktene slik at man hindrer trafikk 
ved tømmepunktene jf. RTP 27.11.2020.  

 
Figur 13: Sporingskurver lastebil (L=12m) i kjøresløyfen 

 
Figur 14: Stoppsiktlinjer for 15 km/t i kjøresløyfen 



• Gatetun mellom rekkehusene med mulighet for kjøring for 
flyttebil og utrykningskjøretøy 

Det er bare flyttebil og utrykningskjøretøy som eventuelt vil kjøre på 
envegskjørt gatetunmellom rekkehusene. Det er marginal trafikk.    
 

• Gang- og sykkelveg langs Sandsliheiane (o_SGS) 
 
Nytt separat gang- og sykkeltilbud 
Det mangler per i dag fortau på Sandsliheiane. Etablering av ny gang- og 
sykkelveg vil forbedre situasjonen for myke trafikanter som får et separat 
tilbud fra bilvegen samt en kobling til turstien ved ende på Sandsliheiane.  
3,5 m total bredde på gang- og sykkelvegen ivaretar antall gående og 
syklende som kan forventes på anlegget.  

Trafikkskille med Sandsliheiane og gang- og sykkelvegen o_SGS 
Det er ikke krav til trafikkskille mellom Sandsliheiane og gang- og sykkelveg 
siden fartsgrense er på 30 km/t jf. håndbok N101 kapittel 3.7.3. Det er likevel 
lagt inn avstand mellom gang- og sykkelvegkant og eksisterende bilveg (min 
0,75 m fra eiendomsgrense til Sandsliheiane til ny gang- og 
sykkelvegasfaltkant) for å kunne bygge en fysisk rabatt med kantstein. Denne 
rabatten vil gjøre at ferdsel på ny gang- og sykkelveg er skjermet fra trafikken 
på den private bilvegen og det vil ikke være mulig for biler på Sandsliheiane 
å parkere på gang- og sykkelvegen.  

Sikt langs ny gang- og sykkelveg 
Sikt langs gang- og sykkelvegen (stoppsikt Ls=25m på lokalsykkelvegnett i by) 
er ivaretatt på rett strek og i kurvene, se figur under. Syklistene ser til enhver 
tid langt nok fremme til å kunne stoppe ved behov.  

 
Figur 15: Stoppsikt (Ls=25m) langs o_SGS 

Utgang fra bebyggelse i nord på ny gang- og sykkelveg 
Småhusbebyggelsen og leilighetsbyggene i BKB1 og BB i nord har 
inngang/utgang på ny gang- og sykkelveg. Byggegrensen er lagt inn 1,25m fra 
gang- og sykkelvegasfaltkant for å få til et gatemessig/urbant uttrykk, med 
fasader mot gaten. Syklistene har dermed sikt 1,25m meter inn mot 
bebyggelse langs hele gang- og sykkelvegen. 
Inngangspartier er trekket 2 meter inn ift. gang- og sykkelvegen for å komme 
lenger vekk fra gang- og sykkelvegen, bl.a. med tanke på inngangsdører.   
Sykkeltrafikken antas til å være veldig lav på gang- og sykkelvegen siden 
denne er blindveg for syklister (ender i en trapp). Farten på syklistene antas 
også til å være lav siden det er ende av gang- og sykkeltilbudet. 
Sykkelandelen vil hovedsakelig være knyttet til rekkehusenhetene i planen, 
med brukere som er oppmerksomme på utgangene fra byggene. Med 1,25m 
sikt inn mot byggene, lav sykkeltrafikk og antatt lav fart, vurderes ikke 
avstanden fra bebyggelse til gang- og sykkelvegen som trafikkerhetsmessig 
utfordrende. 
 

• Sandsliheiane 
Det skal ikke gjøres noen endringer med Sandsliheiane nord for planområdet. 
Vegen skal ligge urørt og nytt boligområde skal ikke føre til mer trafikk på 



vegen. Det er dermed ikke noe endring med trafikksikkerhet for 
Sandsliheiane, med unntak av det positive med ny adskilt gang- og sykkelveg. 
 

• Avkjørsel til/fra planområdet på Sandslimarka 
Tilrettelegging av parkering på kun ett sted med kun én innkjørsel bidrar til 
trygg parkering. Siktkravene i avkjørsel fra planområdet og innkjørsel til p-
kjeller er sikret i plankartet. Innkjøring til P-kjeller er lagt inn rettvinklet på 
avkjørselen fra planområdet slik at sikten fra innkjørselen blir tilfredsstillende 
og begge avkjørslene adskilt. Det er lagt inn tilstrekkelig bredde for toveis 
trafikk inn til p-kjeller. Ganglinje langs o_SF2 mot turveien har tilbaketrukket 
krysningspunkt over avkjørselen i tråd med N100 - 2 meter. 
 

• o_SKV1 
Etablering av praktisk snuplass i enden av o_SKV1 dimensjonert for personbil 
og liten lastebil, samtidig som vendehammer opprettholdes, gir mulighet for 
trygt kjøremønster ved korte stans for levering/henting i barnehagen, samt 
varetransport til barnehagen og deler av næringsarealene i BKB1. (notat 
trafikksikkerhet Helge Hopen AS 23.03.21) 
 

• Gangtrafikk til og fra barnehage 
Det er bilfri gangakse til heis fra p-plasser avsatt til barnehage i p-kjeller. 
Deretter er det gangakser til innganger til barnehage utenom kjøreveg til og 
fra p-kjeller. 
 

• Veg til kollektivtilbud 
Planen regulerer fortauer, gang- og sykkelveg og gatetuner innenfor og 
rundt planområdet som sikrer trygg veg til kollektivtilbud. 
 

• Tilførselsvegnett til planområdet 
Når det gjelder trafikksikkerhet på tilførselsvegnettet til planområdet er det 
ikke grunnlag for å peke på spesielt risikoutsatte områder eller ulykkestyper. 
Trafikksikkerheten er godt ivaretatt gjennom 30 km/t som fartsgrense på 
Sandsliheiane og Sandslimarka og fartsdempende tiltak. Dette bidrar til å 

ivareta trafikksikkerheten på en god måte. Når det gjelder krysset 
Sandsliheiane/Sandslimarka vises det til nylig godkjent reguleringsplan. Det 
er ikke registrert noen ulykker med personskade i nærheten av planområdet. 
Samlet vurdert er trafikksikkerheten på tilførselsvegnettet å anse som god 
gjennom regulering av lavt fartsnivå for biltrafikken.  
 

 
Figur 16: Fartsgrense på Sandsliheiane og Sandslimarka – 30km/t (kilde: www.vegvesen.no)  

http://www.vegvesen.no/


14. Reisevaner  

I 2013 viste en reisevaneundersøkelse utført av SINTEF at Bybanen hadde 
endret transportmiddelfordelingen i bybanekorridoren. Kollektivandelen på 
reiser mellom bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda (Sanslimarka) 
økte fra 19 prosent i 2008 til 28 prosent i 2013.  Samme undersøkelse viste 
en nedgang i andel som velger å reise med bil i Bergen for første gang på 
mange tiår. Bybanen benyttes som hovedreisemåte for 14 prosent av turene 
mellom de fire bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda 
(Sandslimarka). 

Sandslimarka prosjektet ligger i nærheten av bybaneholdeplass og det gir 
mulighet for nye forbindelser også for gående og syklende. På den nyeste 
delen av bybanetraseen er det anlagt 4,2 km ny sykkeltrasé, og den 
kombinerte gang-, sykkel- og bybanetunnelen gjennom Dyrhovden er den 
første i sitt slag i Norge. 

  

Figur 17: Bybane:passasjerstatistikk per år (kilde: www.sintef.no) 

15. Oppsummering  

De overordnede målene med denne mobilitetsplanen har vært: 
• Samordnet areal- og transportløsninger med styrking av  
              kollektivtransport, gange og sykkel samt konsentrert byutvikling. 
• Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, 
______sykkel og gange. 
 
Mobilitsplanen forsøkte å vise hva slags muligheter plasseringen av  
planområdet (Sandslimarka) vil gi til fotgjerne, syklister og brukere av 
offentlig transport for å bevege seg rundt i nabolaget.  
 
Kartene med gå - og sykkelanalyser viser hvordan tilgjengeligheten fra pla-
nområde er til viktige målpunkt, via eksisterende og planlagt vegnett.  
Kartet på side 14 viser at folk kan nå omtrent alle de viktige målpunktene ved 
å gå i 15 minutter fra planområdet. Den etterfølgende illustrasjonen (side 15) 
viser at viktige reisemål er i kort sykkelavstand fra planområdet.  
 
Bergen vil møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt 
og velfungerende by hvor innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen. 
Planområdets plassering gir muligheten til å reise både til fots, med sykkel og 
med kollektivtransport. Bybanelinjen til Bergen sentrum kan bli et godt 
bidrag til å begrense bilbruken i Sandslimarka og i planområdet særlig.  
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