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Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av 
alternative løsninger Mo – Austrheim. 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
 
I hovedalternativ ØB-I i Etne er det utredet to alternative traseer mellom Mo og Austrheim, der 
hovedforskjellen er hvor Nordelva krysses. Statens vegvesen anbefaler et alternativ b) som krysser 
elva så nær Mo som mulig, mens det også er utredet et alternativ a) som krysser ved Steinshagen. Se 
figur 1. 
 
Etne kommune har bedt om at det vurderes en endret løsning for lokalvegen i alternativ a), og Statens 
vegvesen ønsker å gjøre en utdypende sammenligning/konsekvensvurdering av de to løsningene. I den 
forbindelse må det legges til grunn H5-standard for begge løsningene. 
 
Hensikten med notatet er å styrke beslutningsgrunnlaget for valg av løsning på strekningen. 
 

  
Figur 1. Alternative løsninger Mo – Austrheim i hovedalternativ ØB-I 
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2. Beskrivelse 
 
Standard 
For begge løsninger er det nå lagt til grunn veg med H5-standard frem mot Grønstad, dvs. 
fartsgrense 90 km/t, bredde 12,5 m og fysisk midtdeler. Minste horisontalkurve er 450 m, 
mens kravet 625 m (+50 %) for bru. For H4-standard er minstekurve 300 m, og 450 på bru. 
 
For alternativ a) har dette medført en justering i forhold til løsningen som var ute på offentlig 
ettersyn, mens dette lå til grunn i b). 
 
Alternativ b) 
Traseen krysser over lokalvegen og dyrka mark på en fylling frem mot elva. Vi ser for oss 
utslaking av fyllingen, slik at en kan dyrke på sidene etter at vegen er bygd. Elva krysses 
tilnærmet normalt på, med en bru med lengde ca. 120 m. Videre går traseen i moderat stigning 
i grensa mellom dyrket mark og grustak opp mot Austrheim. Se figur 2 og 3, samt vedlegg. 
 

 
Figur 2. Alternativ b), plan- og profiltegning. Bru er uthevet.   
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Figur 3. Visualisering av alternativ b 
Alternativ a) 
Fra Mo går traseen på sørsiden av dagens veg frem til Steinshagen. Det blir en skrå og høy 
kryssing av Nordelva/dagens veg og pga. vegkryss må brua også forlenges for å oppnå 
akseptable siktforhold. Brua vil få en lengde på minst ca. 270 m (figur 4 og vedlegg). Dette er 
nesten 100 m lenger enn den løsningen som var på offentlig ettersyn (figur 5, 6 og vedlegg). 
For å unngå den høye fylling på nordsiden av elva og spare noe dyrket mark, kan brua 
forlenges til ca. 380 m. Videre opp mot Austrheim går traseen i bratt stigning over dyrket 
mark og inn mot grustaket. En bolig blir direkte berørt. 
 
I justert løsning er lokalvegen (fv.36) ført østover med tilknytning til dagens veg ved 
Steinshagen. I opprinnelig løsning gikk denne vestover og knyttet seg til dagens veg ved Mo. 
Det er også sett på en variant der lokalvegen går i egen undergang og kommer ut litt vest for 
Steinshagen. Denne er ikke illustrert. 
 

 
Figur 4. Alternativ a) med justert løsning (H5-standard og endret lokalveg) 
 

 
Figur 5. Alternativ a) med opprinnelig løsning (H4-standard). Bru er uthevet. 
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Figur 6. Alternativ a med opprinnelig løsning (H4-standard). Det er ikke utarbeidet 
illustrasjon av den justerte løsningen. 
 
 
3. Konsekvenser - sammenligning 
 
3.1 Prissatte konsekvenser 
 
Anleggskostnader 
 
Kostnad for bru er på 30-35’ kr pr m2, dvs. 375 - 450’ kr pr meter bru med bredde 12,5 m. 
I alternativ a) vil brua bli minst 150 m lenger enn i b). Dersom det regnes en merkostnad for 
bru kontra veg i dagen på 400’ kr pr meter, vil kostnadsøkningen være på ca. 60 mill. kr. I 
tillegg kommer kostnad til innløsing av bolighus.    
 
For å spare ca. 5 daa dyrket mark og unngå en høy fylling på nordsida av elva i alternativ a), 
kan brua forlenges med ca. 100 m. Det øker kostnaden med ytterligere ca. 40 mill. kr, dvs. ca. 
100 mill. kr mer enn i alternativ b). 
 
Kjøre- og tidskostnader, stigning 
 
Alternativ a) er ca. 40 m lenger enn alternativ b) og har også større stigning (5,8 % mot 3,7 
%). 
 
3.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
 
Landbruk 
Den justerte løsningen i alternativ a) gir bare små endringer i forbruk av dyrket mark, i 
forhold til opprinnelig. Reduksjon i forbruk er i størrelsesorden 2-4 daa, men det kan være 
forskjell i kvaliteten på den beslaglagte marka.  
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I konsekvensutredningen kommer alternativ b) bedre ut enn alternativ a) når det gjelder 
forbruk av dyrket mark, med en forskjell på 5-10 daa. Det vil være forskjeller i kvaliteten på 
dyrka mark og på driftsmessige ulemper / oppdeling. Statens vegvesen mener at samlet sett er 
alternativ b) fortsatt best når det gjelder landbruk. 
 
Landskap 
I konsekvensutredningen kommer alternativ b) samlet sett bedre ut enn alternativ a). Denne 
konklusjonen forsterkes når alternativ a) justeres, pga. den lange, høye og skrå kryssingen av 
Nordelva. 
 
Naturmiljø 
Justert alternativ a) har mer nærføring til elva og naturmiljøverdier og kommer noe dårligere 
ut enn alternativ b). 
 
Friluftsliv og nærmiljø 
Alternativ a) kommer nærmere bebyggelse enn alternativ b), og justeringen av alternativ a) 
medfører innløsning av et bolighus. 
 
Kulturminner 
Det er ikke vesentlige forskjeller mellom løsningene. 
 
 
4. Oppsummering/konklusjon 
 
I konsekvensutredningen ble alternativ b) samlet sett vurdert som bedre enn alternativ a). Med 
en justering av alternativ a) til å ivareta en H5-standard blir denne konklusjonen enda 
tydeligere.  
 
Statens vegvesen kan ikke se at alternativ a) har noen umiddelbare fordeler på noen tema, og 
mener at den store merkostnaden ikke kan forsvares. Statens vegvesen fraråder alternativ 
a). 
 
Fylkesmannen i Hordaland skriver i sin høringsuttalelse:  «Vi er elles samd i Statens vegvesen 
si tilråding om at ein bør velje ei line som kryssar Nordelva så tidleg som mogeleg nord for 
Mo. Etnevassdraget har, i tillegg til det som før er ment, eit rikt naturmangfald knytt til 
mellom anna forma på elveløpet, plante- og dyreliv, inkludert laks- og sjøaurestammane. Det 
er dermed viktig å redusere påverknaden så mykje som råd. 
 
Det er ingen høringsparter som forslår å velge alternativ a). 
 
 
 
Vedlegg 
 
Tegning C14001, alternativ b – anbefalt trase 
Tegning C14111a, alternativ a med justert løsning 
Tegning C14101, alternativ a med opprinnelig løsning 
 
 
 



extbam
Tekst i maskinskrift
Vedlegg: anbefalt løsning, alternativ b



extbam
Tekst i maskinskrift
Vedlegg: Alternativ a, justert løsning



extbam
Tekst i maskinskrift
Vedlegg. Alternativ a, opprinnelig løsning
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