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FORORD

Denne formingsveilederen gjelder ny E16 og Vossebane mellom Arna og Stanghelle.  

Bakgrunn for dette prosjektet er at Samferdselsdepartementet 8. desember 2015 
bad Statens vegvesen og Bane NOR om å utarbeide en statlig reguleringsplan 
på strekningen Arna-Stanghelle i tråd med anbefalt konsept «K5» fra 
konseptvalgutredningen for E16 og Vossebanen. Samferdselsdepartementet ga 
premisser for planarbeidet. Planlegging av ny E16 og dobbeltspor for Vossebanen 
skal gjennomføres som et fellesprosjekt med en felles reguleringsplan. 

Statens vegvesen er tiltakshaver på vegne av Bane NOR og Statens vegvesen.

Denne formingsveilederen beskriver prinsipper for ny E16 og baneanlegg med 
stasjonsområder i dagsonene. Massedeponier og tilbakeføring av riggområder er 
omhandlet. Veilederen gir også innspill til rigg- og marksikringsplan samt forslag til 
avbøtende tiltak. 

Denne utgaven blir levert som en del av statlig reguleringsplan for Ny E16 og 
Vossebane mellom Arna og Stanghelle. Dokumentet viser de prinsipper som man 
har jobbet frem gjennom en tverrfaglig prosess, der det legges vekt på å angi et 
ambisjonsnivå for enhetlig utforming og materialbruk i prosjektet.

Dokumentet er retningsgivende for videre faser av prosjektet og det anbefales at den 
følger prosjektet videre med tanke på oppdatering og detaljering.

Veilederen er utarbeidet av Rambøll Sweco med innspill og bidrag fra Statens 
vegvesen og Bane NOR.

Bergen 20.11.2020

OPPBYGGING

Formingsveilederen er bygget opp i tre deler.

DEL 1 Innledning gir en beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet og formålet med 
å utarbeide formingsveilederen. Det gir også et innblikk i hovedmålene og de mest 
sentrale føringene i prosjektet som arkitekturstrategiene til Statens vegvesen og 
Bane NOR.

DEL 2 Landskap beskriver landskapskarakteren i prosjektområdet og reise-
opplevelsen man får i dagens situasjon. Dette kapittelet beskriver også arkitektur og 
formspråk i prosjektområdet. 

DEL 3 Langs veg og bane gir en innføring i prosjektet slik det er løst i forprosjektet 
som legger grunnlaget for reguleringsplanen. Det er en beskrivelse av alle dagsoner 
med de løsninger som er valgt. Denne delen gir anbefalinger i forhold til terrengbe-
handling og tilpasning, vegetasjonsbruk, massedeponi, vann, formspråk og materi-
alvalg, samt konstruksjoner.
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Kapittelet gir et innblikk i bakgrunn og formål med formingsveilederen, 
samt beskriver rammene i prosjektet og dets hovedelementer

Del 1 Innledning
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BAKGRUNN OG FORMÅL MED FORMINGSVEILEDEREN

Dette dokumentet er utarbeidet som en del av arbeidet med den statlige 
reguleringsplanen for ny E16 og Vossebane mellom Arna og Stanghelle. 
Formingsveilederen ferdigstilles som en del av reguleringsplanen og skal sikre 
helhetlig utforming av hele traséen og gi et ambisjonsnivå for videre prosjektfaser. 
Formingsveilederen er utarbeidet av faget landskapsarkitektur med innspill fra andre 
fag.

Veilederen skal være et redskap for å sikre estetisk og miljømessige målsetninger 
i tillegg til å gi vegen og jernbaneanlegget et helhetlig uttrykk. Det er en føring i 
prosjektet at det skal være høyt fokus på å benytte kostnadseffektive løsninger.

Dokumentstatus
Denne formingsveilederen skal være retningsgivende og ikke bestemmende for 
prosjektets kommende faser.

Prosjektets rammer - utdrag fra Planprogrammet
Prosjektets rammer er satt i Planprogrammet vedtatt 09.11.2020.   
Samfunnsmål: I 2050 skal transporten i korridoren skje trygt og pålitelig med 
reduserte avstandskostnader som gir grunnlag for regional utvikling.

Effektmål i prosjektet:

1. Trygg transport

2. Redusert reisetid og økt kapasitet

3. Legge til rette for en effektiv planprosess og kostnadseffektiv utbygging

Andre viktige mål:

• Bærekraftig lokal- og regional utvikling. Bidra til at Vaksdal og Stanghelle kan 

         utvikles til  attraktive stasjonssentrum. 

• God arkitektur og landskapstilpassing 

• Unngå/minimere fysiske og visuelle barrierer

• Ha god økologisk tilstand i vannforekomster både i sjø og ferskvann

Formingsprinsipper 
• Optimal visuell landskapstilpasning skal vektlegges. I dette ligger en helhetlig
          vurdering av inngrep i nye områder, og ny terreng- og landskapsforming.  
•      Tilpassing av nye element og tiltak skal vurderes opp mot landskapets        

 kvaliteter.
• Valg av tekniske løsninger og vektlegging av god stedstilpasset arkitektur skal 
          vurderes og sees i en helhet. Både Statens vegvesen og Bane NOR sin   
          arkitekturstrategi skal ivaretas.

For banedelen av prosjektet vises det til Teknisk designbasis for InterCity-
strekningene side 35 der elementer som ønskes belyst i formingsveiledere er 
gjengitt. Disse listes opp under og er innlemmet videre i dette dokumentet, tilpasset 
koordinering med veganlegget og hvordan prosjektet beskrives forøvrig.

ARKITEKTURSTRATEGI
arkitektur.nå ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2009. Bakgrunnen 
for dette var at regjeringen ville løfte arkitekturen gjennom en ny helhetlig 
arkitekturpolitikk. Bygninger, byer og tettsteder møter nye utfordringer knyttet til 
klimaendringer, vekst og transformasjon. Som følge av dette utarbeidet både Bane 
NOR og Statens vegvesen arkitekturstrategier.  

Henvisninger:
arkitektur.nå 
Jernbaneverkets arkitekturstrategi 
Statens vegvesens arkitekturstrategi 
Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A 
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Bane NORS arkitektursstrategi
Bane NORs arkitekturstrategi (2015) skal legges til grunn for prosjektet. I forbindelse 
med utarbeidelse av Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene er Bane NORs 
hovedprinsipper konkretisert. Denne designbasisen skal danne utgangspunktet for 
UAS og utdypningen er gjengitt herunder.

VI SKAL LØFTE ARKITEKTUREN I DET OFFENTLIGE ROM
Prosjektet vil bli svært eksponert, både gjennom nye stasjonsområder sentralt i 
byene og på fri linje med bruer, tunneler og andre jernbanetekniske konstruksjoner. 
For å sikre at de nye anleggene utformes med varig kvalitet stiller prosjektet krav 
til arkitektfaglig kompetanse hos våre rådgivere. Det skal legges mest ressurser i 
utforming av anlegg og konstruksjoner der jernbaneanlegget berører mange og/eller 
er svært synlig.

VÅR ARKITEKTUR SKAL STIMULERE TIL ØKT BRUK AV MILJØVENNLIGE 
TRANSPORTFORMER
Prosjektet legger vekt på de reisende, og har et bevisst forhold til utforming av 
stasjonsområdene - både funksjonelt og visuelt. Prosjektet har et særlig fokus på 
adkomst til stasjon, gode bytteforhold mellom ulike transportmidler, reiseopplevelse 
underveis og ankomstforhold til destinasjon. I tillegg har prosjektet fokus på fri linje, 
og at kulvertunderganger plasseres og utformes slik at det blir attraktivt å gå og 
sykle.

VI SKAL HA ET BEVISST FORHOLD TIL VÅRE OMGIVELSER
Prosjektet har fokus på knutepunktutvikling og samarbeid for å skape positiv 
effekt utover stasjonsområdene. Vi vil derfor tilrettelegge for et godt møte med 
omgivelsene og samarbeid med aktører som Statens vegvesen, Fylkeskommunene og 
kommunene.

VÅR ARKITEKTUR SKAL ALLTID FORANKRES I SAMTIDEN OG I DIALOG MED HISTORIEN
Prosjektet skal bruke det handlingsrommet vi har til å utforme både stasjonene og 
elementer som støyskjermer, KL-master, skjæringer/fyllinger tilpasset omgivelsene 
og samtiden. Kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer skal ligge til grunn når vi 
gjør våre beslutninger.

VI VELGER GODE MILJØ- OG ENERGIVENNLIGE LØSNINGER SOM GIR LANG LEVETID OG 
LAVE LEVETIDSKOSTNADER
Valg av løsninger, både materialbruk og utforming, skal tilfredsstille dagens høye 
miljøkrav og være tilpasset fremtidig drift- og vedlikehold. Dette for å sikre lang 
levetid og et visuelt uttrykk som holder seg over tid. Prosjektet stiller derfor krav til 
tverrfaglighet hos våre rådgivere.

Statens vegvesens arkitektursstrategi
Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet:

MILJØ OG ENERGIVENNLIGE LØSNINGER SKAL PREGE ARKITEKTUREN

MÅL: Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av   
virkemidlene for å skape helhetlige og framtidsrettede løsninger

BYER OG TETTSTEDER SKAL UTVIKLES MED ARKITEKTUR AV GOD KVALITET
MÅL: Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal være av god
arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal vi bidra til å fremme god
by- og stedsutvikling

STATEN SKAL IVARETA KULTURMILJØ OG BYGNINGSARV
MÅL: Statens vegvesen skal forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
som kilder til forståelse av felles kultur og identitet

STATENS SKAL VÆRE ET FORBILDE
MÅL: Statens vegvesen skal inspirere andre til god arkitektonisk kvalitet

NORSK ARKITEKTUR SKAL VÆRE SYNLIG NASJONALT OG INTERNASJONALT
MÅL: Statens vegvesens transportanlegg skal ha høy arkitektonisk kvalitet som 
bidrar til å skape et tydelig og positivt bilde av Norge

KUNNSKAP, KOMPETANSE OG FORMIDLING SKAL LØFTE ARKITEKTUREN
MÅL: Statens vegvesen skal være dristige og iverksette tiltak som sikrer 
arkitektfaglig kunnskap og kompetanse i utvikling
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Beskrivelse av prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt 
med	stor	trafikk,	samtidig	som	at	strekningen	er	svært	utsatt	for	ras	og	har	mange	
ulykker. Dagens vegtunneler tilfredsstiller heller ikke EU sine tunneldirektiv. For 
jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og redusert reisetid. Dagens 
jernbane holder i tillegg ikke dagens krav til standard og kurvatur.

Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på ca. 8-9 km samt to nye stasjoner; 
Vaksdal og Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon og nord for 
Stanghelle skal ny bane koples på dagens jernbanetrase. På hele strekningen skal det 
etableres sikringsanlegg av typen ERTMS. 

Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på ca. 9-10 km med korte dagsoner 
på Trengereid, Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges 
med to tunnelløp. Tunnelen mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle 
skal	bygges	med	ett	tunnelløp	med	tovegstrafikk.	Kryssløsninger	i	fjell	benyttes	for	
avgreining til Vaksdal og Trengereid. 

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. 
Mellom Arna og Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrase. 

Oversiktskart for planlagt veg- og jernbanetrasé mellom Stanghelle i øst og Arna i vest. På Vaksdal blir det 
regulert to alternativer, B1 og B2
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Del 2 Landskap

Kapittelet beskriver prosjektområdet overordnet gjennom 
landskapsregioner og hvordan reisen gjennom dagens anlegg oppleves 
med tanke på landskap, arkitektur og formspråk
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LANDSKAPSBILDE

Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets romlige og visuelle egenskaper 
og hvordan landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter 
alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap.           
(Håndbok V712, 2018)

På stekningen fra Arna til Stanghelle går vegen og banen i dag gjennom områder 
med ulik landskapskarakter. Innholdet i dette avsnittet om landskapsbilde er 
utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med konsekvensutredning i planomtalen 
til den statlige reguleringsplanen. 

Dalehagen med sine jordbruksarealer utgjør en kontrast i et storskala landskap som 
er dominert av sterke terrengformer og vassdrag. E16 og Vossebanen forsterker 
opplevelsen av dalens lengderetning. Jordbruksgrenden Helle, med et variert innslag 
av dyrka mark og tun, danner et småskalalandskap sammen med Hellestraumen. E16 
danner i dag en kontrast til det helhetlige kulturlandskapet. 

Tettstedet	Stangehelles	definerte	form	har	et	småskala	uttrykk	der	E16	og	
Vossebanen er sentrale visuelle innslag.

Fra Stangelle til Vaksdal er landskapet dominert av fjordsystemet. Den 
sammenhengende bratte fjellveggen på Osterøysida med motstykke på Vaksdalsida 
gir landskapet intentistet. Landskapsrommet kan oppleves som monotont og 
avgrenset, og inntrykket blir forsterket av kontrasten i spedt bebyggelse med 

Arnadalen sett fra vestsiden av dalen Dagens Vossebane passerer forbi industriområde i Vaksdal Inn mot Stanghelle stasjon går Vossebanen forbi naust langs Dalevågen

småskalapreg slik som i grenden Fossmark. Veg og bane er underordnet landskapet. 
Ved utløpet av Veafjorden endrer fjorden retning og form, og åpner seg i Sørfjorden 
som er videre. 

Nedre	del	av	tettstedet	Vaksdal	er	forankret	i	fjordrommet	som	definerer	områdets	
uttrykk, sammen med stasjonsområdet og industrianleggene. Øvre del av Vaksdal 
er knyttet til elve- og dallandskapet som er trangere og har en helt annen karakter, 
her er det variert bebyggelse og eksisterende E16 krysser dalrommet. Øverst i dalen 
ligger gården Tolåsen.

Den østlige delen av Sørfjorden er et storskala landskap der naturpreget dominerer. 
Spredt bebyggelse, naustmiljø og grenden Boge utgjør kontraster langs strandsiden. 
Sørfjorden svinger seg videre vestover, og smalner av. Bebyggelse og et variert 
kulturlandskap på begge sider av fjorden endrer inntrykket av, og øker mangfoldet 
i fjordlandskapet. Tregereid med sitt særegne bygningsmiljø og jernbanestasjonen 
er en del av fjordlandskapet. Eksisterende E16 ligger lengre oppe i dalsiden, 
fremdeles i kontakt med fjorden, men forankret i et trangere og avstengt uttrykk i 
Trengereiddalen og Vestredalen.

Ved Osterøybroden strekker fjorden seg ut, og gir et videre utsyn nordvestover. 
Arnavågen er en del av en langsmal sidefjord i dette fjordløpet. Innerst i Arnavågen 
ligger	tettstedet	Indre	Arna	som	er	et	trafikknutepunkt	for	E16	og	Vossebanen	i	
dag. Videre sørover ligger Arnadalen, som er preget av industri, boligområder og 
intrastruktur: Fjord- og dalsidene her er preget at slake åser med skog.
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NiN LANDSKAPSTYPER 2.0
NiN landskapstyper 2.0 er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på 
landskapstypenivå. Systemet svarer ut formålet med å ivareta mangfoldet 
i	landskapet,	som	i	naturmangfoldloven	er	definert	som	«mangfoldet	av	
landskapstyper». 

Kartleggingssystemet er lagt til eit detaljeringsnivå som er tilpasset målestokk 1:50 
000.

Databasen utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen og inngår som et 
grunnlag for analysen. Utgreiingsområdet er som første trinn grovinndelt med 
utgangspunkt i aktuelle landskapstyper i NiN Landskap. Planområdet omfatter 10 
ulike landskaps-/grunntyper.

Delområdene inngår i de tre hovudtypene fjordlandskap, innlandsdallandskap og 
Innlandsås-	og	fjellandskap.	Sett	ut	ifra	geografisk	fordeling	nasjonalt,	og	hvor	
mange grunntyper de inneholder, så er dette relativt vanlige landskapstyper. Det gir 
en indikasjon på landskapsverdi innenfor utgreiingsområdet. 

18 av totalt 23 delområde ligger helt eller delvis i fjordlandskapet.

De to delområdene som er gitt stor verdi (L3 Helle og L8 Nedre Vaksdal) ligger i 
fjordlandskapet, type LA-TI-K-F-18 Nedskåret fjordlandskap med bebygde områder. 
Dette er også den dominerende landskapstypen innenfor utgreiingsområdet. 13 av 
totalt 23 delområde ligg helt-, eller delvis innenfor denne landskapstypen. 

Fordeling av NIN-grunntyper innen for utredningsområdet (Artsdatabanken) 
Ill: Geodata Statens vegvesen
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ARKITEKTUR OG FORMSPRÅK

Det	ligger	flere	tettsteder	som	er	utviklet	rundt	fabrikker	og	Vossebanens	
stoppesteder innenfor planområdet, men kulturlandskapet er for det meste preget 
av spredt bosetning som er knyttet til gårdstunene i området. På gårdene er det som 
regel våningshus, løer og naust. Tradisjonell byggeskikk med et formspråk basert på 
typiske vestlandske lemstover, og løer med grindkonstruksjon er fremdeles tilstede. 
Mange er også bygget om og endret gjennom årene. Et typisk arkitektonisk trekk i 
hele planområdet er bruken av vossaskifer på takene. Hellene, som ble fraktet fra 
Voss med jernbanen, ble populære på slutten av 1800-tallet og brukt frem til siste 
verdenskrig.   

Industristedene i området utviklet seg på slutten av 1800-tallet. Avgjørende for 
industrireisingen var Vossebanen (1883) og tilgangen til vannkraft. Jernbanen 
hadde stor betydning som transportkilde, og i det brattlendte fjordlandskapet fant 
industrigründerne verdifulle kraftressurser i fosser og elver. Steder som Espeland 
(Arna), Trengereid, Vaksdal og Boge er eksempler på dette. Industrien sysselsatte 
mange, noe som førte til utbygging av funksjonær- og arbeiderboliger i forbindelse 
med fabrikkene. 

I	tettstedene	finner	man	mer	bypreget	arkitektur,	og	formspråket	varierer	mye.	Blant	
den	tidlige	utbyggingen	finner	man	hus	i	sveitserstil,	nyklassisisme	og	jugendstil.	
Vaksdal står i en særstilling blant industristedene i området, ikke minst fordi 
Vaksdal	mølle	var	et	av	de	største	mølleanleggene	i	landet.	Her	finner	man	mange	
arkitekttegnede bolighus med trekk fra jugendstilen. Vaksdal mølle har også et 
bygningskompleks med mange ulike historiske stilarter. Kornsiloen som er tegnet av 
Leif Grung, er regnet som et ikonisk bygg knyttet til funksjonalismen. Utbyggingen 
av boligfeltene rundt Espeland fabrikker har også stor variasjon i formspråk. 

Den største utbyggingen i tettstedene i planområdet har likevel skjedd etter siste 
verdenskrig. Eneboliger med hage dominerer, og ferdighus av typen rødlandshus har 
stor	utbredelse.	Eksempel	på	dette	finner	man	i	Trengereid	og	Stanghelle.

Langs Vossebanen står fremdeles alle stasjonsbygningene fra 1883 – oppført i 
sveitserstil, en stilart som på 1880-tallet var helt ukjent i området, men som ble 
svært populær. 

Vaksdal Mølle med oppdemt fossefall i forgrunnen Bebyggelse langs Brualeitet i Vaksdal Oppdemt fossefall i Vaksdal med rørledning til kraftverk på siden
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REISEOPPLEVELSE

Reiseopplevelse	kan	defineres	som	den	reisendes	opplevelse	av	omgivelsene.	
Utformingen av veg- og baneanlegg skal bidra til at opplevelser beriker reisen 
mellom	Stanghelle	og	Arna.	Reiseopplevelsen	er	også	knyttet	til	trafikksikkerhet	
gjennom å hindre monotoni i anlegget samt å bedre orienterbarheten i anlegget. 
Dette kan gjøres ved å sikre utsyn til referansepunkter i landskapet og stedene. Reise 
opplevelse er nå en tilleggsanalyse i V712, men det er medtatt her siden det er nevnt 
som et tema i Teknisk designbasis for Intercity. 

Dagens situasjon
Reisen langs dagens veg og bane kan oppleves som dramatisk, med høye og 
frodige fjellsider som stuper i fjorden og tettstedene som passeres tett på. Mye 
av strekningen går også i dag i tunnel, noe som gjør at dagsonene blir viktige for 
reiseopplevelsen. Store deler av dagsonen har visuell forbindelse til fjorden, men 
høye trær og avstand fra fjorden gjør at noen strekninger har begrenset kontakt og 
er mest dominert av frodig vegetasjon. På Helle har man et utsyn til et karakterisktisk 
landskapsrom og passerer tett på kulturlandskapet. Gjennom Stanghelle er det 
støyskjermer på begge sider av veien og dette skaper en korridoreffekt gjennom 
tettstedet. Bebyggelsen som ligger høyere opp og de store landskapsformene får 
man en opplevelse av. Gjennom tettstedene Trengereid og Vaksdal går vegen lengre 
oppe i dalsidene og har liten visuell kontakt med fjorden. Arnadalen er preget av 
bebyggelse, næring og åsene omkring. 

Jernbanen fra Stanghelle til Arna ligger stort sett nærmere fjorden enn det vegen 
gjør, men også store deler av denne strekningen går i tunnel. Den visuelle kontakten 
med fjorden er bedre enn i vegens dagsoner. Et eksempel på dette er langs 
Dalevågen i Stanghelle. Ved stasjonene har man mer kontakt med tettstedet som 
gjerne er bygget opp rundt stasjonen enn det man har langs E16, så reisen med 
dagens jernbane gir en helt annen opplevelse enn å kjøre E16. Dette gjelder både for 
Stanghelle, Vaksdal og Trengereid og Arna. Forbi tettstedet Vaksdal går toget i dag 
nede ved fjorden og inntil de gamle industribygningene og det regulerte fossefallet.

Prosjektert situasjon
Både veg- og baneanlegg vil i ny plan i enda større grad enn tidligere gå i tunnel 
og dagsonene blir viktige i forhold til orientering og variasjon. I forbindelse med 
veg- og baneanlegget skal man etablere omfattende støyskjermingstiltak og 
dette kan føre til en korridoreffekt. I reguleringsplanen er det forsøkt å benytte 
terrengformasjoner i stedet for skjermer der det er tilgjengelige arealer. I videre faser 
bør dette omsyntas i forbindelse med materialvalg i skjermer.

En del av reiseopplevelsen er også å kunne orientere seg hvor man er. Dette kan 
forsterkes gjennom fargebruk og materialvalg med lokal tilknytning.

Støyskjermer skaper en korridor forbi Stanghelle langs dagen E16En reise langs dagens jernbane gir mer kontakt med fjorden enn langs E16Den reisende langs dagens E16 opplever lite av Vaksdal i en kort dagsone



    15   

Del 3 Langs veg og bane 

Beskriver løsningene utarbeidet i forprosjektet og angir forutsetninger 
og prinsipper for veg- og banestandard. Del 3 gir en beskrivelse av alle 
dagsoner med de løsninger som er valgt. Det gir anbefalinger i forhold 
til terrengbehandling og tilpasning, vegetasjonsbruk, massedeponi, 
vann, formspråk og materialvalg, samt konstruksjoner.
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DAGSONER

Herunder presenteres dagsonene slik de er utarbeidet gjennom arbeidet med 
reguleringsplanen. Det er i denne prosessen lagt vekt på et tverrfaglig samarbeid 
og at det skal avsettes nok areal i reguleringsplanen til å sikre robuste og gode 
løsninger. Landskapsarkitektene har i dette arbeidet hatt prinsippene gitt i 
prosjektets formingspremisser i planprogrammet i tankene. Arealknappe dagsoner 
gir i noen situasjoner løsninger som ikke alltid er optimale med tanke på estetikk og 
opplevelse,	men	det	er	trafikktekniske	og	terrengmessige	forhold	som	gir	løsningen.	
Felles krav og håndbøker beskrives innledningsvis.

 

VEG- OG BANESTANDARD

Normalprofil	veg
Den nye E16 Arna – Stanghelle er planlagt etter vegklasse H5 i Håndbok N100 med 
noen tilpasninger. Det skal reguleres for to løp (2xT9,5) og med to kjørefelt i hver 
retning, men mellom Trengereid og Stanghelle vil det i denne omgang bli lagt opp 
til	å	bygge	ett	felt	i	hver	retning	og	tunnelprofil	T10,5.	Den	beregnede	ÅDT-en	
for vegtraséen er 14 000 mellom Arna og Trengereid, 9500 mellom Trengereid og 
Vaksdal og 8000 mellom Vaksdal og Helle. E16 vil være dimensjonert for 90 km/t, 
men vegen vil bli nedskiltet til 80 km/t fra Helle til Trengereid.

Normalprofil	bane
Banetraséen	er	dimensjonert	for	gjennomgående	elektrifisert	dobbeltspor	for	blandet	
trafikk	opptil	200	km/t.	Nye	stasjoner	på	Stanghelle	og	i	Vaksdal	planlegges	det	med	
sideplattformer	som	er	250	meter	lange.	Normalprofiler	under	viser	Vaksdal	stasjon	
og dagsone på Trengereid.

Normalprofil H5 for veg i dagen

Normalprofil bane ved Vaksdal stasjon Alternativ B1. Henvisning til tegning UAS-03-F-01023

Normalprofil bane i dagsone på Trengereid. Henvisning til tegning UAS-03-F-01024
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Stasjonsområder
Det er i prosjektet besluttet at jernbanen skal ha tre stoppesteder og det blir planlagt 
med jernbanestasjoner på Stanghelle, i Vaksdal og i Arna. På Stanghelle og Vaksdal 
medfører ny trasé at det blir etablert helt nye stasjonsområder.

Stasjonsstandard
Nye stasjoner på Stanghelle og Vaksdal skal ha Basisstandard i Stasjonshåndboka, 
men med tilrettelegging for parkering, av- og påstigning, og mulighet for buss 
for tog. Dette stasjonsoppsettet vil i prinsippet bestå av plattformer med enkel 
standard for klimabesyttelse/lehus. I tillegg er det adkomster til plattformer som 
er universelt utformet og kjørbar tilkomst for driftskjøretøy. Det er ikke krav til 
at tilkomst i forbindelse med drift er universell. Tilknyttet stasjonene planlegges 
det parkeringsplasser for personbiler, HC og sykkel. Det er tatt utgangspunkt i 
innfartsparkeringsstrategi for Bergensbanen hva gjelder antall parkeringsplasser det 
er tilrettelagt for. Strategisk rammeverk for stoppesteder angir størrelser på trapper, 
gangveger, og lignende.

Det planlegges for en plattformlengde på 250 m og det er lagt opp til en 
plattformbredde på 5 m.

Materialbruk beskrives nærmere under kapittel om Formgivning.

Nedlagte stasjoner
Prosjektet medfører at eksisterende stasjoner i Stanghelle, Vaksdal og Trengereid 
blir lagt ned. Dette er Bane NORs eiendom og de vil ha ansvar for etterbruk. Dersom 
det blir etablert turveg langs deler av den gamle jernbanelinjen, kan disse ha stort 
potensiale i forbindelse med turisme.

Henvisninger Baneanlegget

TSI PRM (2015)
Stasjonshåndboka
Teknisk regelverk (2020)
Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A 
Designhåndbok Jernbanedirektoratet
Parkeringsstrategi
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Modellutsnitt av dagsone på HelleUtsnitt av landskapsplan for Helle. Tegning UAS-01-O-01101

Mur i forbindelse med portal og langs E16 er planlagt utført i naturstein.

Helle
Lengst nord i planområdet begynner ny E16 med påkobling til dagens E16 i den 
sørlige portalen på Helletunnelen. Det bygges ny vegtunnel for E16 til Vaksdal. Den 
eksisterende	tunnelen	vil	bli	omklassifisert	til	lokalveg.	Et	nytt,	kanalisert	kryss	vil	
håndtere	trafikken	til	og	fra	Stanghelle	og	Dalevågen.	Kryssområdet	får	busslommer	
i begge retninger og E16 vil bli videreført østover. Under E16 forlenges eksisterende 
kulvert. 

E16 ligger på fylling mellom de to tunnelene. Terrenget faller ned mot undergang. 
Dette er skoleveg for barn på Helle som skal til Stanghelle skole og brukes som 
turveg. Arealene langs lokalveg og sidearealer revegeteres. Oppe ved kryss og 
snulomme kan sidearealene ha et mer parkmessig preg. Sideareal langs E16 
revegeteres slik at det etter hvert blir en del av kulturlandskapet her.

Murer i forbindelse med portalene og langs veg ellers utføres fortrinnsvis i 
naturstein. Teknisk bygg for vegtunnel er plassert langs lokalveg. Dette utføres som 
tekniske bygg i dagen ellers i prosjektet.
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Stanghelle
Ny jernbanetrasé knytter seg til eksisterende spor rett nord for Dalevågen 
på Stanghelle. For å få til en god tilkobling, må det gjøres forholdsvis store 
terrenginngrep. Det vil bli tilrettelagt for fremtidig videreføring med jernbanetunnel 
mot Voss. Skjæringen som oppstår i forbindelse med disse arbeidene vil bli synlig 
fra Stanghelle. Den visuelle virkningen av dette inngrepet kan dempes ved å legge 
tilbake	masser	oppover	mot	påhoggsflaten	og	revegetere	dette	området.	Det	er	også	
anbefalt at fjellknaus mellom Dalevågen og nytt spor blir bevart.

Det bygges ny bru over Dalevågen og Ardalsvegen. Brua går direkte over i ny 
jernbanestasjon, plassert i området rett vest for dagens butikk og barnehage på 
Stanghelle.

Utsnitt av landskapsplan for Stanghelle. Tegning UAS-01-O-01201Modellutsnitt. Påhoggsområde nord for Dalevågen. 

Krysset	på	dagens	E16	vil	ikke	bli	flyttet,	men	det	må	etableres	to	nye	kryss	for	
å erstatte dagens tilkomst til Lågaskarvegen og til områdene øst for dagens E16. 
Dagens	E16	vil	bli	omklassifisert	til	lokalveg,	og	snevret	inn	med	nye	fortau	og	
busslommer. Det vil bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og parkering mellom 
stasjonen og dagens E16. Dagens gangruter vil til en viss grad bli opprettholdt, og 
det blir etablert en gangbru over sporene for å binde sammen plattformene og de 
to områdene som er skilt av stasjonen. Rett etter stasjonen, går jernbanetraséen 
inn under kryssområdet, i tunnel til Vaksdal (Vaksdalstunnelen). Teknisk bygg for 
banetunnelen plasseres langs dagens E16, sør for tunnelen.

Anlegget på Stanghelle har mange høye murer og det er i utformingen lagt 
vekt på å dempe den visuelle virkningen av disse gjennom forming av terrenget 
og	grønne	flater	med	vegetasjon.	Områdene	i	forbindelse	med	stasjonen	og	
tilførselsveger er tenkt med en parkmessig utførelse. På tomten for bedehuset er det 
i landskapsplanen vist grøntområde som en midlertidig løsning til endelig bruk er 
avklart. 
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Modellutsnitt fra Stanghelle. Standpunkt er fra over Dalevågen

Modellutsnitt fra Stanghelle. Standpunkt er fra sørøst.

Stasjonsområdet

Lokalisering
Dagens stasjon i Stanghelle ligger ved fjorden. Blant annet ut fra krav til 
kurvatur og at banen skal koble seg til eksisterende trasé ved Stanghelle i østlig 
retning, er plassering av ny bane og stasjon trukket lenger mot nordøst, jamfør 
planprogrammet. Dette vil også medføre at stasjonen får en mer sentral beliggenhet 
i bygda.

Grunnforholdene er krevende i tillegg til at påkobling nord for Dalevågen vil medføre 
betydelige inngrep i berget.

Banen plasseres relativt lavt i terrenget slik at dagens E16 vil kunne reetableres 
i dagens trasé. Fra utløpet av fjelltunnel sør for dagens E16 vil banen gå i 
løsmassekulvert frem til portal nord for dagens avkjøring fra E16. 

Plattformer vil etableres i dagsonen og strekke seg fra tunnelportal til bru over 
vågen. Lengst sør vil stasjonen/plattformene ligge i en skjæring som går over til en 
fylling midtveis på plattformene.
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Plattform og stasjon
Plattformene ligger med svakt fall fra portal mot brua over Dalevågen. Søndre halvdel 
ligger i en tosidig skjæring ned i terrenget. Dette gjør at banen blir lite synlig fra 
omgivelsene på dette strekket. Plattformene avgrenses i stor grad av vegger opp til 
tilgrensende bakkenivå her.

Omtrent midt på plattformene tangerer plattformer tilgrensende terreng. Nord for 
dette ligger bane og plattformer på en fylling frem til Ardalsvegen. Plattformene 
avsluttes før brua.

Kommunikasjon og tilgjengelighet
I Stanghelle vil det være minst tre adkomstpunkter fra omgivelsene til hver plattform. 
Dette vil bidra til å minimere banen som en fysisk barriere.

Hovedadkomst vil være via trapp- og heishus som forbinder terrengnivå med 
plattformer og sørger for forbindelse mellom plattformene via gangbrua. Heisene 
vil oppfylle krav til universell utforming. I sørenden av plattformene blir det enkle 
trapper som forbinder omgivelsene med plattformene.

Der tilstøtende terreng tangerer plattformene vil det etableres kjøreadkomst for 
driftskjøretøy og nødetater. Denne vil i normalsituasjon være en adkomst også 
for publikum der en ikke trenger gå i trapp eller heis. Stigning på adkomstvegene 
vil imidlertid ikke tilfredsstille universell utforming, men vil allikevel være et godt 
tilbud til mange, for eksempel barnevogner. Det vil også være adkomstmulighet fra 
Ardalsvegen.

Arealene mellom omlagt E16 og plattformene inneholder parkering for biler, sykler 
og HC-biler samt av- og påstigningsplasser. I tilknytning ligger også busslommer for 
rutebusser og eventuelt buss for tog. Primærområdet ligger mellom hovedvegen og 
banen. Det vil også være et supplerende område vest for banen, men dette vil være 
uten bilparkeringsplasser.

Antall parkeringsplasser tar utgangspunkt i parkeringsstrategien. I planleggingen 
er det lagt opp til 40 bilparkeringsplasser. Ut fra antall reisende med toget og 
dimensjonering angitt i parkeringsstrategien, så legges det til rette for minst 
30 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til adkomst til plattformer. Sykkel-
parkeringsplassene	vil	bli	fordelt	på	flere	punkter.

Eksisterende bussholdeplasser justeres noe og tilrettelegges for to samtidige 
busser for å være rustet til eventuelt behov for buss for tog. Ved mer omfattende 
planlagt behov for buss for tog arrangement vil bilparkeringsplass bli 
omdisponert til bussholdeplass. Holdeplassene langs hovedvegen forbindes med 
fotgjengerkryssinger og fortau på hver side. I tillegg vil det etableres trapp og 
universelt utformet rampe som forbindelse til jernbanestasjonen.

Illustrasjonen viser plan for Stanghelle stasjon i forprosjektet

Modellutsnitt fra Stanghelle. Bytteområde og overgangsbru.
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Vaksdal
I Vaksdal skal det utarbeides planforslag for to ulike løsninger. Begge løsningene 
er utredet i det tekniske forprosjektet. Felles for begge alternativer er at det blir 
koblinger på begge sider av Vaksdal sentrum og ny E16 blir løst med ramper i fjell 
og videre ut til rundkjøringer i dagsonen. I dag er jernbanestasjonen i Vaksdal 
plassert nede ved fjorden i umiddelbar nærhet til Vaksdal Mølle. I planprogrammet 
for ny kommunedelplan er det foreslått å utvikle et tydelig sentrum rundt ny 
jernbanestasjon og målet er at Vaksdal skal utvikle seg til en fremtidsrettet 
stasjonsby.

Reguleringsplanen skal fremme to alternativer for veg og jernbane gjennom Vaksdal. 
I alternativ B1 er veg og bane planlagt med en felles dagsone i området for Vaksdal 
senter og dagens E16. Alternativet B2 er lagt høyere med dagsone for jernbane med 
tilhørende stasjonsområde rett øst for E16. I dette alternativet har veglinjen en kort 
dagsone i Tolåsen øst i Vaksdal. 

Vaksdal planforslag B1
I Alternativ B1 ligger jernbanestasjonen og ny E16 samlet rett øst for Vaksdal senter. 
Ny E16 kommer ut i en kort dagsone uten kryss. Jernbanen er ute i en kort dagsone 
og det blir tilrettelagt for stasjonsfunksjoner med parkeringsområde med av og 
påstigning rett nord for Vaksdal senter.  Heiser og trapper i den sørlige enden av 
stasjonen kobler plattformene sammen til lokalvegsystemet. Elven ligger i samme løp 
som tidligere og det blir etablert nye gangforbindelser på begge sider av elva. Det 
er lagt opp til natursteinsmurer i forbindelse med portalene og dette binder veg- og 
baneanlegg sammen. Det er i teknisk forprosjekt vist ulik utforming på portaler for 
veg og bane. Dette er på grunn av svært liten overhøyde mellom portal og veg over 
jernbanetunnelen i sør. Optimal løsning ville vært at alle portaler i en dagsone har lik 
form. Jernbaneportal i nord har lik utforming som jernbaneportalen i sør.

Der det er tilgjengelige arealer, blir masser lagt tilbake og det såes til/revegeteres 
for å heve opplevelsen av anlegget. Det blir gjennomført store endringer i terrenget 
med fjerning av løsmasserygg under Jamna, terrenget her blir støttet opp av mur. På 
østsiden av ny E16 formes terrenget slik at det bedrer støyforholdene oppover dalen 
og høydeforskjeller blir tatt opp på en god måte. 

Det er lagt opp til parkmessig beplantning i forbindelse stasjonsområdet og 
kryssområdene.

Utsnitt av landskapsplan for Vaksdal planforslag B1. Tegning UAS-01-O-1201.



    23   

Modellutsnitt av dagsone i Vaksdal portalområde i sør, planforslag B1

Modellutsnitt av dagsone i Vaksdal portalområde i nord, planforslag B1

Stasjonsområde B1

Lokalisering
I alternativ B1 følger bane og E16 samme trasé gjennom bygda omtrent i trasé for 
dagens E16. Plasseringen relatert til øvrig infrastruktur og bebyggelse vil være 
gunstig med sentral beliggenhet og relativt gode forbindelser til omgivelsene. 
Inngrep i etableringsfasen vil være betydelige, men i ferdig situasjon vil trolig 
anlegget kunne bli godt integrert. Vossebanen og E16 legges så lavt som mulig 
i terrenget. Dette medfører at dagsonen for plattformene så vidt havner utenfor 
tunnelportalene nord og sør for stasjonen. Tilgjengeligheten spesielt fra området ved 
Vaksdal senter vil imidlertid være god.

Plattform og stasjon
Plattformene løper i praksis fra portal til portal. I lengderetning ligger plattformene 
tilnærmet horisontalt. Vestre plattform ligger noen meter høyere enn senteret 
og gir en god overgang der det av sikkerhetshensyn er naturlig med en liten 
høydeforskjell mellom plattformer og tilstøtende terreng. Høydeforskjellen er ikke 
større enn at det er mulig å etablere gode tilkomster som også tilfredsstiller krav til 
universell tilgjengelighet. Østre plattform ligger også med god kontakt til tilstøtende 
terreng, men siden nærmeste nabo her er ny E16 vil ikke dette gi tilsvarende gode 
tilgjengelighet fra omgivelsene som på vestsiden.

Funksjoner i stasjonsområdet
Dette området inneholder parkering for biler, sykler og HC-biler samt av- og 
påstigningsplasser. I tilknytning ligger også busslommer for rutebusser og eventuelt 
buss for tog. Primærområdet ligger mellom hovedvegen og banen. Det vil også være 
et supplerende område vest for banen, men dette vil være uten bilparkeringsplasser.

Kommunikasjon og tilgjengelighet
Vestre plattform vil ha universell tilgjengelighet uten bruk av heis eller lange 
ramper. I tillegg vil det være heis og trapp fra den omlagte lokalvegen, Botnavegen. 
Østre plattform nås universelt ved trapp/heis. Trapp- og heishus er lokalisert i 
tilknytningen til søndre plattformende på begge sider. Disse forbindes med en 
utvidelse av fortausarealet langs lokalvegen (Botnavegen) som krysser over. 

Parkering og øvrige stasjonsrelaterte funksjoner foreslås lokalisert nord for 
dagens senter, opp mot elva. Kjøreadkomst vil være via dagens innkjøring til 
senteret. Arealet vil inneholde parkering for biler, sykler, HC-biler, samt av- og 
påstigningsplasser. Det vil også være mulig å benytte av- og påstigningsplassen 
for busser, eventuelt buss for tog. Ved mer omfattende behov for buss for tog-
arrangement vil bilparkeringsplass bli omdisponert til bussholdeplass. Det vil være et 
mindre bytteområde i tilknytning til adkomsten fra lokalvegen. Her vil det være mulig 
med av- og påstigning, ikke korttidsparkering, og sykkelparkering.
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Vaksdal planforslag B2
I Alternativ B2 ligger jernbanestasjonen på bru, rett øst for dagens E16, mens ny E16 
ligger utenfor sentrum, oppe i Tolåsen. Den nye jernbanetunnelen fra Stanghelle 
kommer ut til den nye stasjonen på Vaksdal, som ligger på en brukonstruksjon 
over dalen. Konstruksjonen ligger så høyt at det er passering under for lokalvegen. 
I forbindelse med det østlige portalområdet ser det ut til å bli en svært høy 
fjellskjæring på grunn av vinkelen linjen treffer fjellet på. Høyden på denne skjæring 
bør man forsøke å begrense dersom det er teknisk mulig. Anlegget ellers i nord er 
enkelt utført, med terreng som er tilsådd og beplantet terreng. Etter stasjonen går 
jernbanen direkte inn i ny jernbanetunnel mot Trengereid. Det er plassert trapper og 
heiser som kobler området under stasjonen sammen med de to plattformene. Det vil 
bli tilrettelagt for stasjonsfunksjoner og parkering på østsiden av stasjonen. Ned mot 
elven er det lagt murer slik at inngrepet begrenses. 

Banetunnelen og vegtunnelen skiller lag et stykke nord for Vaksdal, og den nye 
Berrfjelltunnelen (E16) fra Helle svinger østover og kommer ut i en kort dagsone i 
Tolåsen. Dagsonen er uten kryss, men har havarilommer i begge retninger. Det må 
bygges en bru for E16 over elven. Det blir tatt ut areal for mulig fremtidig utvidelse 
av E16. Dette medfører en fjellskjæring som dempes ved at terreng legges opp og 
revegeteres. Endelig løsning med murer og terrengforming her bør utføres med 
tanke på å dempe fjellskjæringen mest mulig.

Utsnitt av landskapsplan for Vaksdal, planforslag B2. Tegning UAS-01-O-2201.Utsnitt av landskapsplan for Tolåsen, planforslag B2. Tegning UAS-01-O-2202.
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Utsnitt av landskapsplan for Vaksdal, planforslag B2. Tegning UAS-01-O-2201. Modellutsnitt av portalområde i sør med heiser til plattform.

Modellutsnitt av portalområde for jernbanen i nord planforslag B2.

Stasjonsområde B2

Lokalisering
I alternativ B2 går traséen for banen gjennom dalen like øst for eksisterende E16, 
mens ny E16 ligger med en kort dagsone i Tolåsen. Dette gir et minimalt inngrep i 
det etablerte sentrumsområdet. Banen plasseres over bakken på en brokonstruksjon 
som starter sør for lokalvegen Brualeitet og lander på nordsiden av elva. Dette 
medfører at terrenginngrepet begrenses.

I ferdig situasjon vil banen utgjøre en mindre barriere for ferdsel siden den går på 
bru. Visuelt vil den imidlertid gi noe redusert utsyn for en del boliger som ligger i 
tilnærmet samme nivå lenger øst i bygda. Boliger som ligger noe høyere i terrenget 
vil ikke påvirkes i nevneverdig grad med tanke på utsyn.

På nordsida av elva lander banen på en mindre fylling før den går inn i tunnel mot 
Stanghelle.

Det	er	5	meter	fri	høyde	under	banebrua.	Dette	gir	fleksibilitet	med	tanke	på	
utnyttelse av dette arealet til sykkelparkering og adkomst til plattformene. Frihøyden 
og bruløsningen bidrar til at anlegget ikke fremstår som en visuell barriere i samme 
grad som om banen hadde blitt lagt på en fylling. Elverommet passerer som i dag 
under vegbrua, men med betydelig større frihøyde for banebrua.

Plattform og stasjon
Siden banen er hevet over terrenget vil dagsonen være noe lenger enn 
plattformlengden. Dette gir en liten buffer mellom portal og plattformende, noe 
som er gunstig ut fra sikkerhetshensyn og opplevelse for ventende på plattform. I 
lengderetning ligger plattformene tilnærmet horisontalt.

Funksjoner i stasjonsområdet
Parkeringsplasser og andre funksjoner tilknyttet stasjonen lokaliseres ved 
hovedadkomsten, øst for banebrua. Bytteområdet vil inneholde parkering for biler, 
sykler, HC-biler, samt av- og påstigningsplasser. Det vil også være mulig for busser 
å benytte av- og påstigningsplasser, eventuelt buss for tog. Ved mer omfattende 
behov for buss for tog arrangement vil bilparkeringsplass bli omdisponert til 
bussholdeplass. Det anbefales også å sette av areal til sykkelparkeringsplasser ved 
adkomstene til plattformer i nord.

Kommunikasjon og tilgjengelighet
Adkomst til plattformene sikres med trapper og heiser fra området nord for 
Brualeitet der banen krysser i bru over. Heisene oppfyller kravet til universell 
utforming.I tillegg etableres det atkomster til plattformene i nordenden fra avlastet 
E16 og fra Krekane ved idrettsbanen. Adkomstene vil være kjørbare gangveger, men 
vil ikke tilfredsstille universell utforming. I søndre ende tilkomst via driftsveg på ene 
siden og trapp fra Brualeitet på den andre. Adkomstene til plattform på vest- og 
østside forbindes med gangveg under banebrua.
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Trengereid

Ny E16 kommer ut i en kort dagsone i dagens kryssområde på Trengereid. 
Avkjøringer fra E16 til Trengereid er løst med tunnelramper ut i to nye rundkjøringer. 
Disse kobles sammen med veg mot Hardanger, mot Trengereid sentrum og inn på 
område for ny rasteplass og parkering. 

Dimensjonerende	trafikkmengde	for	E16	mellom	Trengereid	og	Arnadalen	gjør	at	det	
må	bygges	fire-felts	veg	med	to	tunnel-løp	på	denne	strekningen.	Dette	gjør	at	det	
blir	en	overgang	mellom	to-felts	veg	og	fire-felts	veg	på	Trengereid.	Overgangen	
skal gjøres i den korte dagsonen. 

Det er mange funksjoner som skal løses i dagsonen på Trengereid. Arealene mellom 
E16 og lokalvegsystemet bør i størst mulig grad benyttes til terrengforming. Portaler 
omsluttes av natursteinsmurer som ellers i prosjektet og der tunnelene ligger ved 
siden av hverandre, er murene koblet. Terrenget kan heves der det er muligheter 
for det, og vegetasjon vil skape en større visuell avstand mellom vegene, og mellom 
veg og oppholdsarealer i forbindelse med bygg på rasteplassen. Nåværende bygg på 
rasteplassen blir fjernet og det kan bli erstattet med et nytt bygg innenfor raste- og 
vegområdet.	Funksjonene	man	finner	her	i	dag	skal	opprettholdes.	

Det er tre tekniske bygg i denne dagsonen, to for vegtunneler og ett for bane. Bygg 
for vegtunnel er plassert på areal mellom tunnelene. Her blir det anbefalt at det blir 
benyttet gressarmering på noe av kjørearealet for å unngå et stort asfaltareal som 
sjelden blir benyttet. I forbindelse med det teknisk bygget langs Hardangervegen 
er det rom for å tilpasse bygget til fylling bak mot fjellskjæring og det bør sees i 
sammenheng med rømningstunnel som har utløp her. 

Hardangervegen opp Trengereiddalen er planlagt utvidet med eget krabbefelt, helt 
til et stykke over bakketoppen. I den nederste delen vil dalen bli fylt opp, og det 
blir plassert en gang- og sykkelveg på motsatt side av dalen. Manndalselva er lagt i 
dagen på toppen av oppfyllingen og områdene mellom vegene revegeteres. 

Jernbanen ligger på et lavere nivå i en kort dagsone mellom tunnelene. I forbindelse 
med denne dagsonen, er det ønske om å bevare mest mulig av fjellknausen for å 
skape en visuell barriere mot bebyggelse. Denne fjellknausen har også en funksjon i 
forhold til støy. Kombinasjon av fjellskjæring og  natursteinsmur holder på fyllingen 
opp mot rasteområdet og veganlegget for øvrig. Teknisk bygg er plassert langs 
sporet.

Utsnitt fra landskapsplan for dagsone på Trengereid. Tegning UAS-01-O-01301.
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Modellutsnitt som viser utforming av veg- og baneanlegg med rasteplass ved Trengereid, sett i vestover mot Arna

Modellutsnitt som viser portaler og teknisk bygg på Trengereid, sett østover mot Stanghelle

Modellutsnitt av jernbanetunnel ved Trengereid i retning Arna.
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Utsikt fra dagens rasteplass Modellutsnitt viser rasteområde og utsynet mot fjordenMurer fra dagens rasteplass bør gjenbrukes

Rasteplass
Langs eksisterende E16 mellom Arna og Stanghelle er det i dag én rasteplass 
og denne er på Trengereid. Dagens rasteplass er lokalisert i forbindelse med 
servicebygget. 

Selve	rasteområdet	blir	flyttet	til	ny	utfylling	øst	for	dagens	rasteplass.	Det	er	
valgt en plassering av rasteplassen som gir muligheter for godt utsyn over fjorden 
og det ligger til rette for en rasteplass med gode kvaliteter. Det etableres en 
sikker gangtilkomst mellom rasteområdet og parkeringsplassen. Det er viktig at 
rasteområdet er godt synlig og inviterer til bruk. 

En	kvalitet	ved	dagens	rasteplass	som	bør	videreføres,	er	de	flotte	håndmurte	
natursteinsmurene. Det anbefales at disse demonteres og at materialene benyttes 
i murer på ny rasteplass. Stein fra murene kan også benyttes ved etablering av 
møblement.

Dagens utsikt er spektakulær. Ny rasteplass vil trolig gi en enda bedre utsikt lenger 
utover i Sørfjorden. 

Funksjoner som er ønsket på Trengereid er parkering, kiosk, toalett, rasteområder 
med sittegrupper, El-billading og infoskilt.

For planlegging av rasteplasser vises det til Håndbok 204 «Rasteplasser». Viktige 
momenter fra denne håndboken er:

• Legg opp til høy kvalitet på utforming og materialbruk for å invitere til bruk og 
forebygge hærverk. 

• Sørg for trygge oppholdsarealer

• Skap skille mot vegareal

• Anlegget skal være godt lesbart og intuitivt

Henvisninger

Håndbok 204 Rasteplasser
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Modellutsnitt viser rasteområde og utsynet mot fjorden

Arnadalen
De to tunnelløpene fra Tunesfjelltunnelen kommer ut fra Trengereid, og krysser 
Arnadalen over Arnatveitvegen. Arnatveitvegen legges i en ny kulvert med 
tilstrekkelig bredde for veg, sykkelveg og fortau. Det bygges to parallelle bruer over 
dalen og Storelva, mot tilkobling til Hardangervegen.

Krysset med Hardangervegen løses med av- og påkjøringsramper i begge retninger. 
Rampene fra E16 mot nord og til E16 fra sør etableres på nye bruer over lokalvegen 
som er lagt under. Rampene til E16 fra nord og fra E16 mot sør går over en 
kulvert for lokalvegen, gjennom den eksisterende kulverten på Hardangervegen, 
og kobler seg på Hardangervegen på vestsiden. Det etableres en ny rundkjøring 
på Hardangervegen sør for rampesystemet, med armer til næringsområdet og til 
området vest for Hardangervegen.

E16 og kryssområdet er planlagt slik at det legger til rette for en god tilkobling til en 
fremtidig	fire-felts	Ringveg	øst.

Portalområdet i øst er løst som i prosjektet ellers, med natursteinsmurer rundt 
portalene. På nordsiden av ny E16 ligger det til rette for å etablere en voll i stedet for 
støyskjerm mot bebyggelsen. Denne skjermer visuelt og for støy til omgivelsene. Det 
er lagt inn støyskjermer på konstruksjonene og en voll mellom vegene absorberer en 
del	støy,	myker	opp	anlegget	og	vil	hindre	blendende	lys	fra	møtende	trafikk.	

Over Arnatveitvegen er det natursteinsmurer i forbindelse med kulverten for veg og 
sykkelveg med fortau. Det er lagt vekt på i størst mulig grad tilpasse terrenget og 
etablere vegetasjon. 

I videre prosjektering bør man jobbe med optimalisering av brua slik at den kan 
bygges med minst mulig inngrep i Storelva og den tilhørende kantvegetasjonen. 
I dette området må man også ta hensyn til den Gamle Vossebanen øst for elva og 
den mye brukt turvegen i vest. Turvegen legges midlertidig om i anleggsfasen for 
å etablere brusøyler her. Det anbefales å optimalisere endelig plassering av søyler i 
prosjekteringsfasen. 

Kryssanlegget vest for Storelva er stort og omfattende. Krav til kurvatur gir et åpent 
anlegg	med	store	flater	som	gir	rom	for	å	ta	opp	høydeforskjeller	gjennom	å	etablere	
terrengflater	kombinert	med	murer.	Det	er	hovedsak	lagt	opp	til	murer	i	naturstein.

Vegetasjonen i Arnadalen er planlagt som en kombinasjon mellom revegetering og 
innslag av med parklignende beplanting i kryssområdene.

Utsnitt fra landskapsplan for vestsiden av broen i Arnadalen. Tegning UAS-01-O-01510
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Arna Stasjon

I mai 2019 ble ny publikumsinngang til Arna stasjon ferdig. I forbindelse med denne 
er det bygget 120 nye parkeringsplasser med universell tilkomst til plattform. Arna 
stasjon er under ombygging og det er et mål om at den skal stå ferdig i 2022. 
Funksjonene på Arna vil i stor grad være uendret av dette prosjektet utover mindre 
endringer i den østlige delen mot Trengereid.

Det blir etablert to nye portaler under Indre Arna-vegen og den gamle Vossebanen. 
Den ene portalen er utbedring av eksisterende portal mot Voss og den andre er for 
nytt spor. De nye portalene bør ha et sammenfallende formuttrykk med ny portal og 
det nye jernbaneanlegget i Arna for øvrig. Selve stasjonsområdet vil være mer eller 
mindre uendret, utenom endringer på sporopplegg og tekniske installasjoner.

Det skal bygges ca. 150 meter med nye plattformelementer mot spor 3 i enden 
mot Trengereid. I tillegg skal det etableres to nye sporveksler. Ny del av plattform 
tilpasses nytt spor fra ny tunnel. Eksisterende utforming videreføres for ny del. Arna 
skal også betjene fjerntog og plattformlengde er derfor 350 meter.

Tilkomst og drift av anlegget blir via det som er og blir etablert i forbindelse med 
ombyggingen av Arna stasjon som pågår.

Det er planlagt å etablere dør til rømningsportal i mur langs banen i forbindelse med 
portalene. 

Gamle Vossebanen blir berørt i forbindelse med etablering av ny tunnel. Alt innenfor 
eiendomsgrensen til Gamle Vossebanen er fredet og disse arbeidene må omsøkes. 
Terreng med fyllinger og murer skal tilbakeføres som opprinnelig. 

Modellutsnitt fra portalområde mot Voss med portaler og dør fra rømningstunnel.
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TERRENGBEHANDLING OG TILPASNING

Det er fastsatt i Planprogrammet for prosjektet at et av 
de viktige prosjektmålene er å unngå/minimere fysiske 
og visuelle barrierer. Gjennom god terrengbehandlig og 
tilpasning kan opplevelsen av veg- og baneanlegget som 
en barriere reduseres. 

Et viktig formingsprinsipp i dette prosjektet er at veg- og 
baneanlegg med sidearelene anbefales utformet slik at 
inngrepet blir minst mulig. Der det er mulig, bearbeides 
sidearealene slik at man får en slak helning for å unngå 
rekkverk og for å få en god overgang til eksisterende 
terreng.  All terrengbehandling gjøres fortrinnsvis på 
en mest mulig naturlik måte og det rundes av mot 
eksisterende terreng. Skråningstopp og bunn avrundes for 
å få en jevn overgang mot eksisterende terreng.  

Der hvor høydeforskjellene gir for bratte skråninger, 
kan det etableres murer for å ta opp høyden og unngå 
for store inngrep i sidearealene. Mur benyttes også for å 
minske inngrep der man skal ta hensyn til formålet under 
fyllingen. Eksempler på dette er elveløp, private hager, 
myrområder og jordbruksareal. Terrengbehandlingen 
tilpasses mot eksisterende terrengformer og vurderes i 
forhold til områdets karakter. Det planlegges for at det 
ferdige anlegget skal fremstå som en integrert del av 
landskapet.

Sideterreng vist gjennom bearbeiding av normalprofil. Basert på tegning UAS-02-F-01004. 

Sideterreng vist gjennom bearbeiding av normalprofil. Basert på tegning UAS-02-F-01001. 
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Fjellskjæringer og forskjæringer i forbindelse med veganlegget

Dette prosjektet går gjennom et landskap med bratte fjellsider og mye av veg- og 
baneanlegget er lagt i tunnel. Anlegget innebærer krevende dagsoner med høye 
fjellskjæringer og mange forskjæringer i forbindelse med tunnelene. Fjellskjæringer 
tilpasses bergets kvalitet og slippretning. Fjellskjæringer tas vanligvis ut med helning 
10:1. For de høyeste fjellskjæringene vil man vurdere å etablere en permanent hylle 
i skjæringen for å gi en bedre stabilitet. Skjæringene behandles fortrinnsvis slik at 
bruk av sikringsutstyr minimeres. Eventuell sikring utføres med et enhetlig preg.

Ingeniørgeolog legger føringer for utforminger av høye skjæringer og håndbøker 
angir bredder på fanggrøfter og andre nødvendige tiltak. 

Forskjæringer, tunnelpåhugg, ventilasjonstårn og andre tekniske installasjoner i 
tilknytning	til	tunnel	bør	ikke	føre	til	konflikt	med	kulturminner,	kulturmiljø	eller	
naturmiljø. Forskjæringene bør ideelt sett være minimale. Idealsituasjonen er når 
påhugget ligger vinkelrett på en loddrett fjellvegg. Alternativet er en utforming hvor 
fjellskjæringen og påhugg ikke vises. For å oppnå dette kan det være nødvendig å 
sprenge	et	bredere	profil,	trekke	ut	portal	og	fylle	stedlige	masser	mot	skjæringen.

For å begrense det visuelle omfanget av inngrepet, benyttes revegetering. I 
forbindelse med en del av portalene vil ny veg og konstruksjoner ligge over 
hovedveg og da vil gode løsninger på murer være avgjørende for estetikken i 
løsningen. Det bør legges til rette for å skape et lesbart og åpent anlegg.

Mer om utforming av portalområder under avsnitt om konstruksjoner.

Sideterreng vist gjennom bearbeiding av normalprofil. Basert på tegning UAS-02-F-01002. 
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Prinsipper for vegens sideareal

Terreng mellom veger trappes i en kombinasjon av mur og skråning. Ved fyllinger som er brattere enn 1:4 vil det være behov for rekkverk.

Mur benyttes for å begrense inngrep.

Ved fyllinger på 1:4 eller slakere kan man unngå rekkverk.Sideareal vist med tilplantet jordskråning. Helning bør fortrinnsvis ikke overstige 1:2.

Der det er fjellskjæringer langs veg vil grøftebredden være varierende.



    34   

Prinsipper for baneanleggets sideareal

Som for veg, ligger mye av prosjektet i tunnel. Gjennom dagsonene ligger forholdsvis 
mye av prosjektet på konstruksjoner og inntil konstruksjoner og disse danner den 
nærmeste delen av baneanleggets sidearealer.

Krav til avstander her er satt i Teknisk regelverk. Det er også krav som er hentet fra 
Teknisk designbasis for Intercity. 

Fjellskjæring
Fjellskjæringer etableres normalt med helning 10:1. Der fjellskjæringene er høyere 
enn 10 meter vurderes det om skjæringen bør etableres tilnærmet vertikalt. Ved 
skjæringer høyere enn 10 meter etableres det avsatser. Disse er i dette prosjektet 
vist med en bredde på 6 meter. I samråd med geolog kan det legges opp noe 
løsmasser /frøbankjord på hyller. Det skal ikke legges opp til vegetasjon som må 
vedlikeholdes. Som for veganlegget bør skjæringene behandles slik at bruk av 
sikringsutstyr minimeres. Eventuell sikring utføres med et enhetlig preg.

Ved sprenging og palling bør man forsøke å følge det naturlige sprekkesystemet i 
fjellet. Alle overganger bør rundes av.

Ingeniørgeolog legger føringer for utforminger av høye skjæringer og håndbøker 
angir bredder på fanggrøfter og andre nødvendige tiltak. For bane dimensjoneres 
bredde og høyde på fanggrøft i tråd med Teknisk regelverk. 

Henvisninger Baneanlegget

Teknisk regelverk (2020)
Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A 

Sideterreng vist gjennom bearbeiding av normalprofil nord for Dalevågen. Basert på tegning UAS-03-F-00001. Visuell virkning av høy skjæring dempes ved å legge 
opp masser. Dette er midlertidig frem til fremtidig spor mot Voss etableres.
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Jordskjæring og fylling
Jordskjæringer og fyllinger utformes i henhold til geotekniske vuderingsrapporter for 
de ulike delstrekninger. Med mindre annet er beskrevet, utformes jordskjæring og 
fyllingsskråning med helning 1:2.

Sideskråninger skal tettes med gressdekke i henhold til krav i Teknisk regelverk. 
Gjeldende regelverk tilsier at skal etableres gressdekke på alle jordskjæringer og 
sideskråninger på banelegemet. Det skal etableres gressdekke på steinfyllinger. 
Disse skal da dekkes av subbus eller jord, og deretter tilsås.

Sideterreng vist gjennom bearbeiding av normalprofil nord for dagsonen på Trengereid. Basert på tegning UAS-03-F-00024. Skråninger er vist tettet og revegetert. 
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VEGETASJONSBRUK

Hovedprinsipper
Reisen gjennom det vestlandske landskapet i prosjektområdet er en reise mellom 
frodige fjellsider. Frodigheten ønskes videreført og vegetasjon benyttes for å 
integrere veganlegget i landskapet og bidra til å dempe uheldige virkninger av 
inngrepene, som høye skjæringer og store fyllinger. Vegetasjonen kan fremheve de 
stedegne kvalitetene, forbedre lesbarheten i anlegget og ta hensyn til det biologiske 
mangfoldet. 

Tilgjengelig areal i dagsonene er knappe og gode visuelle opplevelser er viktige å 
vektlegge når veg- og baneanlegget  først er ute av tunnelene. Så godt det lar seg 
gjøre bør man ha lav vegetasjon mot fjorden og høyere og frodigere vegetasjon opp 
mot dal- og fjellsidene. Det bør også taes hensyn til lokalmiljøet slik at vegetasjon 
benyttes til å skjerme mot veg og bane og skape naturlige overganger. 

Tilsåing og beplantning av anleggets sidearealer hindrer jorderosjon og skaper 
gode overganger mellom veg og tilstøtende terreng. Der veg- og baneanlegg føres 
gjennom åpne landskapsrom, tilsåes fyllinger og skråninger. Viktige siktlinjer bør 
ivaretas og man bør unngå utilsiktet gjengroing.

Artsvalg
Det er ønskelig å bruke arter som er typiske for området i etablering av eng, trær 
og busker. Dette for å fremheve de stedlige kvalitetene, og for at anlegget skal gli 
inn i landskapet. Et bredt spekter av artssammensetninger vil være gunstig for det 
biologiske mangfoldet og for å hindre omfanget av et sykdomsangrep.

Prinsipper for etablering av ny vegetasjon 
• Naturlig revetering gjennom bruk av stedegne toppmasser og frøbank (de øverste 

30 cm av løsmassene) er anbefalt som et hovedprinsipp i prosjektet. Stedegen 
toppjord skal lagres og legges tilbake på vegens sideareal for å fremme naturlig 
artsinnvandring og spiring av frøbanken som ligger i jorden som beskrevet i 
«Håndbok om revegetering» Forsvarsbygg 2010. Denne metoden forutsetter at 
de stedlige massene ikke inneholder store mengder svartelistearter. Det krever 
også at man har et areal tilgjengelig for å lagre toppjorden i anleggsfasen. Denne 
metoden sikrer at artene er tilpasset de økologiske forholdene i området og 
vegetasjon som ligner mye på opphavet. Det anbefales at dette suppleres med 
bruk av frøblanding som er tilpasset artsmangfoldet på stedet og eventuell bruk 
av pluggplanter. 

• I forbindelse med stasjonsområder, rasteplass og kryssområder anbefales det at 
vegetasjonsbruken får et parkmessig uttrykk. Plantevalg baseres på nivået som er 
ønsket i forhold til skjøtsel og vedlikehold.

• Forslag til prinsipper for vegetasjonsbruk er vist i landskapsplaner utarbeidet i 
forbindelse med reguleringsplanen og er nærmere beskrevet under delområder. 

• Bane NOR har egne føringer til beplantning beskrevet i Håndbok for stasjoner. 
Banedelen av prosjektet utføres i tråd med dette. 

Deponiområder
Deponiområdene skal behandles med tanke på det stedsegne uttrykket for 
hvert enkelt område. Her er det viktig at toppmasser blir ivaretatt og benyttet i 
revegeteringen. For å fremskynde tilvekst, kan metodene som er beskrevet for 
sideareal bli benyttet. 

Drift og vedlikehold
Vegetasjonen skal være robust og det skal ikke legges opp til for intensivt 
vedlikehold.

Artsrik blomstereng langs veg. (foto: Statens vegvesen)

Henvisninger:

Rigg og marksikringsplan

Håndbok V271 Vegetasjon i veg og gatemiljø

Håndbok om revegetering (Forsvarsbygg 2010)

Håndbok for stasjoner
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Ivaretakelse av eksisterende vegetasjon langs traséen
Det anbefales at lokalisering av riggområder, anleggsveger og andre anlegg i 
byggefasen vurderes i forhold til eksisterende vegetasjon. Reguleringsplanen setter 
krav om at det utarbeides rigg- og marksikringsplaner i senere planfaser for blant 
annet å ivareta viktig vegetasjon. Metode med merking og gjerder beskrives i 
kontrakten. Ved anleggsstart gis anleggspersonell opplæring i hvordan vegetasjonen  
bevares og hvordan jord behandles. 

Det er registrert uønskede vegetasjon i prosjektområdet. Dette gjelder også for mas-
sedeponier. Bestander blir synliggjort i rigg- og marksikringsplan og i YM-plan. Det 
iverksettes tiltak for å hindre spredning av uønskede arter i anleggsfasen. 

Eksisterende vegetasjon langs med vassdrag skal så langt det lar seg gjøre 
bevares.	Dette	med	tanke	på	vannkvalitet,	forhold	for	fisken	i	elven	og	hindring	av	
algeoppblomstring. I større vassdrag skal det tilstrebes en buffer mot vassdraget på 
20-30m. 

Gamle eiker og andre viktige naturbiotoper skal ivaretas og sikres. 

Behandling av jord og toppmasser

Forhåndskartlegging av mengder og kvalitet på jorda er avgjørende for god 
disponering av jordressursene. Rigg- og marksikringsplan gir føringer for 
massehåndtering.

Det kan i rigg- og marksikringsplan settes av lommer med jevne mellomrom for å 
sikre at det er tilgjengelige arealer for lagring av toppmasser/frøbankjord i nærheten 
av der den skal tilbakeføres. 

Behandling av toppmasser
Det er lagt opp til at store deler av anlegget skal revegeteres med stedlige masser og 
det er derfor et stort behov for toppmasser  som kan benyttes ved tilbakeføring av 
grønne områder. Disse massene må behandles slik at de kan fungere som frøbank i 
anlegget. Toppmasser skaves av og lagres i ranker innenfor anleggsområdet. Det er 
viktig at disse rankene ikke utsettes for komprimering, dette for å unngå anaerobe 
forhold i jorda.

Behandling av matjord
Det er forekomster av matjord i prosjektet og hensynet til jordvern ligger 
bak	krav	til	flytting	av	matjord	fra	utbyggingsområder.	Matjord	er	sikret	
gjennom reguleringsføresegner. All matjord som blir berørt skal tas vare på, 
deponieres/kjøres ut direkte og bli tilbakeført til areal som kan benyttes som 
jordbruksproduksjon. Mindre mengder matjord kan bli disponert i forbindelse 
med veg- og jernbaneanlegget dersom det er overskudd av matjord som ikke kan 
benyttes lokalt. 

Utdrag fra reguleringsføresegn:

2.2.8  Rigg- og marksikringsplan
Det skal utarbeidast ein rigg- og marksikringsplan som gir 
føringar for gjennomføring av anleggsarbeidet.

• Massehandtering av alle fraksjonar reine og forureina 
massar, inkludert handtering og lagring av jordmassar som skal 
nyttast til å føre attende vegetasjonen i anlegget. 

• Tiltak for å minimere risiko for spreiing av framande artar.

• Tiltak for raudlisteartar.
Revegetering fra stedlige toppmasser (her kalt frøbankjord). Massene mellomlagres langs linja og tilbakeføres uten 
at massene komprimeres. (Illustrasjon: Elisabet Kongsbakk. Håndbok V271)
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MASSEDEPONI

Prosjektet genererer store mengder overskuddsmasser og håndteringen av disse 
er en kristisk suksessfaktor i prosjektet. Målet for prosjeketet er å gjennomføre 
samfunnsnyttig bruk av massene. Overskuddsmasser håndteres ved gjenbruk i 
prosjektet, deponering på land og eventuelt i sjø innenfor planområdet og transport 
ut av anlegget til eksterne mottakere.

Krav til deponiene er satt i reguleringsplanens føresegner. Det er i tillegg til 
Landskapsplaner, stillt krav om utarbeidelse av Rigg- og marksikringsplaner for 
deponiområdene. Miljøplan jf. Rigg- og marksikringsplan for prosjeket gir også 
føringer.

Generelle anbefalinger for massedeponi/rigg- og anleggsområder.
Massedeponi/ rigg- og anleggsområder bør ikke eller i liten grad berøre  
naturressurser, kulturminner eller kulturmiljø av stor eller middels verdi, biologisk 
viktige områder, områder med stor verdi for friluftsliv og områder med store 
landskapskvaliteter. Rigg- og anleggsområder bør i minst mulig grad være i 
støykonflikt	med	lokalmiljøet.	Massedepoiene	utformes	ved	hjelp	av	koteplaner	og	
volummodeller, og ved usikkerhet omkring oppfyllingsnivået (volum) kan det tegnes 
koteplaner for alternative oppfyllingsvolumer.

Det bør søkes å bevare vegetasjonsbuffere mot tilgrensende områder for å begrense 
eksponeringen. Forurensing av vann og vassdrag som følge av avrenning og 
erosjon fra deponier skal ikke forekomme. Det skal søkes etter bruk av eventuelt 
masseoverskudd. Masser som ikke har funksjonell verdi i veglinja skal søkes utnyttet 
på best mulig måte ut fra miljøhensyn.

Lokalisering av arealer for massedeponi og rigg/anlegg avklares tidlig i planfasen. 
Det har i arbeidet med reguleringsplanen og i tidligere planfaser vært nedlagt et 
omfattende	arbeid	med	å	finne	lokasjoner	for	deponering	av	overskuddsmasser.	I	
tråd med bestemmelser detaljeres massedeponiene i videre faser.

Utdrag fra føresegner

2.5 Landskapsplan
For alle massedeponi på land og kaiområde i tilknyting til tverrslag 
og sjødeponi skal det utarbeidast eigne landskapsplanar. Desse skal 
skildre kva for massar som blir tillate deponert for kvart deponi og 
vise framtidig terreng etter avslutta deponidrift. I desse planane skal 
reinseløysning og tilkomst for vedlikehald vere illustrert.

4.1.9 Angitt bygge- og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovudformål, BAA
2) Innanfor områda regulert til «Angitt bygge- og anleggsformål 
kombinert med andre angitte hovudformål» (BAA) kan 
overskotsmassar frå veg- og jernbaneanlegga deponerast i samsvar 
med løyve frå Fylkesmannen.

Tiltaksplan for handsaming av organisk jord skal utarbeidast for 
kvart deponiområde, jf. punkt 4.1.7 2). 

Før anleggsstart for områda o_BAA skal det i samråd med 
kommunen utarbeidast detaljert landskapsplan i samsvar med 
formål angitt for BAA1 – BAA4. 

Straks deponidrifta er avslutta, og seinast eitt år etter at 
infrastrukturanlegget er opna på aktuell strekning, skal området 
settast i stand, medrekna jordslått, slik skildra i landskapsplan.
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Utdrag fra føresegner

6.2 Midlertidig anlegg- og riggområde, #91
Områda «Anlegg- og riggområde for veg- og jernbaneutbygging» 
er tilgjengeleg for anleggsarbeid, med rammer som angitt i dette 
punktet. 

Føresegnområda «Midlertidig anlegg- og riggområde» #91 skal 
gjelde fram til eitt år etter at veg- og jernbaneanlegga er opna for 
ordinær drift.

Områda kan nyttast til tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
veg- og jernbaneanlegget, medrekna midlertidige omkøyringsvegar, 
anleggsområde på land, anleggsområde i sjø for lektarar og 
verksemd knytt til deponering av massar, tiltak for støyskjerming, 
riggplass, anleggsvegar, lagerplass for bygningsmateriell, 
midlertidig massedeponering, maskiner og brakker. 

Når anleggsarbeidet er avslutta skal områda bli ført tilbake til 
eksisterande bruk, opphavleg arealtilstand, og opparbeidd etter 
avtale med grunneigar.

Der anleggsarbeidet har medført terrenginngrep som ikkje er 
reversible, skal det gjerast tiltak i tilbakeføringa som minimerer den 
negative verknaden av inngrepet.

På dette planstadiet er følgende deponiområder aktuelle:

Dalehagen
Området er lokalisert langs dagens E16. Dette arealet er i dag dyrket mark. Deponiet 
er i modell og tegninger vist med terrengform som en rasvifte for å tilpasse seg det 
omkringliggende landskapet. Endelig masseoverskudd og fremtidig bruk av dette 
arealet	vil	legge	føringer	for	utforming	ved	avslutning	av	anleggsperioden.	Overflaten	
revegeteres med masser fra anlegget. Matjord behandles i tråd med Ytre miljø-plan 
og Rigg- og marksikringsplan.

Idlasundet
Langs eksisterende jernbanelinje til Voss nord for Stanghelle er det ved Idlasundet 
avsatt et området til massedeponi. Dette området er i dag i hovedsak uberørt 
og skogkledd terreng. Deponiet løser utfordringer med å ta ut masser langs 
banetrasé nord for Dalevågen. De deponerte massene er planlagt lagt i og ved en 
renne	i	terrenget.	Overflatene	er	skissert	med	helninger	som	harmonerer	med	det	
omkringliggende terrenget. Deponiet revegeteres. 

Trengereiddalen
I Trengereid bygges nytt krabbefelt og ny sykkelveg fra kryssområdet og opp til 
Gullbotn. I den forbindelse heves Manndalselva og terenget og gir slik rom for 
deponering av overskuddsmasser.

Vestredalen
Vestredalen er sidedalen til Trengereiddalen. Her heves elven i dalen og massene 
legges mot fjellsidene. Tilførselsveg fra anleggsfasen er planlagt tilbakeført. Arealene 
revegeteres.

Tangelandsheia
Området på Tangelandsheia i Arnadalen er lokalisert over dalen med det nye 
veganlegget. Det er eksisterende tilkomstveg til deponiområdet. Arealene hvor 
det er planlagt deponering er i dag småkupert terreng med mindre myrområder 
og berg i dagen. Det er i reguleringsplanen lagt opp til at deler av dette deponiet 
kan tilrettelegges for jordbruk ved å benytte tilgjengelig matjord fra riggområde 
på Espeland. Skråninger nedover mot dalen er anbefalt revegetert for å minske den 
visuelle virkningen av deponiet.

Det blir også benyttet overskuddsmasser i vegfyllingene i alle dagsoner, inkludert 
oppfylling i Trengereiddalen. I Arnadalen og i Vaksdal sentrum er masser benyttet 
i vegens sidearealer for å bedre støyforholdene. Dette har redusert behovet for 
støyskjermer.

Midlertidige rigg- og anleggsområder
I dette prosjektet er det svært få tilgjengelige områder som kan benyttes til rigg 
langs linjen. Det meste av arbeidet må gjennomføres gjennom nøye faseplanlegging 
og innenfor det som skal bli nytt veg- og baneanlegg med tilhørende funksjoner. 

Arealer benyttet til rigg og anlegg som ikke er del av nytt veg- og baneanlegg, skal 
i utgangspunktet tilbakeføres til opprinnelig stand eller i tråd med eventuelt nytt 
formål i reguleringsplanen.Det vil bli viktig at unødige inngrep begrenses og at 
avbøtende tiltak iversettes.

For	å	gjennomføre	bygging	av	tunneler	og	uttak	av	masser,	er	det	planlaget	flere	
tverrslag. Det er i forbindelse med noen av disse behov for inngrep i strandsonen for 
å tilrettelege for rigg og transport av masser ut av anlegget. Det kan også bli aktuelt 
med deponering av masser i sjøen fra noen av disse lokalitetene. Disse områdene 
skal også tilbakeføres og virkningen av inngrepene minimeres.
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VANN 

Vann er et grunnleggende element i strekningen Arna-Stanghelle. Utsikt til fjorden 
er en viktig del av reiseopplevelsen på strekningen. Vassdragene har vært essensielt 
for	etablering	av	flere	av	tettstedene	på	strekningen.	Tilgangen	på	vann	og	en	god	
vannkvalitet er en forutsetning for dyreliv og det biologisk mangfold. Det er derfor 
viktig å gjøre tiltak for å redusere inngrepene langs med fjorden,  i vassdrag og i 
bekkeløp. Der det må gjøres inngrep gjennomføres det tiltak for å redusere skadene 
og	tilpasse	til	de	stedegne	forhold.	Flere	av	elvene	langs	traséen	er	fiskeelver	og	blir	
brukt som rekreasjon- og ferdselsårer. Det er viktig å ivareta den funksjonen og 
tilrettelegge for videre ferdsel og bruk av elvene.

Lengst	øst	i	prosjektområdet	ligger	Sædalen.	Det	er	flere	bekker	nedover	dalsiden	
som samles i en bekk ned til Taugåni som renner videre ut i Hellestraumen.

Daleelva er nedre del av Bergdalsvassdraget og renner ut i Dalevågen som igjen 
renner ut i fjorden ved Stanghelle. Elven har en god bestand av både laks og 
sjøørret.	Dette	er	også	en	populær	fiskeelv.	Vassdraget	er	regulert	og	har	til	tider	
liten vannføring. Den lakseførende strekningen er de nedre 5 km og her er også det 
avgjørende gyteområdet for laksen. 

Vaksdalsvassdraget	har	en	god	bestand	av	ørret	og	benyttes	til	fisking.	Det	er	særlig	
en	god	bestand	av	ørret	i	Herfindalselven.	Vaksdalvassdraget	er	sterkt	regulert	og	
elven har vært en forutsetning for industrien som er etablert her. Vannføringen i 
elven varierer på grunn av reguleringen. 

På	Trengereid	renner	Skulstadselva	som	består	av	flere	sideelver	fra	Vestredalen,	
Skulstad	og	Trengereiddalen.	Elven	i	Skulstad	har	fisk,	men	forholdene	for	fisken	har	
vært	dårlig	grunnet	lav	vannføring.	Det	er	utført	elektrofiske	i	Manndalselva	i	2017	
og	det	ble	ikke	obsevert	fisk	i	vassdraget.		

Arnaelva/Storelva er en lakseelv med god bestand av laks og ørret, den er også 
en	populær	fiskeelv.	Det	er	stort	lokalt	engasjement	gjennom	sportfiskelaget	som	
setter ut yngel og rogn i elven for å bedre produksjonen. Det har også blitt laget 
fisketrapper	lengre	oppe	i	vassdraget	for	å	bedre	forholdene	for	laks	og	ørret.		

   

Turveg langs Storelva i Arnadalen

Henvisninger VANN
Teknisk regelverk

VA-rammeplan for prosjektet
Håndbok N200 Vegbygging
SVV rapport nr 295 Vannbeskyttelse i vegplanlegging og 
vegbygging
Frie	fiskeveger	(SVV	2015)

Tiltak langs vassdrag
Vassdragene og fjorden er viktige for av mange grunner, biologiske mangfold, som 
landskapselement og noen steder for næringsinteressenter. Det er også nevnt som 
et viktig mål i planprogrammet for prosjektet at man skal ha god økologisk tilstand i 
vannforekomster både i sjø og ferskvabb. I prinsippet bør alle inngrep langs bekker 
og elver og i strandsonen unngås. Buffersonene rundt vassdragene opprettholdes 
i størst mulig grad grunnet den viktige funksjonen buffersonen har med tanke på 
vannkvalitet og biologisk mangfold. Der hvor elver og bekker må omlegges, bør 
dette gjøres på en mest mulig naturlig måte både i materialbruk, utforming og 
linjeføring. Man må sikre at elvens bunn er tett slik at ikke vannet renner ut i de 
underliggende massene og fører til lav vannføring. Elven må også omlegges på en 
måte	slik	at	vannet	ikke	får	for	stor	fart	som	kan	føre	til	erosjon	og	flomfare	lengre	
nede i vassdraget.  
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For å redusere vannhastigheten må man unngå et rett løp med få variasjoner i 
helning og bunnforhold. Elveløpet må ha ulike terskler og kulper for å redusere 
hastigheten. Det bør og tilstrebes et mest mulig meandrerende løp og større steiner 
i løpet for å redusere vannhastigheten. Sidene på elven bør plastres på en naturlig 
måte med ulike steinfraksjoner for å hindre erosjon og sikre et naturlig utrykk på 
elveløpet. Det anbefales å benytte mest mulig stedlige elvemasser ved omlegging 
av vassdrag. Sprengstein benyttes ikke. Dersom kantvegetasjon og buffersonen 
ødelegges, bør dette reetableres slik at det tilrettelegges for skyggefulle områder 
som hindrer algeoppblomstring. Omlegging av elver må gjøres med hydrologisk 
kompetanse og beregninger i forhold til fart og konsekvenser i resten av vassdraget. 
Det må også komme innspill fra fagkyndige med limnologisk kompetanse om viktige 
arter i vassdrag og tiltak for å bedre forholdene for artene.

I	vassdrag	med	fisk	må	det	tilrettelegges	for	fiskens	ulike	faser	med	tanke	på	gyting,	
mulighet for gjemmeplasser og vannhastighet. Man må unngå for høye sprang i 
elveløpet og sikre tilstrekkelig med kulper. Ulike steinfraksjoner er viktig for å skape 
gjemmeplasser	i	de	ulike	fasene	til	fisken,	og	gytegrus	for	å	sikre	områder	som	
er egnet for gyting. Ved planlegging av elveløpet må det også sikres at det er høy 
nok vannføring i perioder med lite nedbør. Det må også etableres en buffersone 
langs vassdraget med tanke på vannkvalitet, algeoppblomstring og skygge for 
fisken.	Dette	må	gjøres	i	samarbeid	med	fagkyndige	med	fiskefaglig	og	limnologisk	
kompetanse, samt hydrologer i forhold til vannstand og vannhastighet. Prinsippskisse for anbefalt utførelse av omlagt elveløp.

Prinsippskisse for anbefalt plassering av rør for å oppnå 
gode forhold på vannføring.

Prinsippskisse for anbefalt utførelse av bunn i omlagt 
elveløp
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Kryssing av elver og bekker
Der veg- og baneanlegg skal krysse vassdrag vil kryssing på bro være å foretrekke 
med tanke på å bevare den naturlige elvebunnen i størst mulig grad.  Alternativet 
til å ha bro er å legge vassdraget i kulvert med naturlige elvebunnsmasser i bunnen 
av	kulverten.	I	forbindelse	med	fiskeførende	elver	må	man	tilrettelegge	for	at	fisken	
kan vandre gjennom kulverten. Særlig i regulerte vassdrag må det tilrettelegges 
for	at	det	er	nok	vann	til	at	fisken	kan	bruke	den	både	i	perioder	med	høy	og	lav	
vannstand. Kulverten må ikke ha et for stort sprang i innløp og utløp, og det bør 
anlegges en kulp i utløp av kulverten. Helningen på kulverten bør ikke være for bratt. 
Der	det	ikke	er	til	å	unngå	må	man	legge	terskler	inni	kulverten	for	å	sikre	fiskens	
framkommelighet	som	vist	i	veilederen	”Frie	fiskeveger	2015”	fra	Statens	vegvesen.	
Lengden på kulverten bør også begrenses og dimensjoneringen må være stor nok. 

Tiltak langs fjorden og strandlinjen
Der hvor fylling ut i fjorden ikke kan unngås er det viktig at fyllingen blir gjort så 
skånsom som mulig med tanke på det biologiske mangfoldet, og i forhold til gytende 
fisk	i	fjorden.	En	ny	strandsone	må	etableres	så	naturlig	som	mulig	med	tanke	på	
linjeføringen i landskapet og det visuelle utrykket i strandsonen.

Valg av masser og metode for utfylling må gjøres i samråd med naturfaglig 
kompetanse og med tanke på det biologiske mangfoldet i vann og på land. 

Flom og Flomsikring
Veg	og	baneanleggene	skal	sikres	i	forhold	til	en	200	års	flom	med	klimafaktor	og	
sikkerhetsfaktor etter gjeldende retningslinjer. Kulverter og broer skal dimensjoneres 
etter	dette.		Det	må	være	frie	flomveier	der	vannet	kan	renne	fritt	ved	en	200	års	
flom.	

Ved kryssing av elver med bro skal landkar og pilarer plasseres utenfor elva der det 
er mulig. Landkar, pilarer og andre konstruksjoner som blir stående i elva skal ha 
hydraulisk	god	utforming,	og	ikke	forverre	flom-	eller	erosjonsforhold	oppstrøms	og	
nedstrøms konstruksjonen. Broer, kulverter og andre konstruksjoner i tilknytning til 
elver	skal	erosjonssikres	for	å	hindre	undergraving	og	skader	ved	flom.

Naturlige	flomsletter	har	en	viktig	effekt	for	å	dempe	flommer,	dvs.	redusere	
maksimalverdiene	for	flomtoppene.	For	å	opprettholde	denne	effekten	er	det	derfor	
viktig	at	naturlige	flomsletter	opprettholdes	mest	mulig.	Vaksdalselva	er	en	stedvis	
bratt	elv,	og	har	derfor	ikke	store	areal	som	virker	flomdempende.	Det	er	derfor	
særdeles	viktig	å	bevare	de	flomdempende	arealene	som	finnes.

Trappet nedføring av vann i fylling Plastret bekk i vegfylling Rolig bekk med erosjonssikre kanter
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Rensing av overvann
Overvann skal fortrinnsvis håndteres i bærekraftige blå-grønne åpne løsninger. Som 
hovedprinsipp føres terrengvann, bekker og elver direkte gjennom veg og jernbane 
til utløp nedstrøms i eksisterende vannveger mot sjø.  Det er under planarbeidet 
ikke avdekket særlige utfordringer med drenering og hydrologi som krever spesielle 
tiltak. Dagsonene er i dalfører med bratte vassdrag i bunn, som krysses på tvers av 
spor med kulvert eller bru. 

Flere av vassdragene har middels sårbarhet, og vegavrenning skal som minimum 
renses for partikkelbindene forurensingsstoffer. Overvann fra anleggsfasen må 
renses før utslipp på kommunalt avløpsnett og/eller ikke-sårbar resipient. 

I dagsonene langs ved vegen skal overvannet ledes ut i grøfter eller bekker og egne 
overvannsledninger som slippes videre ut i terrenget. 

Stikkrenner og kulverter planlegges med lavt fall for å minimere økning i 
vannhastighet og behov for erosjonssikring. I fyllinger plastres nedløpsrenner fra 
rørutløp enten ordnet som grove steintrapper eller rauset stor stein. Dette tilpasses 
de aktuelle stedene og anlegget for øvrig. Vann må føres til en resipient som har 
god nok tåleevne. Rent overvann skal fortrinnsvis holdes adskilt fra vegavrenning for 
det enkelte vassdrag. Avrenning skal ikke bidra til å øke forurensingen i tilstøtende 
vassdrag eller endelig resipient. Overvann fra baneanlegget blir regnet som rent og 
blir ikke renset dersom resipienten blir regnet som god. 

På Stanghelle blir overvannet ledet til sjø. I Vaksdal blir det ledet til Vaksdalselva. 
På Trengereid blir overvann drenert til Manndalselva og Skredbekken. I Arna ledes 
overvann inn på eksisterende system og ledes for utslipp i Arnavågen.

Håndtering av overvann og fordrøyning vil bli vist i landskapsplaner og VA-tegninger 
med tilhørende VA-rammeplaner. 

Renseløsninger landdeponi
For alle deponiområder der det er fare for forurenset avrenning, skal det i følge 
bestemmelsene i reguleringsplanen utarbeides et overvåkningsprogram. Dette 
programmet skal blant annet inneholde mulige før- og etterundersøkelser av 
vannforekomster som blir påvirket. Overvåkning i anleggsfasen skal også være en del 
av dette programmet. Innenfor arealene som er satt av til deponi i reguleringsplanen 
skal det rensesløsniger og tilkomst for disse detaljeres. De skal fungere både i 
anleggsfasen og etter at anlegget er avsluttet. 

Det er et overordnet krav i prosjektet at det er god økologisk tilstand i vassdrag 
og sjø til enhver tid. Sprengsteinsmasser fra tunneldriving og sprenging i dagsone 
inneholder	nitrogenforbindelser	og	en	andel	fine	partikler.	Deponiene	utgjør	også	en	
risiko for mindre utslipp av olje eller drivstoff fra maskiner til nærliggende vassdrag. 
Dersom det er spesielt sårbare resipienter, kan det vurderes å dekke deponiet med 
tett membran eller rense avrenningen for nitrogen ved hjelp av biologisk rensing. 
Tålegrensen til resipient bør avklares før endelige funksjonskrav settes. Aktuelle 
tiltak for vannhåndtering er:

• Bortleding av vann til motstandsdyktig resipient

• Sedimentasjonsanlegg

• Våtmarksanlegg med biologisk rensing

• Infiltrasjon

• Avskjæringsgrøfter for sigevann fra omkringliggende arealer

Rensing av tunnelvann
Vann fra tunnelløpet skal renses i egne basseng i tunnelen, eller utenfor 
tunnelmunning som på Helle og i Arnadalen. Renset tunnelvann regner en med kan 
slippes	til	de	fleste	resipienter	eller	kommunalt	ledningsnett	under	forutsetning	om	
tilstrekkelig kapasitet og tilstrekkelig rensegrad. 

Lekkasjevann fra berget i tunneler håndteres i et separat drenssystem som samler 
opp vannet. Dette vannet regnes som rent. For vegtunnelene etableres det i tillegg et 
separert system for vegdrenering, der også vaskevann blir samlet opp. Ved lavbrekk 
etableres det kum for vegdrenering i vegtunnel med fjellhall for rensebasseng med 
inspeksjonsluke og tilhørende kum for oljeutskiller. Overvannet samles og renses og 
føres i borehull til utslipp i bekk eller til sjø.

Det er ikke planlagt rensing av overvann fra banetunnel, dette vannet regnes som 
rent og det er planlagt ført til resipienter for utslipp på lik linje med overvann fra 
dagsonene. 
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FORMSPRÅK OG MATERIALVALG

Valg av formspråk, material og fargebruk forankres i stedene og tradisjonene der slik 
at anlegget fremstår som enhetlig, rolig og rent. I kompliserte dagsoner legges det 
vekt på gode overganger og solide og varige materialer. Det legges vekt på å skape 
gode og trygge omgivelser for alle brukere av veger, sideanlegg og de som reiser 
kollektivt med buss og jernbane. 

Identitetsskapende materialer som Vossaskifer, gjerne i form av lappheller kan 
benyttes i forbindelse med rasteplass, stasjoner og tekniske bygg. Det er lange 
tradisjoner for bruk av natursteinsmurer på vestlandet og det er lagt opp til at dette 
benyttes som murtype langs veg der det ikke er noe som tilsier at det må benyttes 
betong. 

Det oppfordres til å benytte naturstein fremfor betongstein i forbindelse med 
veganlegget og i forbindelse med stasjonsområdene, dette gjelder både i murer og 
kanstein. 

Til elementer som rekkverk, gjerder, lyktestolper, skilt og møblement oppfordres det 
til å velge et likt formspråk og en samordnet fargebruk. RAL 7016 er en mørk grå 
farge	som	fungerer	godt	i	de	fleste	anlegg.	Denne	kan	endres	i	videre	detaljering,	
men det oppfordres til å benytte samme farge på alt utstyr.  

Stasjoner og baneanlegg
Forslag til materialbruk baseres på elementer fra eksisterende stasjoner, 
supplert	med	andre	materialer/overflater	tilpasset	nye	funksjoner	og	elementer.	
Spesisfikasjoner	er	utarbeidet	i	forbindelse	med	fagrapport	Stasjon.	(UAS-
03-A-00023)

Bygg på stasjonen
Det er spesielt to kjennetegn ved Vossebanen/Bergensbanen som prioriteres brukt 
i forslagene til nye stasjoner. Det ene er naturstein som er et viktig element fra 
utformingen av Bergen stasjon, via alle skifertakene på strekningen og spesielt 
vossaskifer i form av lappheller.

Det andre er gulfargen som er benyttet på mange stasjonsbygg på strekningen. Med 
utgangspunkt I farge på eksisterende stasjonsbygg og skifer er det laget en farge/
material-palett som kan danne utgangspunkt for de nye stasjonene.

I tillegg til nevnte farger og skifer er det også tatt med betong og naturstein i form 
av tørrmurer.

Paletten foreslås benyttet for bygninger; trapp- og heishus, tekniske bygg og 
leskjermer/-tak.

Takflater
For	takflater	som	etableres	foreslås	det	tre	prinsippløsninger	avhengig	av	takvinkel	
og	situasjon.	Takflater	med	helling	lik	22	grader	eller	brattere	foreslås	tekket	med	
skifer	i	lapp-format.Takflater	med	slakere	helling	enn	22	grader	foreslås	utført	med	
som grønnetak. Sedum er sukkulente stauder med lav vekst og tykkeblader. De 
vokser tørre steder og danner matter som kan benyttes på tak. For helling mellom 
15-22grader må det benyttes geonett for å hindre sig på sedummattene. Dersom 
takflaten	er	i	kontakt	med	terreng	videreføres	beplantning	på	bakken	opp	på	taket.	
For eksempel for tekniske hus som legges inn i terreng.

Murer
Murer utføres enten som betongvegger eller naturstein. Bruk av naturstein kan 
utføres på ulike måter avhengig av utstrekning, høyde, formål og plassering. 
Natursteinsmur kan utformes som tørr-mur, forblending eller gabion. For alle 
natursteinsmurer bør det være høyere krav til utførelse mot areal for opphold eller 
ferdsel i lav hastighet. Der det er mulig bør det også vurderes jordarmerte murer for 
å begrense betongbruk og klimaavtrykk. Denne løsningen bør imidlertid beplantes 
eller forblendes ved bruk i sentrale strøk. Dette er gunstig i forhold til reduksjon av 
støy. Viser forøvirg til avsnitt om murer for utdypende detaljer.

Veiledende farge- og materialpalett for bygg i forbindelse med stasjoner.
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Veiledende farge- og materialpalett for bygg i forbindelse med stasjoner.

Støyskjermer
Det er et stort behov for støyskjermer i dagsonene langs banen, også ved stasjonene. 
I utgangspunktet bør alle skjermer være absorberende. Langs publikumsarealer 
er det imidlertid viktig å sikre åpenhet for å bidra til trygghetsfølelse, utsyn 
og gode dagslysforhold. I detaljutforming av støyskjermer på stasjoner må det 
studeres nærmere hvordan hensynet til åpenhet kan kombineres med skjerming og 
absorbsjon. Mer om dette under avsnitt om støyskjermer. 

Glass
På stasjonene er det veldig viktig å sikre åpenhet, oversikt og sosial kontroll 
for å skape trygghetsfølelse, lesbarhet, utsyn og unngå skyggefulle områder og 
«tissekroker».

Det bør brukes glass der det er behov for skjerming eller sikring langs plattformer 
og øvrige publikumsarealer. Trapp- og heishus må utformes med utgangspunkt i 
faktorene nevnt over.

Bane	NORs	tekniske	spesifikasjoner	for	publikumsheiser	stiller	også	krav	til	åpenhet:	
Heiskupe skal ha sosial kontroll i form av innsyn og utsyn. Sosial kontroll sikres ved 
å benytte glassfelt i heissjakt, heiskupe og dører. Bruk av glass avklares med Bane 
NOR/heisfaglig rådgiver.

Belegning

Plattformkant utføres med prefabrikkerte standardelementer i betong. Resterende 
plattform utføres asfaltert. Det bør imidlertid vurderes nærmere i byggeplan om 
betong eventuelt i større prefabrikkerte elementer kan være en alternativ utførelse. 
Dette kan gi andre muligheter for standardisering og integrering av taktil merking og 
eventuell snøsmelteanlegg.

Taktil merking på asfalt bør vurderes nøye for å sikre at løsningen fungerer godt 
og er holdbar. Elementer i støpejern eller granitt er et robuste eksempler. Eventuelt 
kan det vurderes at areal fra plattformkant til og med langsgående stripe for taktil 
merking utføres i alternative materialer til asfalt.

Alle veger utføres med asfalt. Langs gang- og sykkelveger foreslås en rad med 
kant-/gatestein som overgangselement mellom asfalt og sideareal, konstruksjoner, 
og lignende.

Oppholdsareal
For	oppholdsareal	bør	det	vurderes	en	forfinet	materialbruk	som	kan	bidra	til	å	
løfte det estetiske uttrykket og gjøre oppholdsarealet mer innbydende og attraktivt. 
Steinlegging er et godt valg, men det kan gjerne kombineres med andre materialer 
som	tredekke,	marktegl,	betong,	eventuelt	med	grafiske	elementer	for	å	gi	stedet	
særpreg.  

Collage av ulike alternative dekkematerialer som kan benyttes for å fremheve 
oppholdsarealer.

Overkjørbare arealer
På stasjonsområdene kan det være praktisk at noen arealer er overkjørbare i ulike 
situasjoner for eksempel ved utrykning fra nødetater. Samtidig er det ikke behov 
for at arealene er tilgjengelige kjørearealer i det daglige. Denne typen arealer bør 
utformes slik at de tåler eventuell kjørebelastning, men at de i det daglige fremstår 
som grøntareal eller gangareal.

Dette kan utføres med gressarmering (betongelementer med hull) eller steinsetting 
der gress eller annen lav vegetasjon kan vokse imellom stein/betong. Dette 
prinsippet kan også bidra til å håndtere overvann ved at vannet trenger ned i grunnen 



    46   

Beplantning
Beplantning ved stasjonene deles inn i tre kategorier:

Beplantning som krever minimal skjøtsel. Områder kan være tilknyttet naturlig 
vegetasjon eller områder der vegetasjonen kan få utvikle seg relativt fritt uten å 
komme	i	konflikt	med	andre	funksjoner.	Dette	bør	være	standardvalget	for	områder	
som skal beplantes.

Beplantning som krever jevnlig skjøtsel 1-3 ganger i året. Eksempelvis gressbakker 
og andre typer vegetasjon som bør kontrolleres for å fremstå som ønsket eller unngå 
konflikt	med	andre	funksjoner.	Dette	alternativet	bør	begrenses,	men	kan	benyttes	
i mellomområder eller steder der det er lite tilgjengelig plass, men verdien av 
beplantning er stor, for eksempel langs gangveger.

Beplantning som skal fremstå mer parkmessig for å skape attraktivitet ved 
knutepunktet. Kan eksempelvis være staudebed, plen, eller lignende. Areal bør 
være	tydelig	avgrenset	mot	øvrig	areal/flater.	Elementet	kan	være	en	referanse	til	
tidligere tiders stasjonsparker og hager, men i mer begrenset omfang. Bør benyttes 
i begrenset omfang for å bidra til attraktive omgivelse ved stasjonen. Kvalitet er 
viktigere enn kvantitet. En mulighet kan være å engasjere lokale interesser i å velge 
planter og stå for skjøtsel. Dette kan bidra til eierskap og lokal identitet.

Møblering
Møblering på stasjonsområdet skal følge veiledning i stasjonshåndboken [4]. 
Detaljert omfang og plassering avklares i arbeidet med skilt- og møbleringsplan. 
Håndbok for design og Håndbok for stasjoner har føringer til innhold i skilt- og 
møbleringsplan. Teknisk regelverk har føringer ved montering av utstyr på plattform.

I tillegg er det viktig å ivareta krav gitt i TSI PRM angående universell utforming ved 
utforming av skilt- og møbleringsplan.

Det benyttes som utgangspunkt Bane NORs standardelementer så langt mulig og så 
lenge dette gir best samlet nytte.

Unntak kan være for klimaskjerm, sittemøbler eller andre elementer som for 
eksempel kan bidra til lokal identitet.

Belysning
Belysning er et viktig tema for å skape funksjonelle, trygge og attraktive 
stasjonsområder. TSI-PRM stiller krav til belysning ut fra brukbarhet. 
Belysningsnivået på stasjonens uteområder skal være tilstrekkelig til at det blir enkelt 
å	finne	vegen,	og	til	å	markere	høydeforskjeller,	dører,	innganger,	billettautomater	
og informasjonselementer.

Opplevd trygghet og attraktivitet for stasjonsområdet og knutepunktet for øvrig er 

avhengig av tilstrekkelig belysning samt at det ikke etableres mørke eller skyggefulle 
områder. Riktig belysning bidrar til god oversikt og en lett lesbar stasjon.

Ved behov for å fremheve ulike elementer, funksjoner eller stasjonsområdet generelt 
kan belysning eller spesiell armatur være et relativt rimelig og effektfullt virkemiddel, 
spesielt i den mørke årstiden og del av døgnet.

Jernbaneanlegget generelt belyses etter gjeldende regelverk, Teknisk regelverk kap 
543. Det er i arbeidet med reguleringsplanen utført lysberegninger som er gjengitt i 
Fagrapport lavspenning bane. 

Rekkverk og gjerder
Rekkverk og gjerder sikrer anlegget og hindrer uønsket ferdsel. Der det er 
publikumsarealer på begge sider av sporene og sideplattformer vil det være en 
viss fare for at noen krysser sporet i stedet for å benytte tilrettelagt under- eller 
overgang. Det kan settes opp gjerde mellom sporene, og et eventuelt omfang av 
dette vurderes i detaljprosjekteringen. Teknisk regelverk angir krav til utforming av 
rekkverk på overgangsbruer og beskyttelse mot kontakt med strømføring. Rekkverk 
over jernbanespor skal minst være brøytetett i en avstand på minimum 4,5meter 
fra senter spor. Minimums rekkverkshøyde i stasjonsområdet skal være 1,2 meter. 
Teknisk regelverk angir også krav for å unngå klatring på skjerm/rekkverk og til 
elektrisk ledende overkant på beskyttelsesskjerm.

Der det er fare for at personer eller andre elementer kan havne i sporområdet for 
eksempel ved fallende terreng mot spor, må det sikres med nødvendig rekkverk/
gjerde.

Der det er kjøremulighet frem til plattform må denne stenges med mekanisk 
stengsel. Stengsel må enkelt kunne fjernes ved behov for adkomst for drift- eller 
utrykningskjøretøy.

Skilting
Skilting av stasjoner og baneanlegg forøvrig utformes etter Bane NORs standard og i 
henhold til stasjonshåndbok.

Henvisninger Stasjonsområder
Stasjonshåndboka

TSI-PRM

Bane	NORs	tekniske	spesifikasjoner	for	publikumsheiser
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Veganlegget

Rundkjøringer
Rundkjøringer utformes slik at de blir oversiktlige, gir god fartsdemping og god 
framkommelighet. Korte dagsoner setter krav til at det er lett å orientere seg i 
anlegget. I sentraløya anbefales det å benytte en kombinasjon av hardt dekke og 
vegetasjon. Kanter og dekker utføres fortrinnsvis i naturstein. Vegetasjon tilpasses 
stedet og klimatiske forhold.

Trafikkøyer
Det	benyttes	fortrinnsvis	belegningsstein	i	naturstein	i	trafikkøyer.	Gress	i	trafikkøyer	
bør unngås av hensyn til vedlikehold og sikkerhet ved slåing. 

Parkeringsanlegg
Parkeringsanlegg og busslommer utføres nøkternt med bruk av holdbare materialer i 
henhold til krav i gjeldende håndbøker.

Rekkverk og gjerder
Rekkverk og gjerder skal prosjekteres etter gjeldende håndbøker og regelverk. Der 
det er mulig, er terrenget bearbeidet slik at rekkverk ikke er nødvendig. Rekkverk 
og gjerder bør ha et gjennomgående design i hele anlegget. Forslag til fargebruk er 
nevnt under avsnitt om formspråk. For å oppnå et mest mulig transparent uttrykk 
anbefales det å benytte rørformet rekkverk. Løsning for avslutning av rekkverk må 
tilpasses den enkelte situasjon og bruk av støtputer bør i størst mulig grad unngås. 

I forbindelse med murer og konstruksjoner benyttes rekkverk og gjerder som 
sikring. Dette er beskrevet under avsnitt om murer.

Belysning
Veganlegget belyses i henhold til Statens vegvesen sine gjeldende håndbøker, N100, 
N601 og V124. Det forutsettes bruk av LED lyskilder for belysning i tunneler og 
dagsoner. 

• Belyste veganlegg kan oppleves som et forstyrrende element. Det bør derfor 
benyttes et fremtidsrettet belysningskonsept som er energieffektivt og som har 
et moderne uttrykk. Det anbefales at armaturene har avskjerming som minimerer 
blending og spredning av strølys til omgivelsene. 

• Det benyttes en enhetlig mastetype/mastefamilie for hele veganlegget. 

• Mastehøyde bør være gjennomgående for den enkelte vegtype. I forbindelse med 
lokalveger og gang- og sykkelveger benyttes lavere master enn langs hovedveg. 
Der det ligger til rette for det, kan gjerne to armaturer plasseres på samme mast.

• Det anbefales at det benyttes master med tilsvarende farge som på skiltstolper, 
rekkverk og gjerder.

• Lysmastene plasseres regelmessig og danner enhetlige linjer. En helheltlig 
belysning	av	vegen	vil	gi	en	god	oversikt	over	trafikkbildet.	

Effektbelysning
I	gitte	situasjoner	kan	effekbelysning	benyttes	for	å	forsterke	trafikksikkerheten	
og for å gi bedre opplevelser av områder og bedre sosial kontroll.  Steder der dette 
er aktuelt er i de lange tunnelene for å bryte monotoni. Det anbefales prosjektet å 
benytte ekspertise på dette i senere planfaser. Det er også aktuelt i forbindelse med 
at det ved rasteplassen legges opp til parkbelysning som er lavere og gjerne har et 
varmere lys enn vegbelysningen forøvrig. Effektbelysning i forbindelse med murer, 
møblement og bygg oppfordrer til bruk, er imøtekommende og skaper trygghet.  

Skilting
Skilting skal utføres i henhold til gjeldende håndbøker. Skilt og galger plasseres 
fortrinnsvis på siden av vegen. Der det er mulig og i samsvar med regelverk, 
kan	flere	skilt	samles	på	samme	stolpe	for	å	unngå	flere	stolper	enn	nødvendig.	
Stolper og bakside behandles som utstyr i veganlegget ellers med tanke på 
overflatebehandling	og	fargevalg.	

Viltkryssinger
Det er ikke planlagt å etablere egne over- eller underganger for større vilt i 
prosjektet. Det er vurdert at det er mange barrierer allerede i dagens situasjon. Tiltak 
er varsling med skilt og blink. I tillegg må det gjennomføres siktrydding. Aktuelle 
områder der det er hjort er på Trengereid, nederst i Vestredalen og i Arnadalen. På 
Helle kan kulvert under E16 vært utformet som passasje for landdyr dersom denne 
blir	bygget	ny	i	stedet	for	en	forlengelse	av	dagens.	Der	det	er	kulverter	som	fisk	skal	
vandre gjennom, utformes disse med naturlig bunn.

Henvisninger veganlegget
Håndbok N100 veg og gateutforming

Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder

Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

Håndbok V161 Brurekkverk

Håndbok	N300	Trafikkskilt	(N302,	N302)

Håndbok N601 Elektrisk anlegg

Håndbok V134 Veger og dyreliv
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Hvelvportal for veg

KONSTRUKSJONER

Konstruksjoner i forbindelse med ny E16 og Vossebanen utføres med et enkelt 
og estetisk godt formspråk som står i et harmonisk forhold til omgivelsene. Det 
benyttes materialer av god og tidløs kvalitet. Estetikk, funksjon og robusthet trenger 
ikke være motsetninger. God estetikk ligger ofte i rene og klare overganger mellom 
materialer og elementer, det anbefales at dette etterstrebes og jobbes frem gjennom 
et tett tverrfaglig samarbeid.

Vegportal med natursteinsmur rundt

Tunnelportal
Portalområdene	er	dominerende	i	de	korte	dagsonene	og	det	er	i	flere	av	de	
kort avstand mellom portal og neste konstruksjon. For å oppnå et godt og 
sammenhengende helhetsinntrykk, er det valgt å omslutte veg- og baneportaler med 
murer i naturstein. Det er ønskelig i prosjektet at alle portaler innenfor en dagsone 
har lik hovedform. 

Vegtunneler
For vegportaler er det mest aktuelt med hvelvportaler. I forbindelse med 
vegtunnelene ser det gjennom arbeidet med forprosjektet ut til at det blir nødvendig 
å etablere støttemurer rundt alle tunnelmunningene. I forbindelse med portaler 
benyttes det naturstein i murene. Murene skal tilpasses portalen ved å legge 
murstein bak portalens krage. Høyde på mur over portalkrage kan variere noe i de 
forskjellige situasjonene. Det anbefales minimum synlig mur som tilsvarer 1,5 gang 
portalkragens bredde over portalen. Murtopp bygges horisontal der det er mulig.  
Rekkverk og gjerder skal fortrinnsvis trekkes bak i terreng. 

Henvisninger Konstruksjoner
Teknisk regelverk

Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A
SVV Håndbøker
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Typisk tverrsnitt rammeportal for 2-spors bane

Jernbanetunneler
Jernbanetunnelene i forbindelse med tettstedene i Stanghelle, Arna og Vaksdal 
utføres med rektangulære rammeportaler. Det støpes en krage utenpå portaler som 
vist under. I Arna skal valgt løsning harmonere med løsning for ny Ulrikstunnel og 
anlegget her for øvrig. På Trengereid viser Teknisk detaljplan hvelvportal. Dette 
tverrsnittet samsvarer med det typiske tunneltverrsnittet for banetunneler.

Ulrikstunnelen under bygging (Foto: Bane NOR)

Typisk tverrsnitt hvelvportal for 2-spors bane

Rømningstunneler

Det er utarbeidet et rømningskonsept for prosjektet.  I hovedsak går dette ut på at 
det skal være passasjer mellom tunnelene for sikker rømning. Der det er for stor 
avstand mellom tunnellene, er det planlagt rømningstunneler ut til friluft. Dette er 
tunneler	med	tunnelprofil	T4.	

Noen steder kommer disse tunnelene ut i friluft langs eksisterende veg. Det er 
da helt enkle påhugg med standard portal med nødvendige tilpasninger. Andre 
rømningsportaler avsluttes som en del av de nye dagsonene og kan implementeres 
i anlegget for øvrig. Dette gjelder for eksempel Arna Stasjon og i forbindelse med 
teknisk bygg på Trengereid. Det er i reguleringsplanen sett på plassering av portaler 
og utforming rent prinsippielt ut fra konstruksjonstekniske forhold. I videre faser 
detaljeres portalområdene videre og sees i sammenheng med omgivelsene. Det kan 
bli aktuelt å anbefale at portallengder endres og at det blir nødvendig å benytte 
natursteinsmurer i forbindelse med portalområdene for å oppnå et tilfredsstillende 
utseende.
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Bru

Det søkes å gi bruene i prosjektet god stedstilpassing både i landlige omgivelser 
og i tettstedene. Bruene bør ha et visuelt slektskap gjennom et felles formspråk 
selv om de har en innbyrdes variasjon og det bør legges vekt på hvordan bruene vil 
fremstå visuelt, både for de som ferdes på E16 og bane og der bruene er synlig fra 
andre veger og omgivelsene for øvrig. For bruer i tettsteder med innsyn og opphold 
bør utforming prioriteres og utvikles med innspill fra arkitekt. For mindre bruer på 
lokalveger med lite innsyn, kan prefabrikerte bruer benyttes dersom forholdene 
ligger til rette for det. Det er benyttet runde søyler i forprosjektet som fortrinnsvis 
plasseres normalt på senterlinjen. 

I Arnadalen blir er det planlagt to broer med 18 meter mellom senterlinjene. Hver bru har en bredde på 10.6m. 
Over viser prinsippsnitt

Stasjonsbro over traséen ved Stanghelle stasjon.

Dekke av brostein under bro langs gangveg Naturstein lagt i polygonmønster

Prinsippsnitt av traubru for stasjonsområde i Vaksdal. 
Brubredde ca 19 m.

Prinsippsnitt av traubru over Dalevågen. Brubredde ca 
14.2 m.

I forprosjektet er landkarene utarbeidet som kasselandkar. Dette er den type 
landkar	som	er	fleksibel	i	forhold	til	design	i	videre	faser.	Terrengtilpassing	ved	
landkar utføres i form av murer og skråninger. Der det er tilgjengelig areal, benyttes 
natursteinsmurer. I forbindelse med stasjonenen er betongmurer noen steder 
benyttet. 

Under bruene anbefales det å benytte fast belegg. Aktuelle alternativer er belegg av 
naturstein	med	plane	visflater	lagt	i	polygonmønster	eller	storgatestein	satt	i	betong	
der	det	er	mindre	flater	som	skal	dekkes.	Der	det	er	gode	nok	vekstbetingelser,	kan	
det være aktuelt med gress.
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Kulvert
Der det blir nødvendig å etablere nye kulverter, prosjekteres dette tverrfaglig 
slik at konstruksjonen blir utformet funksjonelt og robust samtidig som den er 
tilpasset tilstøtende veganlegg og omgivelsene på stedet. Det blir lagt opp til en 
standard kulverttype i prosjektet. Det kan benyttes prefabrikerte løsninger, men 
portal bør helst være plasstøpt. Terreng og eventuelle murer blir tilpasset aktuell 
situasjon. Dersom det er behov for murer langs vegfylling, utføres disse fortrinnsvis 
i naturstein. Eventuelle vingemurer utformes i betong og som en del av kulverten for 
øvrig.  

Tekniske bygg
Det vil være behov for å plassere tekniske bygg i forbindelse med både veg og 
jernbanetunnelene. På grunn av arealknapphet i dagsonene plasseres byggene 
fortrinnsvis inne i tunnelene eller integrert i landkar og murer dersom det ligger 
til rette for det. Byggene bør ha et sammenfallende estetisk uttrykk, også dersom 
størrelsen varierer. Arkitektur og materialbruk bør være i samspill med resten av 
prosjektet. Det anbefales å benytte arkitektfaglig kompetanse. Dører og annet utstyr 
fargesettes i samsvar med utstyr i prosjektet for øvrig.

Tekniske bygg i dagsoner plasseres med omhu. De kan gjerne plasseres inn 
mot terreng eller fjellskjæring slik at de blir mindre fremtredende i landskapet. 
Vegetasjon kan benyttes for å innlemme byggene i anlegget for øvrig. Alle bygg er 
planlagt med tilkomst for bil siden det tilrettelegges for at  større komponenter som 
trafoer skal kunne skiftes ut. 

Jording
Der det er krav til jording av alle bygg og konstruksjoner i forbindelse med banen. 
Det er utarbeidet eget jordingskonsept for jordingsanlegget i prosjektet i forbindelse 
med teknisk detaljplan. Dette er i henhold til Bane NOR sitt Tekniske regelverk.

Ventilasjonstårn
Eventuelle ventilasjonstårn skal plasseres slik at de er til minst mulige sjenanse for 
omgivelsene. De skal ha et godt formspråk og materialbruk som er sammenfallende 
med resten av prosjektet.

Godt gjennomtenkt løsning med kulvert, rekkverk og natursteinsmur. Eksempel fra Fyllingsdalen.
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Støttemurer
Gjennom prosjektering av veg og baneanlegg etterstrebes minst mulig bruk av mur. 
Støttemurer benyttes for å ta opp høydeforskjeller og for å minske arealbehovet i 
anlegget.  Gjennom materialvalg tilføres kvaliteter til omgivelsene og dette bør man 
ta hensyn til ved valg av materialer og type mur. Alle murer gis formmessig gode 
avslutninger i ender, topp og bunn. De tilpasses det omkringliggende landskapet 
på en god måte. Alle murer skal plasseres utenfor siktsoner og i tråd med krav til 
sikkerhet for veg- og baneanlegg.

Natursteinsmur
I tørrmurer kan det med fordel benyttes stein fra lokale forekomster. I områder der 
man har opphold skal det stilles strengere krav til utførelse. Som hovedprinsipp skal 
natursteinsmurer anlegges med en helning på 5:1. 

Betongmur
I forbindelse med betongkonstruksjoner kan det være hensiktsmessig å benytte 
betongmurer.	Alle	betongmurer	skal	være	plasstøpt	med	en	overflate	som	er	vurdert	
i forhold til sted og funksjon. Murer i betong etableres med en brattere skredde enn 
natursteinsmur og kan være hensiktsmessig i smale tverrsnitt. 

Betongmurer skal utføres med forbant bordforskaling både i høyde og bredde. Der 
det er høyere krav til estetikk, kan plateforskaling og etterbehandling benyttes. 
Murer der det er opphold, som i forbindelse med stasjonsområder skal utformes 
med	høye	krav	til	estetikk,	med	en	lys	overflate.	

I forbindelse med stasjonsområdene bør slakere skredde vurderes for å slippe ned 
mer lys.

Gabionmur
Bruk av jordarmering fremfor betong i murer er et mulig tiltak for å redusere bruk 
av betong i anlegget. Jordarmeringer kan forblendes med sprengsteinsgabioner 
eller gabioner med vekstmaterialer som gir grønn mur. Gabioner kan også bidra til å 
forbedre støyforhold.

Rekkverk og gjerder på murer
Rekkverk og gjerder plasseres slik at de hindrer tilkomst for klatring. Ved innfesting 
av rekkverk og støyskjerm på natursteinsmurer benyttes fortrinnsvis betongkrone. 
En god løsning er at denne kronen overlapper murens topp og er så smal som mulig. 
Murer	med	overgang	til	terreng/natur	sikres	som	regel	med	flettverksgjerde.	Det	
anbefales at gjerdet settes i bakkant av øverste stein i muren slik at det tiltrekker seg 
minst mulig oppmerksomhet. Der muren har en jevn avslutning i toppen, kan gjerdet 
monteres direkte i toppsteinen. 

God løsning av mur med rekkverk i betongkrage

Betongmur med stående forskaling. Gjerde er direkte 
innfestet i toppen av muren.

Håndmurt natursteinsmur benyttet ved rasteplass

Lavere mur langs gangveg, her er kravene strengere

Henvisninger Støttemurer
Teknisk regelverk

Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A
V270 Tørrmuring med maskin
V762 Prosesskode 1 og 2
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Støyskjermingstiltak
Utbygging av ny E16 og Vossebanen medfører endringer i støysituasjonen langs 
traséene og eventuelle behov for tiltak avklares gjennom støyberegninger. 
Tilgjengelige arealer og situasjon på stedet avgjør hvilken type skjerming som 
benyttes. Det anbefales at prosjektet setter som mål at anlegget skal ha minst 
mulig bruk av støyskjermer og at det benyttes fortrinnsvis justering av veglinje, 
terrengvoller, innløsing av hus og støyisolerende tiltak der dette er mulig innenfor 
reguleringsplanens begrensninger og uten størrre ulemper ellers. Tiltakene bør så 
langt det er mulig ha en naturlig forankring i landskapet. 

Støyvoller
Langs vegen bør skjerming fortrinnsvis løses med voller. Mot vegen bør vollens 
helning være 1:2. På baksiden kan helning variere og gjerne kombineres med lave 
murer for å redusere arealbeslag dersom det er nødvendig. Langs vegen tilsås og 
beplantes vollene, for øvrig bør vollen være en del av grøntanlegget og det kan 
etableres beplanting slik at støytiltaket inngår i anleggets helhet. 

Områdeskjermer
Skjermene tilpasses omgivelsene og veg- og baneanleggets linjeføringer vertikalt 
og horisontalt. Utforming og detaljering tilpasses anleggets dimensjoner og det skal 
tas	hensyn	til	trafikksikkerhet.	Lange	tette	skjermer	langs	vegen	og	jernbanelinjen	
skaper en korridoreffekt for de reisende. For at man skal kunne orientere seg i 
landskapet og for å øke reiseopplevelsen, kan dette løses med opphold i skjerm eller 
ved bruk at transparente materialer på utvalgte steder. Dersom det er nødvendig 
med trapping av skjermer for å tilpasse skjermen til situasjonen, gjøres dette 
fortrinnsvis ved bruk av små og jevne trinn. Vegetasjon som er høyere enn skjermen 
gir en bedre tilpassing til vegen og landskapet. I videre faser designes skjermtyper 
som	kan	benyttes	flere	steder	langs	veg	og	jernbane,	gjerne	med	elementer,	
materialer og palett fra området. Det bør velges løsninger med et moderat behov 
for fremtidig vedlikehold og miljøvennlige materialer foretrekkes. I forbindelse med 
konstruksjoner og rekkverk kan støyskjermingen kombineres med rekkverket, gjerne 
med transparent materiale.

Lokalskjermer
Lokalskjermer rundt enkelthus/boliger må tilpasses tomt og bygning. Disse 
detaljeres som en del av prosjekteringen. 

Skjermer i forbindelse med jernbaneanlegget
Ved plassering av skjerm må man ta i betraktning at man oppnår størst effekt 
dersom skjermen plasseres nært støykilden og at man bør i størst mulig grad unngå 
konflikter	med	KL-master	og	andre	tekniske	installasjoner.	Langs	jernbanen	må	det	
tas hensyn til behov for jording eller seksjonering av strømførende konstruksjoner.

Grønn mur og bruk av gabioner
Grønn mur er mindre arealkrevende enn terrengvoll og kan være et godt alternativ 
som også bidrar til et mer frodig anlegg. Konstruksjonen er bygget opp av torvplater 
og geonett og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Man kan oppnå like stabile 
murer som ordinære murer. Gress og planter som tåler bark som vekstmedium 
kan benyttes. Et alternativ til torv kan være gabioner med stein. Disse er mer 
støyabsorberende enn treskjermer. Gabioner langs vegene må tilpasses i forhold til 
rekkverkskrav.

Prinsipptegninger viser arealbehov ved ulike typer skjermingstiltak, voll, grønn mur og skjerm.

Henvisninger Støyskjerming

Teknisk regelverk

Teknisk Designbasis for InterCity-strekningene versjon 05A
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Kilder:
Håndbok i økologisk resturering, Forsvarsbygg 2010 (side 42)
Restaurering av natur i Norge, NINA 2010 (side 42)
Restaurering av artsrik engvegetasjon i vegkanter, Statens vegvesens rapporter Nr.351, 19.12.2014 (side 42)
Forprosjekt Restaurering av Trolldalsbekken 3013 Cowi (side 47)
Frie fiskeveger, Statens vegvesens rapporter nr. 495 (side 47)
arkitektur.nå (2009) (side 8)
Jernbaneverkets arkitekturstrategi (2015) (side 9)
Statens vegvesens arkitekturstrategi (2012) (side 9)

Henvisninger er gjengitt i rapporten på aktuelle sider

Bilder er tatt av Rambøll Sweco der ikke annet er spesifiert i bildeteksten.
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