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FØREORD
Denne konsekvensutgreiinga er utarbeidd som ein del av arbeidet med statleg reguleringsplan med
konsekvensutgreiing for ny E16 og Vossebanen på strekninga Stanghelle-Arna i kommunane Vaksdal
og Bergen.
Planprogrammet er fastsett av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Tiltakshavar og
ansvarleg for utgreiinga er Statens vegvesen Region vest.
Gunnar Søderholm er prosjektleiar, Anne Katrine Laskemoen Herdlevær er assisterande prosjektleiar
og Idar Reistad er planleggingsleiar for den statlege reguleringsplanen med konsekvensutgreiing.
Statens vegvesen si Håndbok V712 Konsekvensanalyser er brukt som metode for
samfunnsøkonomisk analyse i prosjektet. Denne delrapporten tek føre seg tema Friluftsliv/By- og
bygdeliv, som er eitt av dei fem ikkje-prissette tema i handboka.
Sweco har vore ansvarleg for fagtema Friluftsliv/By- og bygdeliv, og arbeidet er utførd av Torunn
Johanna Rosnes, Mariette Madsgaard, Unni Margrethe Sønstegaard Sjursen og Jan Adriansen.
Oktober 2020
Bergen

Foto 0-1. Ein port i gjerde ovanfor jernbanen ved Deponi Linnebakkane. Her frå FB39 Arna kyrkjegard. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Samandrag

Innleiing
På bakgrunn av Konseptvalutgreiing (KVU) E16 Voss-Arna, konsept K5, overlevert til
samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen 1/4 2014, vart det laga eit planprogram for ny E16 og
Vossebanen mellom Arna og Stanghelle i Bergen og Vaksdal kommunar. Planprogrammet til
prosjektet inneheld omtale av dei viktigaste momenta som skal vektleggast i planarbeidet for
deltema Friluftsliv/by- og bygdeliv.
Landskapet vi omgjev oss med vert nytta på ulikt vis av ulike personar, og prosjektet har laga eit utval
over delområde som dei planlagde tiltaka kan ha innverknad på. Men det er vanskeleg, nærast
umogleg, i ein overordna rapport som denne KUen å synleggjere alle stader som har meining for
Friluftsliv/By- og bygdeliv. Det er derfor mogleg at nokre friluftsområde ikkje er fanga opp i denne
undersøkinga. Likeins er nokre område teke med sjølv om sjølv om resultatet av vurderinga syner at
dei ikkje vert råka. Andre område kunne moglegvis ha vorte vurdert, men er i utgangspunktet tolka
som lite relevante. Alle vurderingane er gjort med tanke på det gjeldande tiltaket. I andre
samanhengar og planar vil både utvalet av delområde og vurderingane kunne vere annleis.
Ein har lagt vekt på området slik menneska oppfattar det, både i høve friluftsaktivitetar og
rekreasjon. Det er bak i rapporten lagt ved døme på skadereduserande tiltak som kan minske
skadane eller forbetre situasjonen. Desse finn ein også i prosjektet sin YM-plan.
Ikkje-prissett metode går over tre trinn. Trinn 1 og Trinn 2 vert gjort separat for kvart fagtema. Trinn
3 er felles drøfting og rangering av dei ulike alternativa for alle ikkje-prissette tema.
Fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv skal syne verknadane av tiltaka for brukarane av
utgreiingsområda. Temaet omfattar alle relevante område som har tyding for allmennheitas
moglegheit til å drive friluftsliv som helsefremjande og trivselsskapande aktivitet i nærmiljøet og i
naturen elles. Føremålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle område for tema og sjå
konsekvensane av utbyggingsalternativa.
I Håndbok V712 Konsekvensanalyser vert friluftsliv definert som opphald og fysisk aktivitet i friluft i
fritida med sikte på miljøforandring og naturoppleving. Omgrepet by- og bygdeliv definerast her som
opphald og fysisk aktivitet i byar og tettstadar. (Statens vegvesen, 2018).
For temaet Friluftsliv/by- og bygdeliv er oppleving og bruk av landskapet sentralt. Det gjeld det
naturlege landskapet, bylandskapet og landskapet som er rørt av menneskeleg aktivitet.
Temaet omfattar:
• Friluftslivområde
• Uteareal i byar og tettstadar som er allmenn tilgjengelege (I heile eller delar av døgeret)
• Sambandsliner for mjuke trafikantar
• Nett for tursykling
• Sykkel på offentleg vegnett vert behandla under prissette konsekvensar
Støy vert utgreidd som prissett konsekvens. I tema Friluftsliv/by- og bygdeliv vil det verta utgreidd
kva for ei påverking støy har på folks bruk og oppleving av frilufts-, by-/bygde- område.
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Omtale av utgreiingsområde
Utgreiingsområdet går frå Arna i Bergen kommune til Stanghelle i Vaksdal kommune. Sjå meir
detaljar om planområdet i kapittel 1 Bakgrunn og kapittel 2 Tiltaket.
Konsekvens Trinn 2: Veg- og banealternativ
Tiltaket si samla konsekvens for heile alternativ, Alternativ 1 og Alternativ 2, for Friluftsliv/By- og
bygdeliv er vurdert i tabell 0-1.
Tabell 0-1 Samanstilling av samla konsekvens for heile alternativ for veg og bane, Trinn 2
Delområde

Referanse

Konsekvens
Alternativ 1
veg

Konsekvens
Alternativ 2
bane

veg

bane

FB1 Dalehagen

0

0

0

0

0

FB2 Åsen

0

0

0

0

0

FB3 Hellesætra

0

0

0

0

0

FB4 Hellevegen

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

FB5 Stanghelle skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

0

0

0

0

0

FB6 Stanghelle skulevegar

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

FB7 Litlevika

0

0

2 minus (--)

0

2 minus (--)

0

1 pluss (+)

2 minus (--)

1 pluss (+)

2 minus (--)

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB8 Stanghelle
sentrumsområde
FB9 Naustrekkje og lokalsti
Dalevågen
FB10 Lågaskaret
FB11 Stanghelle
leikeplass/fotballbane
FB12 Stanghelle stasjon
FB13 Stanghelle gravplass
FB14 Krakså
FB15 Fossmark
FB16 Vaksdal idrettsplass
og barnehage
FB17 Vaksdal senterområde
FB18 Nethovdane
FB19 Sjukeheimsbakken
FB20 Vaksdal kyrkje og
nærliggande turområde
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0

0

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

FB24 Vaksdal
stasjonsområde

0

0

0

0

0

FB25 Laksaneset
parkområde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB33 Trengereid
skule/leikeplass

0

0

0

0

0

FB34 Trengereid
stasjonsområde

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB22 Vaksdal skule
FB23 Vaksdal skulevegar

FB26 Boge kai
FB27 Turveg Bogevatnet
FB28 Langhelleneset
FB29 Trengereid
utsiktsplass/rasteplass
FB30 Trengereiddalen
FB31 Vestredalen
FB32 Gullbotn

FB35 Arnavågen
FB36 Storelva
FB37 Gang- sykkelveg Arna
kyrkje – Janusfabrikken
FB38 Arna stasjon
FB39 Arna kyrkjegard
FB40 Espelandsmarka
FB41 Turområde mot
Storenuvarden
FB42 Hovden leikeområde
FB43 Tangelandsheiane
Avveging veg/bane

Samla vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

E16 og Vossebanen

1

Lita forskjell mellom alternativet og
0-alternativet. I Stanghelle mister
ein nokre verdiar, men andre
stadar vert det nokre små
forbetringar.
Inga/ubetydeleg konsekvens

Lita forskjell mellom alternativet og
0-alternativet. I Stanghelle mister
ein nokre verdiar, men andre
stadar vert det nokre små
forbetringar.
Inga/ubetydeleg konsekvens

2

3

Vaksdal sentrum kan bli meir
attraktivt i B1 enn i B2.
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Oppsummering veg- og banealternativ
Det er liten forskjell på Alternativ 1 og Alternativ 2 for deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv. Dei har
begge positive og negative påverknader på delområde undervegs, men i sum gjev dei relativt små
konsekvensar for fagtemaet. Likevel kan ein seie av Alternativ B1 kjem betre ut enn Alternativ 2. Det
skuldast hovudsakeleg at tilhøva for friluftsliv og rekreasjon vert forbetra mest i Vaksdal sentrum ved
denne. Begge utbyggingsalternativa er marginalt verre enn 0-alternativet, som derfor anbefalast ut
frå metodikken.
Konsekvens Trinn2: Deponi
Deponia sine samla konsekvensar for Friluftsliv/By- og bygdeliv er vurdert i tabell 0-2.
Landdeponi
Tabell 0-2 Samanstilling av samla konsekvens for kvart landdeponi, Trinn 2
Delområde

Referanse

Konsekvens Landdeponi

Dalehagen

Idlasundet

Trengereiddalen

Vestredalen

Tangelandsheiane

FB1 Dalehagen

0

1 minus
(-)

0

0

0

0

FB2 Åsen

0

0

2 minus
(--)

0

0

0

FB4 Hellevegen

0

0

0

0

0

0

FB5 Stanghelle skule,
idrettsanlegg og
fleggplassen

0

0

0

0

0

0

FB7 Litlevika

0

0

1 minus
(-)

0

0

0

FB10 Lågaskaret

0

0

0

0

0

0

FB29 Trengereid
utsiktsplass/rasteplass

0

0

0

(ikkje
vurdert)

(ikkje
vurdert)

0

FB30 Trengereiddalen

0

0

0

0

0

0

FB31 Vestredalen

0

0

0

0

0

0

FB32 Gullbotn

0

0

0

0

0

0

FB36 Storelva

0

0

0

0

0

0

FB37 Gang- og
sykkelveg Arna kyrkje
– Janusfabrikken

0

0

0

0

0

0

FB40 Espelandsmarka

0

0

0

0

0

0

FB43
Tangelandsheiane

0

0

0

0

0

2 minus
(--)

Avveging Landdeponi
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Samla vurdering

0

Noko
negativ

Middels
negativ

Ubetydeleg

Ubetydeleg

Stor negativ

Rangering

1

4

5

3

2

6

Litt meir i
bruk enn
Vestredalen

Forklaring til
vurdering

Naturterreng
går tapt

Sjødeponi og tverrslag
Tabell 0-3 Samanstilling av samla konsekvens for kvart sjødeponi, Trinn 2

Delområde

Konsekvens sjødeponi

Ref.

Fossmark
Veg

FB15
Fossmark

0

FB26 Boge kai

0

0

FB28
Langhelleneset

0

0

Fossma Linneb Gamle
SvaSvaGamle
rk
akkane Fossen bakken
bakken
Fosse
Tilkom Vegtun Vegtun VegVeglau
veglaus
stnel
nel
tunnel
s
tunnel

1 minus 1 minus
(-)
(-)

Boge

Langhelleneset

Romslo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 minus
(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avvegning
Sjødeponi
Samla
vurdering

0

Rangering

1

Noko
Noko Ubetyd Ubetyd Ubetyd Ubetyd Ubetyd Noko Ubetyd Ubetyd
negativ negativ
eleg
eleg
eleg
eleg
eleg
negativ
eleg
eleg
10

Forklaring til
rangering

9

8

2

2

2

2

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
konsek konsek konsek konsek
vens
vens
vens
vens

11

7

2

Ingen
Ingen
konsek konsek
vens
vens

Oppsummering deponi og tverrslag
Av landdeponia gjev Deponi Tangelandsheiane ein stor negativ konsekvens for deltema Friluftsliv/Byog bygdeliv. Eit naturleg og mykje brukt nærturterreng går tapt. Deponi Idlasundet gjev middels
negativ konsekvens for deltemaet. Spesielt fordi ei naturløype i FB2 Åsen vert fjerna, men òg på
grunn av fjernverknaden på friluftsområdet FB7 Litlevika og delvis friluftsområdet FB10 Lågaskaret.
Påverknad i anleggsperioden
I eit så omfattande infrastrukturprosjekt vil anleggsperioden gå over ein lang periode. Anleggsarbeid
er knytt til mange ulike tiltak, og med ulik tidshorisont. Nokre sentrale tiltak i anleggsfasen som vil ha
særleg innverknad på Friluftsliv/by- og bygdeliv vert omtalte i kapittel 8.
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Skadereduserande tiltak
Endeleg regulering og prosjektering av gjennomgåande veg- og banealternativ vil påverka korleis dei
skadereduserande tiltaka skal løysast. Både for å oppnå eit godt miljøresultat, og slik at effektmåla
vert oppfylte. Skadereduserande tiltak vert også omtala i prosjektet sin YM-plan.
Skadereduserande tiltak i permanent situasjon
Følgjande skadereduserande tiltak skal vektleggast i til den permanente situasjonen:
Veg- og baneanlegg
· God lyssetting i undergang ved Hellevegen og ved Vaksdal senter
· God støyskjerming ved undergangane ved Hellevegen og Vaksdal senter
· Stiar og snarvegar som leggast om kan gjerast meir attraktive
· Tilføre nye kvalitetar dersom eit område vert redusert i storleik, som i Tangelandsheiane, ved
Litlevika og Stangeland sentrum
· Nye torg-/samlingsareal
· Vegetasjon som skjerming
· Til retteleggje nye og eksisterande turstiar
Deponi
· Revegetering av landskap ved Dalehagen
· Reetablering av stiar og terreng i Tangelandsheiane
· Betre tilrettelegging av område, til dømes utsiktspunkt, skilting og liknande ved
Tangelandsheiane
· Nye torg-/samlingsareal ved Stanghelle og Vaksdal
· Redusere skjeringar og plastre dei i etterkant kring anleggsvegen og deponi Idlasundet
· Lage ny natursti som erstatning for naturstien som går tapt ved anleggsvegen til Idlasundet
· Bruke historiske vegar (til dømes den Bergenske postveg/kongeveg) som del av friluftsløyper.
Lage kultur- og naturskilting, p-plassar og rasteplassar med benkar undervegs.
· Stiar og snarvegar som leggast om kan generelt gjerast meir attraktive
· Tilføre nye kvalitetar dersom eit område vert redusert i storleik, som i Tangelandsheiane, ved
Litlevika og Stangeland sentrum
Skadereduserande tiltak i anleggsfasen
Følgjande skadereduserande tiltak skal vektleggast i forkant av- og under i anleggsfasen:
·
·
·
·

Etablere alternative passasjer, stiar og liknande der desse vert brotne i anleggsperioden
Utarbeiding av rigg- og marksikringsplanar, jf. Håndbok R700 Tegningsgrunnlag
Plassering og utforming av mellombelse deponi for ulike typar massar
Plassering og utforming av mellombelse anlegg og anleggsvegar
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For å konkretisere nasjonale forventningar til planlegging, og markere nasjonal politikk på viktige
område i planleggingsarbeidet, er det bygd inn i plan- og bygningslova føresegner om statlege
planretningslinjer og statlege planføresegner, (jf. PBL, §§ 6-2). Dei mest sentrale retningslinjene og
føresegnene for plan- og prosjekteringsarbeidet omhandlar:
-

Statlege planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, (SPR, 2014)
Statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, (SPR, 2011)
Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga, (1995)
Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging i kommunane, (SPR 2009)

Føringane som ligg i retningslinjene skal leggast til grunn for all offentleg planlegging, og for alle
enkeltvedtak i plansaker som statlege, regionale og kommunale organ treff.

1.2

Utgreiingsområdet

Planområdet og influensområde utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er likt for alle fagtema,
medan influensområdet vil variere.

Figur 1-1 Planområdet som er likt for alle ikkje-prissette tema.
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Skildring av tiltaket

Føremålet med tiltaket er å få heimel i plan- og bygningslova, i form av ein statleg reguleringsplan
med konsekvensutgreiing, til å bygge ny Vossebane og E16 på strekninga mellom Arna og Stanghelle.
Eksisterande veg og bane er svært utsette for ras. E16 har også høg frekvens på trafikkulykker. I
tillegg tilfredsstiller ikkje tunnelane dei sikkerheitskrava som gjeld for nye tunnelar i dag. For
jernbanen kjem også behovet for kortare reisetid for persontransport, og kapasitetsauke i
forbindelse med overføring av godstransport frå veg til bane.
Prosjektet skal auke tryggleiken mot skred på strekninga, og infrastrukturen skal utformast slik at
andre ulykker vert redusert.
Samfunnsmål
I 2050 skal transporten i korridoren skje trygt og påliteleg med reduserte avstandskostnader som gir
grunnlag for regional utvikling.
Effektmål
Dei overordna effektmåla med planarbeidet er:
- Trygg transport
- Redusert reisetid og auka kapasitet
- Legge til rette for effektiv planprosess og kostnadseffektiv utbygging
Andre viktige mål i planarbeidet
- Berekraftig lokal og regional utvikling. Bidra til at Vaksdal og Stanghelle kan utviklast til
attraktive stasjonssentra
- God arkitektur og landskapstilpassing
- Unngå/ minimere fysiske og visuelle barrierar
- Ha god økologisk tilstand i vassførekomstar både i sjø og ferskvatn
Planarbeidet skal gje detaljert dokumentasjon av veg- og jernbanetiltaka, område for rigg og drift,
areal avsett for massedeponering, masseutfylling og tverrslag. Planarbeidet skal også avklare bruken
av areala i planområdet, med påfølgjande prosjektering og utbygging av ny veg og bane mellom
Stanghelle og Arna. Som eit ledd i massehandteringa ligg det inne i planen å etablere
forbikøyringsfelt og gang- og sykkelveg langs Hardangervegen frå Trengereid til Gullbotn.

1.3.1

Standard for veg og bane

Veg
Ny E16 er planlagd etter vegklasse H5 i Handbok N100, men det er etter fråviksprosess med
Vegdirektoratet gjort nokre tilpassingar på grunn av særskilte tilhøve i dette prosjektet.
Bane
Baneanlegga er planlagd i samsvar med Bane NOR sitt tekniske regelverk. Banetraséen er
dimensjonert for gjennomgåande elektrifisert dobbeltspor for blanda trafikk opptil 200 km/t.
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Referansealternativet

Tilrådd alternativ skal samanliknast med eit 0-alternativ, som er ein referansesituasjon.
Referansesituasjonen skildrar samanlikningsåret dersom det ikkje vert bygd ny veg eller bane. Her vil
trafikkvekst fram til samanlikningsåret og andre vedtekne planar der finansiering ligg føre, vere del av
referansesituasjonen.
Døme på vedtekne, men enno ikkje bygde planar kan vere andre vegar, bustader og næringsområde.
Det nye alternativet vert vurdert opp mot 0-alternativet, som per definisjon har konsekvens 0.
Konsekvensane av det aktuelle reguleringsplanalternativet illustrerer dermed kor mykje alternativet
avvik frå referansesituasjonen.

1.4.1

Avlasta veg- og banenett frå Helle til Arnadalen

Dagens E16 er rasutsett og har mange trafikkulykker. Ulukkesdata er henta ut frå Statens vegvesen
sitt Vegkart/Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for perioden frå 1. januar 2005 til desember 2019. I løpet
av desse femten åra er det registrert 85 politirapporterte personskadeulykker på E16 på strekninga
frå rundkøyringa i Arna til krysset med Hellevegen på Helle. I desse 85 ulykkene vart totalt seks
personar drepne, 21 hardt skadde og 106 lettare skadde.
Med bygginga av ny E16 vert dagens E16 avlasta, og store deler av trafikken vert flytta over på ein
veg med høgare grad av sikkerheit. Farten vert noe høgare på den nye vegen, og trafikkarbeidet
aukar, men totalt sett vert ulykkesrisikoen redusert. Risikoen vert mellom anna redusert som følge av
at trafikken går i separate tunnelløp på ca. 1/3 av strekninga (Tunesfjelltunnelen mellom Trengereid
og Arnadalen), tverrprofil med sinusfrest midtfelt i Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, betre
kurvatur og sikt, færre kryss og avkøyrsler, betre ljossetting og nye og sikre rekkverksløysingar.
Den nye banen vert lagt utanom noverande trasé, og vil berre grense til noverande bane ved
påkoplingane på Stanghelle og Arna stasjon. Som eit delprosjekt til hovudprosjektet vart det i 2019
laga ein moglegheitsstudie for å finne ulike alternative løysningar for sykling og gåing langs den
omlag 36 kilometer lange strekninga. Studien resulterte i ein tilrådd trasé for syklistar og gåande der
det i utgangspunktet vert nytta eksisterande jernbanetraséar, men med einskilde vegstrekningar for
å kompensere for lange tunnelar og liknande.

1.5

Massedeponi

Talet på riggområde og plassering av desse er foreslått ut frå ei vurdering av talet på dagsoner i
prosjektet, tunnellengder mellom desse, og dei overordna framdriftsplanane. For arbeid i dagsonene
vil det vere naturleg med eitt hovudriggområde for kvar dagsone, og med dagriggar for dei ulike
aktivitetane. For dei ulike tunnelane har mogleg deponering av tunnelmassar hatt stor innverknad
på angrepspunkta. Dette, saman med omsyn til bygde område og drivelengder av tunnelane, har
resultert i fleire moglege angreps- og riggområde.
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Landdeponi
For landdeponia er det utført omfattande studiar med omsyn til landskapstiltak og tilbakeføring, og
det same er gjort for tunnelangrepspunkta. For daganlegga sine mellombelse riggområde er det også
tilrådd tiltak som vil attendeføre områda på ein tilfredsstillande måte.

Figur 1-2 Geografisk lokalisering av landdeponi. Deponia inngår i reguleringsplanar som til dels også omfattar veg og bane. Illustrasjon
Statens vegvesen, Geodata.
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Sjødeponi
Prosjektet medfører at over 10 mill. am3 (plassert tunnelmasse) overskotsmassar må deponerast.
Mogleg deponeringsareal på land er ikkje stort nok, særleg dersom ein skal unngå omfattande
vegtransport. Det vert difor nødvendig å føre svært mykje av massane til sjøen, anten for transport
vidare til eventuell etablering av nye areal utanfor planområdet, eller til deponering i Sørfjorden.

Figur 1-3 Geografisk lokalisering av sjødeponi. Nokre av deponia inngår i same reguleringsplan. Illustrasjon Statens vegvesen, Geodata.
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Hovudtrekka i planforslaget

Den tre mil lange strekninga mellom Stanghelle og Arna er planlagt med tre nye jernbanetunnelar og
tre nye vegtunnelar. Det ligg korte dagsoner på Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Figur
2-1 viser planlagt trasé for dei ulike tunnelane, med lengde og førebelse namn.

Figur 2-1 Stasjonar og tunneltraséar med førebelse tunnelnamn for veg og bane.
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Ny banetrasé er dimensjonert for gjennomgåande elektrifisert dobbeltspor. To nye stasjonar, med
250 meter lange sideplattformer, skal byggast på Stanghelle og Vaksdal. Det vert bygd doble
sporsløyfer i samband med kvar stasjon, og eit midtstilt ventespor sør for Stanghelle.
Dimensjonerande fart er 200 km/t, og prosjektet skal byggjast med ERTMS sikringssystem.
Ny E16 er planlagt etter vegklasse H5, med to-felts veg frå Helle til Trengereid og fire-felts veg frå
Trengereid til Arna. I reguleringsplanarbeidet er det sikra areal for ei eventuell framtidig utviding til
fire-felts veg med to tunnel-løp frå Helle til Trengereid.
Når ny E16 frå Helle til Arna er ferdig bygd, vert eksisterande E16 omklassifisert til fylkesveg. Denne
vegstrekninga vil få sterkt redusert trafikk i normalsituasjonen med lokaltrafikk, men vil også fungere
som omkøyringsveg for E16 i periodar der denne er stengt.

2.1

Kort om løysingar for veg og bane knytt til dagsonene

Stanghelle/Helle
Ny trasé for E16 knyter seg på dagens E16 i det eksisterande kryssområdet ved Helle, medan ny
jernbanetrasé knyter seg på eksisterande spor rett nord for Dalevågen på Stanghelle. Den nye
jernbanetraséen er lagt utanom dagens trasé, og møter ikkje denne att før like aust for Arna stasjon.
Jernbanetraséen kryssar i bru over Dalevågen til ny stasjon ved dagens barnehage og butikk på
Stanghelle. Lokalvegsystemet på Stanghelle vert lagt noko om på grunn av den nye stasjonen, og det
vert etablert trapper og heisar til plattformene, og gangruter og tilknyting til buss langs eksisterande
E16. Jernbanetraséen går vidare frå stasjonen i ny tunnel mot Vaksdal. Sjå figur 2-2.

Figur 2-2 Ny situasjon på Stanghelle. Utklipp frå modell.
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På Helle vert det etablert eit nytt kryss for trafikk til og frå Stanghelle/Helle, og E16 går vidare i ny
tunnel mot Vaksdal. Sjå figur 2-3. Om lag ein kilometer sør for Stanghelle møtest vegtunnelen og
jernbanetunnelen, og dei går parallelt mot Vaksdal. Dei to tunnelane ligg om lag 40-50 meter frå
einannan på denne strekninga, med felles rom for tekniske bygg, samt rømingspassasjar mellom
tunnelane.

Figur 2-3 Ny situasjon på Helle. Utklipp frå modell.

Vaksdal
På Vaksdal er det laga to planforslag, med ulik plassering av bane og veg. I både alternativ B1 og
alternativ B2 vert koplinga mellom Vaksdal sentrum og ny E16 løyst med tunnelrampar i fjell til nye
rundkøyringar i dei eksisterande tunnelane Bogatunnelen og Jamnatunnelen. Sjå figur 2-4.

Figur 2-4 Til venstre alternativ B1 og til høgre alternativ B2 gjennom Vaksdal.
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Alternativ B1
E16 og jernbanen ligg tett saman rett aust for Vaksdal senter. Nødvendig høgde for veg og bane over
Vaksdalselva og nødvendig passeringsrom under Jamnatunnelen nord for Vaksdal, styrer i stor grad
høgda på ny jernbanestasjon og E16. Det vert etablert trapper og heisar til plattformane, samt
gangruter og tilknyting til buss langs eksisterande E16. Ny veg og bane gjer at ein del av
Bogatunnelen vert lagt om, og at Botnavegen ned mot Vaksdal sentrum må leggast over dei to
portalane sør i dagsona. Det omlagde lokalvegsystemet vert knytt saman med ei ny rundkøyring aust
for ny E16. E16 og jernbanetraséen går vidare mot Trengereid i nye tunnelar. Dei ligg tett saman på
strekninga, med felles rom for tekniske bygg, og rømmingspassasjar mellom tunnelane. Sjå figur 2-5.

Figur 2-5 Alternativ B1 på Vaksdal. Utklipp frå modell.

Alternativ B2
Tunnelane for veg og bane skil lag om lag ein kilometer nord for Vaksdal. Ny E16 stig med maksimal
helling opp til dagsone i Tolåsen, medan ny jernbanestasjon ligg på høg bru over dalen, aust for
eksisterande E16. Sjå figur 2-6 og figur 2-7.

Figur 2-6 Alternativ B2 på Vaksdal. Utklipp frå modell.
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Jernbanetraséen må ligge med denne høgda på grunn av bindinga mot E16 si høgde i Tolåsen, for å
skape luft og rom under stasjonen, og for å gjere det mogleg å passere under med lokalvegen
Brualeitet. Det vert etablert trapper og heisar opp til plattformene, og gangruter og tilknyting til buss
langs eksisterande E16. Jernbanetraséen går vidare i ny tunnel mot Trengereid.

Figur 2-7 Alternativ B2 på Vaksdal. Ny jernbanestasjon. Utklipp frå modell.

I Tolåsen vert det etablert ny bru for E16 over Vaksdalselva. Nødvendig høgde for E16 over elva gjer
at Sædalsvegen må leggast over den nye portalen. Vegen til vassverket må difor leggast noko om. Sjå
figur 2-8.

Figur 2-8 Alternativ B2 på Vaksdal. Ny E16 i Tolåsen. Utklipp frå modell.

Ny E16 går vidare i ny tunnel mot Trengereid. E16-tunnelen fell med maksimal helling ned til den
møter jernbanetunnelen i høgde, om lag ein kilometer sør for Vaksdal. Dei to tunnelane går tett
saman mot Trengereid, med felles rom for tekniske bygg, samt rømmingspassasjar mellom
tunnelane.
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Trengereid
Tunnelane for veg og bane skil lag, både i høgde og avstand, om lag to kilometer aust for Trengereid.
Jernbanetraséen fell med maksimal helling ned mot ei kort dagsone ved Trengereidsvingane. Etter
dagsona stig jernbanetraséen med maksimal helling opp til den igjen møter E16-tunnelen i høgde,
om lag to kilometer vest for Trengereid. Dette er gjort for å lette anleggstilkomst til dei to tunnelane,
samt å få ventilasjon til friluft. Aust og vest for Trengereid, vert det etablert rømmingstunnelar
mellom veg- og banetunnelane, ut i dagen, eller til eksisterande vegtunnel. Sjå figur 2-9.

Figur 2-9 Tunnelar med rampar samt dagsone Trengereid. Utklipp frå modell.

Ny E16 passerer igjennom dagsona på Trengereid, og her vil E16 gå over frå to-felts veg til fire-felts
veg. Trafikkmengda mellom Trengereid og Arna tilseier det. E16 held fram frå Trengereid mot Arna
med to løp. Om lag to kilometer vest for Trengereid kjem jernbanetunnelen opp i høgde med dei to
vegtunnelane, som går tett saman på strekninga vidare mot Arna. Det vert felles rom for tekniske
bygg og rømmingspassasjar mellom tunnelane.

Foto 2-1. Krysset ved Trengereid, slik det ser ut i 2020. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Arna
Aust for Takvam skil tunnelane lag. E16 går mot Arnadalen, medan jernbanetraséen går mot Arna
stasjon. Ettersom E16 har to tunnelløp, er det rømming mellom desse. Jernbanetunnelen har
rømming ut i dagen, eller til eksisterande vegtunnel på strekninga mot Arna stasjon.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

23 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

E16 kjem ut over Arnatveitvegen og går på ei dobbel bru over Storelva. På vestsida får vegen
påkopling med direkterampar til Hardangervegen i begge retningar. Det vert etablert ei ny
rundkøyring på Hardangervegen, med arm mot næringsområdet, samt nye traséar for lokalvegane
under ny E16. Sjå figur 2-10.

Figur 2-10 Ny vegsituasjon i Arnadalen ved næringsområdet. Utklipp frå modell.

Med unntak av nokre mindre endringar i aust-enden, mot Trengereid, vert funksjonane på Arna
stasjon i stor grad uendra. Ved stasjonen vert etablert to nye portalar under Indre Arna-vegen og den
gamle Vossebanen. I tillegg vert det etablert nye spor med sporvekslar, og plattforma vert utvida
med 150 meter i enden mot Trengereid. Som del av rømmingssystemet får den sørlege portalen ei
utgangsdør. Sjå figur 2-11.

Figur 2-11 Ny situasjon på Arna stasjon. To nye portalar samt rømmingsdør. Utklipp frå modell.
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Metode

Ikkje-prissett metode skal sikre ein fagleg, systematisk og einskapleg analyse av dei konsekvensane
eit tiltak vil medføre for dei fem fagtema. Ein nyttar i denne konsekvensutgreiinga metodikken i
Statens vegvesen si Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

3.1

Avgrensing mellom tema

I ei samfunnsøkonomisk analyse skal ein konsekvens berre teljast éin gong. Av den grunn er det viktig
å ha avklart kva for konsekvensar som skal utgreiast under dei ulike ikkje-prissette fagtema. For
eksempel skal ikkje kulturhistoriske eigeskapar av eit område telje som verdi for Friluftsliv/By- og
bygdeliv då det blir omfatta av kulturarv. Men desse eigeskapane kan ha ei verdi for korleis område
vert brukt og denne sida høyrer heime i deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv.

Foto 3-1. Ein kyrkjegard kan vere både eit kulturminne (Kulturarv) og eit landskapselement (Landskapsbilde). Men det kan òg vere ein stad
for rekreasjon og opphald (Friluftsliv/By- og bygdeliv). Her frå FB39 Arna kyrkjegard. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

3.2

Usikkerheit

Det vert skilt mellom usikkerheit knytt til tiltaket og usikkerheit knytt til datagrunnlaget. Usikkerheit
knytt til tiltaket er først og fremst knytt til detaljeringsnivået på dei alternativa som skal utgreiast. På
reguleringsplannivå vert usikkerheita rekna som låg. Usikkerheit knytt til datagrunnlaget er knytt til
manglande databasar, eller ufullstendige kartleggingar.
Usikkerheit for deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv er nærare omtalt i kapittel 4.4.2.
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Trinnvis metode

Ikkje-prissett metode går over tre trinn.
Trinn 1 og Trinn 2 vert gjort separat for kvart fagtema. Trinn 3 er felles drøfting og rangering av dei
ulike alternativa for alle ikkje-prissette tema.
I Trinn 1 står desse tre punkta sentralt og er knytt til vurdering av det einskilde delområde:
· Verdi er ei vurdering av kor viktig eit område er, sett i eit nasjonalt perspektiv.
· Påverknad er ei vurdering av korleis det sama området vert påverka som følgje av eit
definert tiltak. Påverknad skal vurderast i høve til referansealternativet/dagens situasjon.
· Konsekvens får ein fram ved ei samanstilling av verdi og påverknad, i høve til ei matrise, sjå
figur 3-2. Konsekvensen er ei vurdering av om eit definert tiltak vil medføre betring eller
forringing i eit område.
I Trinn 2 vert det gjort ei samla konsekvensvurdering av kvart alternativ.
Trinn 3 er ei samla vurdering av konsekvens og rangering av alternativa for alle dei ikkje-prissette
tema. Dette finn ein i hovudrapporten til prosjektet.

3.4

Kunnskapsinnhenting

Kunnskapsinnhenting skal sikre godt nok grunnlag for faglege vurderingar. Planområdet og
influensområdet utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysisk
arealpåverknad. Planområde er det same for alle fagtema og er avgrensa på kart. Influensområdet er
det samla området, inklusiv planområdet, der tiltaket kan medføre konsekvensar. Influensområdet
varierer frå tema til tema. Registreringar omfattar heile utgreiingsområdet, men dei er vanlegvis meir
detaljerte innan planområdet.
Friluftsliv/By- og bygdeliv har henta mykje av bakgrunnsmaterialet frå kartlagde friluftsområde i
Miljødirektoratet sin Naturbase, i barnetråkkregistreringane i området, diverse internettstader og
samtaler med Vaksdal kommune. I tillegg er det gjort fleire synfaringar langs traseane og i
influensområdet.

3.5

Referansealternativet

Situasjonen i referanseåret inklusiv vedtekne planar som har verknad for dei ikkje-prissette tema,
vert lagt til grunn for analysen (sjå kapittel 1.4). Kvart fagtema vurderer kva som er fagleg relevant å
legge til grunn.
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Registreringskategoriar

Dei ulike kategoriane som fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv registrerast etter er summert kort opp i
tabell 3-1:

Tabell 3-1. Registreringskategoriar for Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

3.7

Verdi

Verdien vert vurdert langs ein 5-delt skala som spenner frå utan betydning til svært stor verdi. Det
skal nyttast heile trinn. Skalaen utgjer x-aksen i konsekvensvifta, sjå figur 3-3.
Figur 5-5. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲
Figur 3-1. Skala for vurdering av verdi. Skalaverdiane er henta frå Figur 6-12 i Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
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Påverknad
Påverknad er eit uttrykk for endringar som tiltaket vil
medføre innan eit gitt delområde. Vurderingar av påverknad
skal relaterast til den ferdige situasjonen. Det er berre
område som vert varig påverka som skal
konsekvensvurderast. Men tiltak som gjev førebels
påverknad i anleggsperioden kan også skildrast separat.
Påverknad vert vurdert langs ein 5-delt skala som spenner
frå sterkt forringa til forbetra. Det skal nyttast heile trinn.
Skalaen utgjer y-aksen i konsekvensvifta, sjå Figur 3-4.
Vurdering av påverknad skal gjerast i høve til situasjonen i
referansealternativet (sjå kapittel 1.4).

Figur 3-2. Skala for vurdering av påverknad.
Skalaen for påverknad finn ein att i y-aksen
i konsekvensvifta. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

3.9

Konsekvens Trinn 1

Det er konsekvens for kvart delområde som skal vurderast i Trinn 1. Skalaen for konsekvens går frå 4
minus til 4 pluss. Dei negative konsekvensgradene er knytt til ei verdiforringing av eit delområde,
medan dei positive konsekvensgradene forutset ei verdiauke, etter at tiltaket er realisert.

Figur 3-3. Konsekvensvifta.
Konsekvensen for eit delområde
framkjem ved å samanhalde grad av
verdi i x-aksen med grad av
påverknad i y-aksen. Dei to skalaane
er glidande. Kjelde: Håndbok V712
Konsekvensanalyser.
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Figur 3-4. Skala og vegleiing for konsekvensvurdering av delområder. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

3.10

Konsekvens Trinn 2

Det er samla konsekvens for heile alternativ som skal vurderast i Trinn 2. Det må gå fram kva for
delområde som er utslagsgjevande i den samla vurderinga, og kva som er fagleg vektlagt. Matrisa
som skal nyttast inngår i kapittel 7. Figur 3-5 viser kriterium for fastsetting av konsekvens.

Tabell 3-5. Kriterium for fastsetting av konsekvens for kvart alternativ. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
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Skadereduserande tiltak

Skadereduserande tiltak vert delt i to grupper:
1. Skadereduserande tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som
er ein del av utgreiingsgrunnlaget for konsekvensutgreiinga.
2. Skadereduserande tiltak som kan vere aktuelt å gjennomføre i tillegg, og som kan redusere
negative verknader ytterlegare. Det må gå fram om tiltaket vil kunne endre konsekvensen, og
kostnadar ved tiltaket bør synast.
Skadereduserande tiltak for deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv er nærare omhandla i kapittel 8.

Foto 3-2. Eit skadereduserande tiltak kan vere å sørge for alternative passasjemoglegheiter
dersom anleggsarbeidet stengjer veger nytta til friluftsliv. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Friluftsliv er definert som opphald og fysisk aktivitet i friluft i fritida med sikte på miljøforandring og
naturopplevingar. Omgrepet by- og bygdeliv definerast som opphald og fysisk aktivitet i byar og
tettstader. Friluftsliv/by- og bygdeliv er i Håndbok V712 Konsekvensanalyser definert som
«landskapet slik folk oppleva og brukar det». Temaet omfattar tilgjenge eller barrierar til formelle og
uformelle møteplassar, friluftsaktivitetar, rekreasjon og organsiasjonsliv.
By- og bygdeliv vurderast ut frå areal og ferdslesamband til felles bruk utandørs – som leikeplassar,
torg, allmenningar, turvegar, parkar med meir. Temaet omfattar ikkje motorisert ferdsle,
næringsverksemd eller innandørs aktivitet.

Foto 4-1. Sti langs Daleelva passerer under køyrebrua til dagens E16. Stien er ein viktig
del av delområdet FB1 Dalehagen. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Utdrag frå planprogrammet

I planprogrammet for prosjektet er prinsipp for utgreiing av fagtema Friluftsliv/By- og bygdeliv
omtala slik (Statens vegvesen og Bane NOR, 2018:64):
Fokus for utgreiinga Barrierar og område for Friluftsliv/by- og bygdeliv.
Utgreiingsbehov

·
·

Identifisere influensområdet for Friluftsliv/by- og bygdeliv
Kartlegge areal brukt av barn og unge og tilgjenge til desse.
Kartlegge friluftsområder og stigsystem
Kartlegge uteområde i by og bygd, og nettverk for gangsystem
Vurdere barriereverknad opp mot mellom anna forslag til nye gang- og
sykkelvegsamband og koplingar til lokalvegnett for gåande og syklande
Vurdere konsekvensar for område for Friluftsliv/by- og bygdeliv i høve
til tilgjenge, opplevingskvalitet, endringar i arealbruk og endringar i
støybilde
Vurdere konsekvensar for barn og unges bruk av areal
Vurdering av deponi

·
·

Håndbok V712 Konsekvensanalyser
3D-visualisering kan vere aktuelt som analyseverktøy

·

Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune. (2008).
Regionale friluftsområde i Hordaland, Kartlegging og verdsetting av
regionalt viktige område i Hordaland.
Bygningsdata, felles kartdatabase (FKB)
Statleg sikra friluftsområde. Naturbasen, Miljødirektoratet
Friluftsområde forvalta av Friluftsråd Vest og Bergen og Omland
friluftsråd
Kommunale turkart
www.ut.no
Kommuneplanens arealdel i dei to kommunane
Kommunale planar for idrett og friluftsliv
Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar for heile eller delar av
planområdet
Barnetråkkregistreringar for Vaksdal og Stanghelle
Håndbok for stasjoner, BaneNor

·
·
·
·
·
·

Metode

Eksisterande
materiale
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tabell 4-1. Prinsipp for fagtema Friluftsliv/By- og bygdeliv slik det er skissert opp i planprogrammet. Kjelde: Statens vegvesen og Bane NOR,
2018:64.
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Overordna mål og føringar

Regjeringa ønskjer at så mange som mogeleg utøvar friluftsliv jamleg. Friluftsliv gjev oss auka
livskvalitet og betre helse, og er ein levande og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale
identiteten.
Stortingsmeldinga om friluftsliv (Klima- og Miljødepartementet 2016) skal bidra til auka friluftsliv og
gje betring av folkehelsa. Barn og unge er prioriterte målgrupper. Klima- og miljødepartementet har
utarbeida ein Handlingsplan for friluftsliv (Klima- og Miljødepartementet 2018). Den skal bidra til å
auke befolkninga si deltaking i friluftsliv og medverke til at attraktive friluftslivsområde vert
ivaretekne og utvikla. Regjeringa prioriterer friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle skal kunne vere fysisk
aktive og oppleve naturen, òg i kvardagen. Det skal ikkje vere naudsynt å reise langt for å oppleve
natur. Parkane, grøntstrukturen og markaområda rundt byane er dei mest brukte og viktige områda
for friluftsliv. I tillegg er skog- og fjellområda over heile landet viktige friluftslivsområder, sommar
som vinter. Allemannsretten, som gjev oss lov til å ferdast og opphalde oss i naturen, skal vernast,
uavhengig av kven som eig grunnen. Allemannsretten er ein viktig del av norsk kultur, og sjølve
grunnlaget for det friluftslivet vi har i Norge. Friluftsliv handlar om å ha nok attraktive areal som vi
har rett til å ferdes på, og som er tilrettelagt for bruk. Handlingsplanen syner regjeringas viktigaste
prioriteringar og tiltak innanfor dette feltet i åra som kjem.

Foto 4-2. FB43 Tangelandsheiane er eit godt døme på eit område der allemannsretten gjev mange ein moglegheit
til å drive eit aktivt friluftsliv. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Friluftsliv/by- og bygdeliv innan utgreiingsområdet er analysert gjennom bruk av offentleg
tilgjengelege innsynsløysingar, brosjyrar og annan litteratur, fylkeskommunen, Bergen kommune,
Vaksdal kommune og andre offentleg tilgjengelege kjelder, samt synfaringar. Kjeldelista går fram av
kapittel 9 «Referansar».
Friluftsliv er definert som opphald og fysisk aktivitet i friluft i fritida med sikte på miljøforandring og
naturopplevingar. Omgrepet by- og bygdeliv definerast som opphald og fysisk aktivitet i byar og
tettstader.
I følgje den Europeiske landskapskonvensjonen er definisjonen på Friluft, by- og bygdeliv =
landskapet slik folk oppfattar og nyttar det.
Influensområdet si avgrensing vert i regelen påverka av i kva grad tiltaket er synleg, altså med eit
utgangspunkt i kor tiltaket vil kunne sjåast frå, det som vert kalla fjernverknad. Men også andre
tilhøve, som til dømes brot på turvegar til turmål, kan vere med å påverke influensområdet.
Fjernverknad for dei enkelte friluftsområda (FB) er nærare omtalt i kapittel 6 og kapittel 7 som del av
vurderinga av påverknad.

4.4.2

Usikkerheit

Då ein konsekvensanalyse er ei vurdering av forhald i framtida vil det alltid vere usikkerheit knytt til
denne vurderinga. Det skiljast mellom usikkerheit knytt til tiltaket og usikkerheit knytt til
datagrunnlaget.
Tiltaket
Ein detaljreguleringsplan er prosjektert på eit så detaljert nivå at det som regel vil vere liten
usikkerheit rundt påverking og konsekvens for temaet Friluftsliv/by- og bygdeliv. Graden av
usikkerheit for tiltaket i denne konsekvensutgreiinga kan difor definerast som låg/sikker.
Datagrunnlag
Det registrerte datamaterialet omkring friluftsliv er i Naturbase oppdatert og vurdert å ha høg
sikkerheit innafor influensområdet. Dette er verifisert ved eigne synfaringar og registreringar i
områda. Det er likevel knytt noko usikkerheit til korleis området brukas i kvardag og helg, og på ulike
tidpunkt av døgeret. Resultata av enkeltståande observasjonar under synfaringar kan vere tilfeldige
og særleg vere påverka av andre faktorar som ver, årstid og registreringstidspunkt, og dermed gje ei
feilaktig oppfatning av eit område.
Det er òg knytt usikkerheit til om datagrunnlaget har fanga opp alle verdiane i dei ulike dagsonene,
om dei er korrekt vurdert, og om måten tiltaket påverkar verdiane på er tilstrekkeleg fanga opp og
vurdert. Totalt sett vurderast datagrunnlaget å vere ganske godt, med ein liten usikkerheit.
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Ved vurdering av verdi vert kriteria bruksfrekvens, betydning, kvalitetar lagt til grunn for ei
heilskapleg vurdering.
- Bruksfrekvens er eit uttrykk for kor mykje og kor ofte eit område vert brukt.
- Betydning handlar om viktigheita eit område har for ein gruppe eller eit lokalsamfunn.
- Kvalitet handlar om attraktivitet og opplevingsverdiar.
Ved hjelp av verdikriteria er følgande spørsmål – henta frå Håndbok V712 Konsekvensanalyser – stilt
for å bestemme verdien til delområda:
Bruksfrekvens
·
Er områdt mykje brukt
·
Er området mykje brukt av spesielle grupper?
·
Ligg området i samanheng med andre område/ferdsleliner?
Betydning
·
Kor stor betydning har området? Har det betydning også for regionale eller nasjonale
brukarar?
·
Har området betydning for spesielle aktivitetar?
·
Har området betydning som sosial møteplass?
·
Har området noko symbolverdi?
·
Er området statleg sikra eller gjeve verdi av kommunen eller fylket?
Kvalitetar
·
Har området romlege og/eller visuelle kvalitetar som innbyr til opphald eller ferdsle?
·
Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevingskvalitetar?
·
Ligg området i eit landskap med spesielle opplevingskvalitetar?
Møte med Vaksdal kommune, med mellom anna gjennomgang av barnetråkkregisterne, er lagt til
grunn i vurderinga. Det same gjeld gjennomgang av kartlagde friluftslivsområder i databasane
Naturbase, og andre relevante kjelder, og synfaring i dagsonene.
Kriteria for verdisetting av delområda er vist i tabell 5-1. Der det for eit delområde er fleire relevante
kategoriar, er det gjort ei vurdering av kva for kriterium som er mest relevant.
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Tabell 5-1. Verdikriteria for Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Kategorien på dei kartlagde friluftsområda i Naturbase er satt ut frå Miljødirektoratet sin vegleiar M98-2013. Der er Kategori A = Svært
viktig friluftsområde, Kategori B = Viktig friluftsområde, Kategori C = Registrert friluftsområde og Kategori D = Ikkje klassifisert
friluftsområde. Kategori D dekkjer friluftsområde som ikkje er verdsett som A, B eller C.

5.2

Verdivurdering av delområde

Utgreiingstemaet Friluftsliv/by- og bygdeliv tek føre seg dagsonene for veg og bane, samt områder
knytt til massedeponi og tverrslag frå tunnelane. Tunnelane i prosjektet har i seg sjølve inga
innverknad på deltema.
Dagsonene for den ca. 30 km lange strekninga for veg og bane finn ein ved Stanghelle, Vaksdal,
Trengereid og Arna. Deponiområda og tverrslag ligg for det meste eit stykke unna dagsonene, og er
vurdert uavhengig av desse.
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Rundt alle dagsonene,
deponiområda og
tverrslaga er det definert
influensområder der
tiltaka kan ha påverknad
på deltema Friluftsliv/byog bygdeliv. Innanfor
desse er det avgrensa
ulike delområde, definert
ut frå
registreringskategoriane i
Håndbok V712
Konsekvensanalyser. Sjå
tabell 3-1.
Figur 5-1. Oversiktskart over
delområder langs traseen.
Detaljkart for dei ulike delområda
ligg føre områdepresentasjonane i
dette kapitelet. Illustrasjon: SVV

Under er ein presentasjon og verdivurdering av dei definerte friluftsområda i denne planen. Det
gjerast merksam på at det finnast fleire friluftsområde mellom Arna og Stanghelle, men berre dei
mest relevante for dette prosjektet er teke med her.
Figur 5-2. Kart over FB1 Dalehagen. Illustrasjon: SVV

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

37 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

Delområde FB1 Dalehagen

Foto 5-1. Fiskebu/grillhytte langs Delområde FB1 Dalehagen. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Fiske- og fritidsområde langs nedre del av Daleelva. Området er gamal grusavsetting mellom bratte
fjellsider, og består av våtmark nedst ved elvemunninga. På sørsida av elva er det opparbeida ein
køyrbar, gruslagd gangveg som gjer området lett tilgjengeleg frå Dale. Køyrevegen kryssar E16
gjennom ein kulvert, og gåande kan i tillegg følgje ein tursti og gå under brua der E16 kryssar elva. På
nordsida av elva ligg den asfalterte køyrevegen Hellevegen (som FB2 Hellevegen er del av lengre
vest), som vert mykje brukt av gåande og syklistar. Begge desse vegane på kvar si side av elva er
registrert som svært viktige friluftsområde i Naturbase. På nordsida kan folk i tillegg gå langs ein sti
langs elvebredda. Innafor delområdet er det sett opp enkelte fiskebuer/grillhytter langs Daleelva.
Verdivurdering
- Området brukast av fleire. Både fiskarar, gåande og syklistar.
- Området har lokalt stor betydning. Området er attraktivt for fleire grupper.
- Området ligg i eit landskap med spesielle opplevingskvalitetar som fiske og dramatisk natur.
- Delar av delområdet er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Området er vurdert til å ha stor til svært stor verdi.
Figur 5-3. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
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Figur 5-4. Kart over FB2-FB14 i Stanghelle. Illustrasjon: SVV.

Delområde FB2 Åsen
Nærturterreng med nettverk
av merka stiar og mange
opplevingskvalitetar. Det er 2
ulike utkikkspunkt med
postkasse. Oppover langs
Åsen er det fin naturstiløype
med postar og plansjar. Det
er òg ein gammal eikeskog
innanfor området, der trea er
verna. Området er registrert i
kategori A, svært viktig
friluftsområde, i Naturbase.

Foto 5-2. Start på natursti som ligg i same trasé som planlagt anleggsveg til deponi
Idlasundet. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området er eit mykje brukt friluftslivområde av fleire.
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Området har lokalt stor betydning.
Området er attraktivt for fleire grupper og har gode opplevingskvalitetar.
Området er delvis tilrettelagd.
Delar av delområdet er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.

Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-5. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB3 Hellesætra
Turområdet Hellesætra (400 m.o.h.), det gamle stølsområde til gardane på Helle og Stanghelle, med
turveg opp. Turen er den mest populære nærturen til Stanghelle idrettslag med over 1500
registreringar i året (ut.no).
Turvegen startar ved ein parkeringsplass laga for Hellesætra utfartsområde, på sørsida av E16
Dalevågtunnelen, og føl vegen gjennom gardstunet oppom parkeringsplassen. Deretter kan ein kan
velje om ein vil gå den opphavelege, bratte sætravegen rett opp lia, eller den nyare, lengre og slakare
skogsvegen. Ved Espelia, om lag 200 m.o.h., sluttar skogsvegen og ein fortset på sætravegen vidare
oppover til Hellesætra.
Oppe på Hellesætra er det 4 sel. Stølane var i drift til slutten av 1940-talet, og er framleis halde ved
like. Her finn ein fleire minne frå drifta som kan vere med på å gje ei ekstra oppleving til turen. Til
dømes restane av ein løypestreng, ein såkalla mjølkestreng, frå 1928. Fleire benkar er set opp på
stølsområdet.
Turvegen kan kombinerast med andre turvegar. Til dømes via Fossmarkstølen og ned til Fossmark
(Delområde FB15 Fossmark).
Verdivurdering
- Delområdet brukas av fleire til mange.
- Delområdet har regional betydning.
- Turområdet har gode kvalitetar ved at ein nyttar den gamle stølsvegen og stølane på
Hellesætra. Området er attraktivt for fleire brukarar og brukast av mange.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Ut frå verdikriteria er området vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-6. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

E16 og Vossebanen

Svært stor verdi
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Delområde FB4 Hellevegen
Hellevegen er skuleveg for elevar frå Helle til Stanghelle skule (barna frå sjølve Stanghelle brukar
skulevegane i FB6 Stanghelle skulevegar). Vegen vert også nytta av syklistar og folk som går på tur, og
er av motoriserte mindre køyretøy som bilar, mopedar og motorsyklar.
Heile Hellevegen frå Stanghelle skule til Dale
sentrum er registrert som kategori A, svært
viktig friluftsområde, i Naturbase. Det
definerte delområdet er del av denne og
startar på Helle på vestsida av Dalevågen, går
over jordbruksområdet på Helle og opp
Sædalen til Helle skule. Dagens E16 går
gjennom området med avkøyrsle til lokalvegar.
På vestsida av Lågaskartunnelen går
Hellevegen under E16 gjennom ein undergang,
og på kvar side av E16 finst busstopp.

Foto 5-3. Undergangen under E16 i FB4 Hellevegen nyttast også av
motoriserte køyretøy og kan vere skremmande for gåande. Foto: Jan
Adriansen, Sweco.

Frå undergangen langs lokalvegen, Hellevegen,
er det 850 meter til Stanghelle skule. Gjennom
barnetråkkregistreringar har det kome fram at
elevane misliker skulevegen frå Helle, då
særleg undergangen under E16.

Dei mest attraktive delane av Hellevegen ligg utanfor det definerte delområdet.
Verdivurdering
- Delområdet brukast av fleire, nyttast særleg av skulebarn.
- Delområde har høg betydning for lokalsamfunnet, då vegen
knytt Helle saman med Stanghelle utanom E16.
- Delområdet er attraktivt for nokre grupper, men også mindre
attraktiv for enkelte brukare.
- Området del av eit større område registrert som kategori A,
svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Ut frå verdikriteria er delområdet vurdert til å ha til middels
verdi.
Foto 5-4. FB4 Hellevegen er òg eit vegminne
og stadvis ei flott oppleving. Her frå Sædalen.
Foto: Jan Adriansen, Sweco.
Figur 5-7. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB5 Stanghelle skule, idrettsanlegg og flaggplassen
Delområdet inkluderer Stanghelle skule og idrettsanlegget. Området ligg på Brekkjen. Her er det
skule, kunstgrasbane, sandvolleyballbane, leikeplass, skatepark og skogsområde til å leike i. På
vinteren er det òg ein akebakke her. I aktivitetsparken er det sett opp ein utegrill på samlingsplassen.
Flaggplassen, som ligg på framsida av skulen, vest i delområdet, er registeret friluftsområde i
Naturbase. Her er utsiktspunkt og eit nærturområde på Stanghelle.
Delområdet er òg mykje brukt utanom skuletida. Stanghelle IL har treningar på fotballbana fleire
gongar kvar veke. Området er mykje brukt av familiar og barn og unge på fritida, og velforeininga er
aktive bidragsytarar til opprusting og vedlikehald. Delområdet fell inn under registreringskategorien
«Leike- og rekreasjonsområde», samt «turområde».
Det finns fleire snarvegar til og frå skulen, mellom anna ei trapp som tek ein frå parkeringsplassen
ved skulen ned til ein undergong ved E16.

Foto 5-5. FB5 Stanghelle skule, idrettsanlegg og flaggplassen. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Delområdet er mykje brukt av ulike aldersgrupper på Stanghelle og er ein viktig samlingsplass
i bygda.
- Område er attraktivt for fleire og har lokal betydning og har særskild gode kvalitetar for
lokalsamfunnet.
- Flaggplassen er registrert som kategori C, registrert friluftsområde, i Naturbase.
Ut frå verdikriteria er delområdet vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-8. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

E16 og Vossebanen

Svært stor verdi
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Delområde FB6 Stanghelle skulevegar
Skulevegar for barna som bur i sjølve Stanghelle (barna på Helle nyttar FB2 Hellevegen). Delområdet
overlappar andre delområde, og fell under registreringskategorien ferdslesamband, då området
brukast av gåande og syklande for å kome seg på skulen. Dei fleste elevane som går på Stanghelle
skule kjem frå Stanghelle vest, på nordvestsida av Dalevågen, motsett av E16. Utanpå jernbanebrua
til Bergensbanen over Dalevågen er det påbygd ein gangveg som skulebarna kan nytte. På
sentrumsida går ein gangtunnel under jernbanebrua, som gjer det trygt å passere. Gangtunellen har
derimot dårleg ljos og kan oppfattast som trong og lite innbydande av nokre. Ein annan moglegheit
som mange nytter for å kome seg til skulen, er å gå over bilbrua ytst ute i Dalevågen. Mange elevar
vel å bruke denne, sjølv om nokre får lengre veg å gå. Vidare frå Stanghelle sentrum må ein krysse
E16 for å komme opp til skulen. Det er fleire kulvertar/undergangar langs E16, men dei fleste nyttar
undergangen rett sør-aust for daglegvarebutikken. Det er rimeleg å anta at òg vaksne bevegar seg
langs desse linjene.
Verdivurdering
- Skulevegane er mykje brukt av barn og unge som skal til og frå skulen.
- Delområdet ligg i samanheng med andre ferdslelinjer og områder.
- Delområdet har stor lokal betydning, spesielt for skulebarn.
- Delar av området innbyr ikkje til opphald eller ferdsel, og det er ein del store barrierar i
området.
Delområde er vurdert til å ha middels verdi.
Figur 5-9. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB7 Litlevika
Friluftsområde drifta av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Friluftsområdet ligg på austsida av
Dalevågen, nær jernbanebrua. Her er grassletter og små viker. Området har flytebrygge for utsetting
av kano og kajakk i tillegg til naust med utstyrsbase, og det er mogleg å sette ut småbåt. Staden har
informasjonstavle med informasjon om friluftsområdet og padlemoglegheitene i området. Området
er nytta av både lokale og tilreisande då det er mogleg å leige utstyr her. Området vert brukt til
bading om sommaren og til å stå på skøyter om vinteren. Litlevika er eit statleg sikra friluftsområde
og kalla Litlevika/Stanghelle padleområde i Naturbase.
Verdivurdering
- Området brukast av fleire og har relativt høg brukarfrekvens.
- Litlevika har lokal og regional betydning, og er eit statleg sikra friluftsområde.
- Området har betydning for spesielle aktivitetar, som bading, skøyting, båtliv og annan
aktivitet på vatnet.
- Landskapet har spesielle opplevingskvalitetar innan båtliv og aktivitetar som omfattar vatn.
- Området er registrert som kategori B, viktig friluftsområde, i Naturbase.
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Ut frå verdikriteria er delområdet vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-10. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲

Foto 5-6. FB7 Litlevika med flytebrygge for utsetting av kajakk og kano. Foto: Mariette Madsgaard, Sweco.

Delområde FB8 Stanghelle sentrumsområde
Avgrensinga Stanghelle sentrumsområde er noko uklart definert og lite leseleg. I delområdet inngår
barnehagen, butikken, Naboen kro og bedehuset med leikeplass. I barnetråkkregistreringar med
elevar på Stanghelle skule kjem det frem at barn og unge liker å vere i sentrumsområdet. Barnehagen
er ein fin plass å ake og det er også populært å leike på uteområdet utanom opningstida. Også
området utanfor bedehuset vert brukt til leik. Elevane oppgjer Naboen kro og butikken som
møteplassar.
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Foto 5-7. FB8 Stanghelle sentrumsområde med butikken til venstre og Naboen kro til høgre. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast ofte av relativt mange. Det har høg brukarfrekvens.
- Området har lokal betydning som sosial møteplass, med tanke på butikken, bedhuset og
kroa.
- Området har verken visuelle eller romlege kvalitetar som innbyr til opphald utendørs,
utenom leikeplassen til barnehagen. Det er attraktivt for nokre gruppar.
- Området er ikkje registrert som friluftsområde i Naturbase.
Ut frå verdikriteria er delområdet vurdert til å ha middels verdi.
Figur 5-11. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB9 Naustrekkje og lokalsti Dalevågen
Den eldre naustrekkja på austsida av Dalevågen er brukt av lokalbefolkninga som rekreasjon og
utgangspunkt for båtliv. Stien som går bak naustrekkja er kan hende den mest nytta turstien i
Stanghelle. Både for små vandreturar og som sambandslinje mellom nærområda.

Foto 5-8. FB9 Naustrekkje og lokalsti Dalevågen der turstien går i bakkant av naustrekkja. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
-Området brukas av fleire.
-Området har lokal betydning
-Området er attraktivt for nokre grupper.
Delområdet blir vurdert til å ha middels verdi.

Foto 5-9. Stien bak naustrekkja i Stanghelle
er mykje brukt som lokal turveg. Foto: Tine
Eikehaug, Statens vegvesen.
Figur 5-12. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen
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Svært stor verdi
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Delområde FB10 Lågaskaret
Delområdet inneheld ein leikeplass, eit område for ski og leik på vinterstid, samt tilgang til elva med
naust og båtplassar. Området er oppgitt i Barnetråkkregistreringer med barne- og
ungdomsskuleelevar og i Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Vaksdal kommune.
Leikeplassen ber preg av å berre verte nytta av barn i nabolaget.

Foto 5-10. Naust og båtplassane i FB10 Lågaskaret nede til venstre i biletet. Leikeplassen ligg bakom dette. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området har lokal betydning og er attraktivt for nokre grupper.
- Stien er registeret i kategori C, registrert friluftsområde, i Naturbase.
Delområdet blir vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-13. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
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Delområde FB11 Stanghelle leikeplass/fotballbane
Delområde er leikeplass og fotballbane på Stanghelle vest. Området er særleg brukt av dei barna som
bur i vest. Opplysningar frå barnetråkk fortel oss at når barna kjem opp i 6. og 7. klasse vel dei heller
fotballbana ved skulen.
Verdivurdering
- Området blir brukt av få brukarar, og då stort sett mindre barn.
- Delområdet brukast av dei som bur i nærområdet, og har lokal betydning.
Delområdet blir vurdert å ha noko verdi.
Figur 5-14. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB12 Stanghelle stasjon
Stasjonsområdet i Stanghelle ligg i dag i utkanten av tettstaden. Delområdet vert stort sett nytta av
reisande som ventar på eller kjem med toget, og kan vere ein sosial møteplass for lokalbefolkninga.

Foto 5-11. FB12 Stanghelle stasjon. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
Området vert brukt av nokre.
Området er mindre attraktivt for opphald.
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Området har lokal betydning.
Delområdet blir vurdert å ha noko verdi.
Figur 5-15. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB13 Stanghelle gravplass
Stanghelle gravplass ligg like ovanfor Delområde FB11 Stanghelle stasjon. Gravplassen vart utvida i
2006 og brukast av lokalbefolkninga i Stanghelle. Delområdet har ikkje verdi som friluftsområde, men
som rekreasjonsområde for bygdelivet.

Foto 5-12. FB13 Stanghelle gravplass ligg i dag midt mellom E16 og Bergensbanen. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
Området vert brukt av nokre.
Området er mindre attraktivt for opphald.
Området har lokal betydning.
Delområdet blir vurdert å ha noko verdi.
Figur 5-16. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
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Delområde FB14 Krakså
Langs vestsida av Flatafjellet går ein tursti frå lengst sør i Brekkjen til Kraksågjelet. Stien er merka og
tek kring ein time fram og tilbake, og er mykje brukt på ettermiddagstid. Stien er merkt av på
Stanghelle IL sitt turkart opp til ei turpostkasse, og idrettslaget registrerer kring 100 turar her pr år.

Figur 5-17. Kart over turvegen FB14 Kråkså. Illustrasjon: Utsnitt frå Naturbase.

Verdivurdering
- Stien er merka, har lokal betydning og er attraktiv for fleire.
- Stien er registeret i kategori C, registrert friluftsområde, i Naturbase.
Ut frå verdikritreia er delområdet vurdert til å ha middels verdi.
Figur 5-18. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
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Foto 5-13. Stanghelle I.L. har set opp mange postar med turbøker i Stanghelleområdet. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Figur 5-19. Kart over FB15 Fossmark.
Illustrasjon: SVV.

Delområde FB15 Fossmark
Fossmark er ei lita bygd i Vaksdal kommune med nokre få bustadhus og fritidsbustader. Eksisterande
E16 og Bergensbanen går gjennom området, og spor etter den gamle Vossebanen finst også her. I
tillegg til E16 og jernbanen er staden prega av kulturlandskapet med graskledd innmark og beitedyr,
samt busetnad og strandsona med svaberg og rullestein. Fossmark er ein av dei få stadane langs
Sørfjorden kor det er litt strandareal.
Inntil delområdet i aust, ovanfor E16, er starten på eit større registrert friluftsområde med stier,
stølar, beitedyr og fiskevatn kalla Fossmark i Naturbase. Frå delområdet går det merka og delvis
tilrettelagte turstiar inn i friluftsområdet, opp til Fossmarksætra, Flatafjellet, og vidare inn i fjellet.
Verdivurdering
- Området brukast av få.
- Området, og særleg strandsona, har stor lokal betydning for bebuarane i området.
- Området har særleg gode kvalitetar og opplevingsverdi med strandsona, jernbanen, tilgang
til turområde og estetisk kulturlandskap. Det er attraktivt for nokre grupper.
- Området ovanfor og aust for eksisterande E16 er registrert som kategori C, registrert
friluftsområde i Naturbase.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-20. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
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Foto 5-14. Deler av FB15 Fossmark og strandsona sett frå fjorden. Foto Sweco.

Figur 5-21. Kart over FB16-FB25 i Vaksdal. Illustrasjon: SVV.

E16 og Vossebanen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

52 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

53 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

Delområde FB16 Vaksdal idrettsplass og barnehage
Idrettsplassen ligg på Tveitane, ein grusterrasse kring 75 meter over havet, aust og ovanfor E16. Her
er det fotballbaner, tennisbane og klubbhus for Vaksdal IL. Like aust for idrettsplassen, på terrassen
ovanfor, ligg barnehagen. Her er det stor aktivitet også på ettermiddagar og i helger. I
Barnetråkkregistreringa er det mange som har markert at dei oppheld seg innanfor delområdet. Ved
barnehagen er det òg ein fin akebakke. Og gravplassen i Vaksdal finst her oppe. Det nyaste
bustadfeltet på Vaksdal ligg like ved delområdet og her er mange barn i barneskulealder og yngre.
Delområdet fell under registreringskategori for «leike- og rekreasjonsområde», samtidig har området
tilgang til «nærturterreng».
Verdisetting
- Området er mykje brukt av barn og unge på Vaksdal, og har betydning både for ulike idrettar
og som sosial møteplass.
- Delområdet har stor lokal verdi.
Delområdet blir vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-22. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB17 Vaksdal senterområde
Vaksdal senter er eit knutepunkt i bygda for både eldre barn og andre som likar nærleiken til sjølve
senteret og rekreasjonsområdet på utsida. Området er lokalisert rett vest for E16, og er avgrensa av
ei elv som renn langs delområdet i vest.
I sjølve senteret finn ein mellom anna daglegvareforretning, frisør og bibliotek. Her er også ein
konsertsal som både vert brukt til ulike arrangement og som gymsal for Vaksdal skule. Utanfor
senteret finst ein stor asfaltdekka parkeringsplass, og heilt i sør er det opparbeida eit uteområde for
rekreasjon. Rekreasjonsområdet består av eit grøntareal, eit krigsminnesmerke (ein bauta) og nokre
sittebenkar. Ungdomsskuleelevar og barn som går dei siste åra på barneskulen oppgjer i
barnetråkkregistreringane at dei liker å treffe venar utanfor senteret. Dei sit ofte på benkane på
plassen ved krigsminnesmerket.
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Foto 5-15. FB17 Vaksdal senterområde. Foto Rene Bjerregaard/Sweco.

Verdisetting
-Delområdet blir brukt ofte og av fleire.
-Senterets funksjon har lokal og regional betydning for bygda og
områda rundt, både som sosial møteplass og i samband med
spesielle aktivitetar som konsertar og andre arrangement.
-Området er prega av lite vedlikehald, og manglar romlege og
visuelle kvalitetar som innbyr til opphald.
Delområde er vurdert til å ha middels verdi.

Foto 5-16. Krigsminnesmerke utanfor Vaksdal
senter. Ungdommar i bygda oppheld seg
gjerne på benkane rundt bautaen.
Foto: Torunn J. Rosnes, Sweco.

Figur 5-23. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲
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Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB18 Nethovdane
På Nethovdane ligg den gamle barnehagen frå før det blei opna ny barnehage ved idrettsanlegget og
skulen. Barna i nabolaget bruker å leike på uteplassen til den gamle barnehagen.
Verdivurdering
- Uteplassen til den gamle barnehagen brukas av få til fleire.
- Delområdet har lokal betydning for nabolaget og er attraktivt for nokre grupper.
Delområdet blir vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-24. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB19 Sjukeheimsbakken
Sjukeheimsbakken ligg nedanfor Vaksdal sjukeheim og er ein bakke nesten fri for buskar og tre. I
følgje barnetråkkregistreringane er bakken mykje brukt som akebakke på vinterstid.
Verdivurdering
- Delområdet er ikkje tilrettelagt for varig opphald, men er ein fin plass for leik vinterstid.
- Sjukeheimsbakken vert brukt av fleire.
- Området er attraktivt for nokre grupper.

Foto 5-17. På toppen av FB19 Sjukeheimsbakken ligg ein gravhaug frå jernalderen (Askeladden ID 25651). Utsikten frå bakken gjev ein
ekstra opplevingsdimensjon til friluftslivet. Foto Jan Adriansen, Sweco.

Delområdet er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-25. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲
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Delområde FB20 Vaksdal kyrkje og nærliggjande turområde
Bak Vaksdal kyrkje går det ein sti opp til Blåfjellet. Området er merkt av i både
barnetråkkregistreringar og i Naturbase. Blåfjellet er i Naturbase registrert som eit viktig
friluftsområde. Området rundt kyrkja er også prega av å være eit rekreasjonsområde med blant anna
ein veg vidare sørover til Bogo, som òg nyttast som turveg. Det er også god utsikt frå kyrkja utover
fjorden og delar av bygda. Friluftslivsområdet har middels brukarfrekvens, opplevingskvalitetar og
symbolverdi.

Foto 5-18. Vaksdal kyrkje frå 1933. Teikna av bergensarkitekten Ole
Landmark. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området er startstad for turveg til viktig friluftsområde.
- Området brukas av fleire.
- Området har lokal betydning.
- Området er attraktivt for nokre grupper.
Delområdet vurderast til å ha middels verdi.
Figur 5-26. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲
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Delområde FB21 Turområde frå Jamna og Tveitane
Turområde med fleire merka turstiar, egna for både kortare og lengre turar. Ein kan starte både frå
Jamne og Tveitane og til dømes gå til den gamle stølsplassen Tjønhaugen eller Jamnesåta. Eller
fortsette vidare innover fjellet.

Foto 5-19. FB21 Turområde frå Jamna og Tveitane er eit mykje brukt turterreng.
Foto: Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har både lokal og regional betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori B, viktig friluftsområde, i Naturbase.
Området vurderast til å ha middels/stor verdi.
Figur 5-27. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲
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Delområde FB22 Vaksdal skule
Skuleområdet blir her, som mange andre stader, nytta til leik også utanom skuletida. Her er mellom
anna ein ballbinge som blir brukt av barn i nabolaget. Skulen har ikkje eigen gymsal, og nyttar derfor
salen på Vaksdal senter (Delområde FB12 Vaksdal senterområde). Ein må også ned til senteret for å
bruke biblioteket.
Verdivurdering
- Området er tilrettelagt for leik og aktivitet og har høg brukarfrekvens med mange brukare.
- Området har lokal betydning.
- Det er eit attraktivt område for fleire.
Området blir vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-28. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲

Delområde FB23 Vaksdal skulevegar
Gjennom barnetråkkregistreringane har ein kartlagt kva vegar barn og unge beveger seg går mellom
heim og skule. Mange av dei yngre elevane bur i det nyaste bustadområdet i Sanddalen, nær
idrettsplassen. For å komme til skulen, må dei først krysse elva, for så å gå langs E16 før dei kryssar
vegen via undergang ved Vaksdal senter. Det er òg nokre elevar som kjem frå bustadområda vest for
E16. Det er òg ei linje mellom skulen og Vaksdal senter, då både gymsal og bibliotek ligg her. Det er
rimeleg å anta at også vaksne beveger seg langs desse ferdslelinjene.
Verdivurdering
-

Skulevegen brukast av fleire.
Delområdet har lokal betydning.
Delområdet har ingen særlege kvalitetar, og er mindre attraktivt for opphald.

Delområde er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-29. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲
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Delområde FB24 Vaksdal stasjonsområde
Stasjonsområdet er plassert nede ved fjorden langs toglinja. Nærområdet er prega av industri då
både Norgesmøllene og Felleskjøpet er lokalisert like ved. Toglinja går som ein barriere mellom
sjøkanten og bustadområda på oppsida av linja. Det finnes berre ein overgang over toglinja og ned til
sjøkanten. Delområdet vert mest nytta av reisande med toget, og kan då fungere som ein sosial
møteplass. Også arbeidande på industriområda i nærleiken passerer stasjonen til og frå jobb.

Foto 5-20. Opplysningsskilt laga delvis av barn ved FB24 Vaksdal stasjonsområde er eit tiltak som gjer området enno meir attraktivt for folk.
Foto: Mariette Madsgaard, Sweco.

Verdivurdering
- Området vert brukt av fleire.
- Området er mindre attraktivt for opphald.
- Området har en lokal betydning.
Delområdet er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-30. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲
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Delområde FB25 Laksaneset parkområde
Lakseneset er ein park eid av Vaksdal mølle. Her er tilrettelagde grusvegar og ei lita badevik med
grasplen/-slette og rullesteinsstrand. Når det er snø om vinteren vært ei grasmark nytta som
akebakke.
Det er parkeringsplass ved badevika, men ein kan også gå på gangveg frå Vaksdal stasjon. Det er
mogleg å gå ein rundtur i området, der det mellom anna er bygd eit leikehus som ser litt ut som eit
Kråkeslott, og ein finn den gamle direktørbustaden frå Vaksdal Mølle.
Området nyttast av lokale og brukast av småskulen som ligg rett i nærleiken (FB22 Vaksdal skule).
Verdivurdering
- Området brukast av fleire og har relativt høg brukarfrekvens.
- Litlevika har lokal betydning.
- Området har betydning for spesielle aktivitetar, som bading, leikeområde – og aking om
vinteren.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Delområdet er vurdert til å ha Middels verdi.
Figur 5-31. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

Figur 5-32. Kart over FB26 Boge kai og FB27 Turveg Bogavatnet. Illustrasjon: SVV.
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Delområde FB26 Boge kai
Delområdet Boge kai ligg 1,7 km sør for Vaksdal sentrum. Kaia er i bruk av dei lokale, samt at ho
nyttast i samband med noko havfjordbasert turisme. På oversida av kaia går Bergensbanen i dagen.
For at brukarane skal kome ned til fjorden er det bygd ei køyrebru over jernbanen, samt ei rampe for
gåande.
Ved Boge kai ligg grunnmuren etter
gamle Boge Mølle og ei eldre sjøbu.
Sjøbua vert nytta som fritidsbustad.
Verdivurdering
- Området brukast av få.
- Området har stor lokal betydning.
- Området har gode
opplevingskvalitetar i samband
med fjorden og er attraktivt for
nokre grupper.
- Området er ikkje registrert i
miljødirektoratet sin naturbase for
friluftsliv.
Området er vurdert til å ha middels
verdi.

Foto 5-21. FB26 Boge kai sett frå lufta. Kjelde: Askeladden.no.
Figur 5-33. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB27 Turveg Bogavatnet
Frå Boge og opp til Bogavatnet går det ein mykje brukt trenings- og tursti (over 1 300 personar
signerte i turboka på toppen i 2014). Ein kan følgje ein grusa anleggsveg heilt opp til vatnet, eller gå
ein parallell gamal sti oppover. Den siste delen er til dels svært bratt, og vert kalla Monsterbakken.
Anleggsvegen høyrer opphaveleg til gamle Boge Mølle, og har ei røyrgate inne i seg. Vegen ender ved
ein gråsteinsmura stemme og eit inntakshus for kraftverket. Bogevatnet er også drikkevasskjelde for
Boge.
Frå toppen er det fin utsikt, og bord og benkar for dei som nyter friluftslivet. Og ein turpostkasse der
ein kan signere i turboka. Rundt Bogavatnet og vidare inn i fjellområda går fleire stiar. Og det er
hytter i området.
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Figur 5-34. På nettstaden ut.no ligg mange turforslag kring i landet, mellom anna turen opp til Bogavatnet. Der finn ein mykje informasjon
og skildring av turane. Her eit utsnitt av informasjonen på nettstaden. Kjelde: www.ut.no.

Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har både lokal og regional betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Delområdet blir vurdert å ha middels verdi.
Figur 5-35. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

Figur 5-36. Kart over FB28 Langhelleneset. Illustrasjon: SVV.
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Delområde FB28 Langhelleneset
Langhelleneset ligg sør for Boge og 4,2 km frå Vaksdal. Langhelleneset ligg, på same måte som dei
andre tverrslaga, vest for eksisterande E16 på strekninga Trengereid- Vaksdal. For friluftslivet er det
nausta her og bruken av dei som gjev delområdet verdi. Bortsett frå sambandet mellom land og
fjorden har staden få opplevingskvalitetar.

Foto 5-22. Langhelleneset. Foto: Sweco

Verdivurdering
- Området er mindre brukt og har liten brukarfrekvens.
- Området har lokal betydning for dei som eig nausta.
- Området har få opplevingskvalitetar og er mindre attraktivt for opphald.
- Området er ikkje registrert i miljødirektoratet sin naturbase for friluftsliv.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-37. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲
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Delområde FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass
Vest for Hjelles bakeri på Trengereid ligg ein utsiktsplass med utsyn over fjorden. Plassen er
opparbeidd med steinmurar. Plassen er særleg nytta av reisande med bil langs E16.

Foto 5-23. FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Område brukast av mange.
- Område har lokal og regional betydning.
- Attraktivt for nokre gruppe
Område er vurdert til middels verdi.
Figur 5-39. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB30 Trengereiddalen
Delområdet er eit relativt bratt dalsøkk som strekk seg frå Trengereid og opp mot Gullbotn. Dalen går
parallelt med og på austsida av Delområde FB31 Vestredalen. Ein større bekk – Manndalselva – renn
gjennom området og restane etter eit gamalt vegfar kan ein også finne her. Øvst oppe i det definerte
delområdet går det eit par stiar som nyttast i tursamanheng.
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Delområdet ligg i skjeringspunktet mellom to store friluftsområde kategorisert som svært viktige
friluftsområde i Naturbase (friluftsområda «Gullfjellsområdet, Livarden og Totlandsfjellet» og
«Skulstadvatnet og omegn»). Men delområdet har i seg sjølv mindre verdi som friluftsområde og er
berre sjeldan nytta som friluftsområde i dag.
Verdivurdering
- Delområdet er i mindre bruk som friluftsområde i nedste del, brukast av fleire i øvste del.
- Området har lokal betydning.
- Delar av området er mindre attraktivt for opphald, medan øvste del er attraktivt for nokre
grupper.
- Delområdet ligg mellom to områder registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i
Naturbase.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-40. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB31 Vestredalen
Vestredalen går parallelt med Delområde FB30 Trengereiddalen, på vestsida av denne, og er omgjeve
av bratte fjellside på båe sider, og ei lita elv renn gjennom dalbotnen. Området i seg sjølv verkar å
vere lite nytta til friluftsliv, men ligg i utkanten av eit større friluftsområde på toppen av dalen (som
Delområde FB32 Gullbotn er del av). Frå rundkøyringa ved Trengereidkrysset går ein traktor/anleggsveg om lag 100 meter inn i Vestredalen. Den koplar seg på ein eldre veg, som fortset inn i
friluftsområdet og opp heile Vestredalen.
Delområdet ligg heilt i utkanten av det store friluftsområdet «Gullfjellsområdet, Livarden og
Totlandsfjellet», som er kategorisert som svært viktige friluftsområde i Naturbase. Men det definerte
delområdet har i seg sjølv mindre verdi som friluftsområde og vert truleg berre nytta av nokre få som
brukar den gamle vegen opp dalen.
Verdivurdering
- Området har mindre bruk.
- Området har noko lokal betydning.
- Området er attraktivt for nokre grupper.
- Delområdet ligg innanfor grensa til eit friluftsområde registrert som kategori A, svært viktig
friluftsområde, i Naturbase. Men har i seg sjølv mindre verdi enn dette.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-41. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans
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Delområde FB32 Gullbotn
Gullbotn er eit særs viktig utfartsområde for mange
innbyggjarar i regionen. Spesielt i skisesongen, men òg om
sommaren. Området er del av eit ganske godt tilrettelagd,
statleg sikra friluftslivsområde med parkeringsplassar til om
lag 80 bilar, busstopp, informasjonsskilt, fleire stiar, leirstad
og ljosløype med to sløyfar (på 3,5 og 1,5 km). Området har ei
lita varmestue med tilhøyrande skileikområde, som først og
fremst er eit tilbod til barnehagar og familiar på dagstur.
Gullbotn er også eit populært utgangspunkt for topptur til
Gullfjellstoppen, både sommar og vinter. Stien til toppen er
varda frå enden av turløypa. Turen kan forlengast vidare over
Gullfjellsplatået og ned til Redningshytten.

Foto 5-24. FB32 Gullbotn er eit statleg sikra
friluftsområde. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Parkering langs vegen og offentleg parkering ved Osavatnet,
på motsett side av turområdet, fører til mange utrygge
kryssingar, spesielt om vinter med brøytekantar.
Attraktiviteten kunne potensielt ha vore enno høgare dersom
ein hadde unngått denne utfordringa.

Verdivurdering
- Område brukast av svært mange.
- Området har lokal og regional betydning.
- Området er eit statleg sikra friluftsområde.
- Området er attraktivt for fleire, nærast svært attraktivt.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Område er vurdert til å ha svært stor verdi.
Figur 5-42. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB33 Trengereid skule/leikeplass
Delområdet ligg i det største bustadfeltet i Trengereid. Skulens uteområde er bygd opp i terrenget i
fleire nivå, med ulike leikestativ og ballbinge. Uteareala vert nok nytta også etter skuletid.
Verdivurdering
- Område brukast av barn i området.
- Område har lokal betydning. Det er først og fremst ein sosial møteplass for dei som bur her.
Men har ein symbolverdi i området ved å vere ein arena som gjer det meir attraktivt å
busette seg i Trengereid.
- Delområdet er attraktivt for nokre grupper.

E16 og Vossebanen
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Område er vurdert til å ha middels verdi.
Figur 5-43. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB34 Trengereid stasjonsområde
Trengereid stasjonsområde er lokalisert heilt ned mot fjorden i eit sidebratt landskap. I dag er
nærområdet prega av busetnad av pendlarar, medan det tradisjonelt har vore drive jordbruk her
inne. Nedlagde Trengereid fabrikkar ligg ved delområdet, som også har sjøprega industri, og ikkje
minst er stoppestad for Bergensbanen. Nokre bustader ligg nedanfor jernbanen heilt nede ved sjøen.
Toglinja fungerer som ein barriere mellom sjøkanten og resten av dalen, men ein kan passere via
overgangen ved stasjonen. I tillegg til køyrevegen, Trengereidsvingane, som går ned til stasjonen, er
det mogleg for gåande å gå på sti ned marka ovanfor stasjonen. Det finst også ein snarveg – truleg
laga under andre verdskrig – frå Risnesvegen ned mot stasjonen.

Foto 5-25. FB34 Trengereid stasjon. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast av få. Mest av dei som skal med toget, arbeidar eller bur i nærleiken.
- Området har lokal betydning.
- Området er attraktivt for nokre grupper. Det ligg i eit landskap med opplevingskvalitetar
knytt til sjøen og jernbanen.
Område er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-44. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲

E16 og Vossebanen

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
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Figur 5-45. Kart over FB35-FB43 i Arna. Illustrasjon: SVV.

Delområde FB35 Arnavågen
Delområdet er eit opparbeida parkområde langs vågen ved kjøpesenteret Øyrane Torg. Gjennom
området går ein gang- og sykkelveg med oppsette benkar undervegs. Ved Øyrane Torg er det kafé og
leikeapparat for dei minste barna. Småbåthamna ligg her, og det er ei eiga gjestebryggje for
besøkande til Øyrane Torg. Nærleiken til kjøpesenteret, bustadfelt og FB38 Arna stasjon gjer at
delområdet vert mykje nytta.
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Foto 5-26. FB35 Arnavågen er eit godt tilrettelagd nærturområde langs sjøen. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har lokal betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Område er vurdert til å ha middels verdi.
Figur 5-46. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB36 Storelva
Storelva er den viktigaste fiskeelva i Bergen kommune. Her finn ein mange fine hølar for laksefiske
der ein kan fiske med både floge og sluk. Enkelte sjøaure finst også i elva. Mellom juni-august er fiske
i elva regulert og ein må kjøpe fiskekort for å fiske her. Det er tilrettelagd med grusa turveg og stiar
som går langs elva.
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Foto 5-27. FB36 Storelva renn attmed FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Sidan 1985 har Arna Sportsfiskarlag disponert og kultivert den 1,8 km lakseførande delen av Storelva
i Indre Arna. Elva er smal og vert stort sett fiska frå ei side, og elvebredda er opparbeida og
tilrettelagt. I 2009 vart det laga ei laksetrapp ved Lilandsfossen, og Sportsfiskarlaget disponerer det
meste av den nye 3 km lakseførande delen som opna for fiske i 2013. Over 500 fisk gjekk gjennom
trappa i 2012. I 2016 ble det totalt landet 2 757 kg fisk. Største laks var på 13.8 kg. Gjenutsetting av
laks er mykje praktisert.
Arna Sportsfiskarlag med ca. 150 medlemmer er tilslutta Norges Jeger og Fiskerforbund. Storelva er
eit viktig identitetsskapande element for Indre Arna. Storelva har stor betydning for laksefiskeri,
friluftsliv og rekreasjon.
Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har både lokal og regional betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Område er vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-47. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

E16 og Vossebanen

Svært stor verdi
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Delområde FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken
Deler av lokalvegen gjennom Arnadalen er merka og nytta som gang- og sykkelveg, og kombinerast
med lokal motorisert ferdsel. Vegane Lakslia, Langerekkja og Stephansens veg er med i dette
definerte delområdet.
Mange bruker deler av det definerte delområdet, medan andre – mest syklistar* – bruker heile.
Vegen nyttast både som trimveg og som lokal transportåre, og av menneske i alle aldre.
OBS: *Sykkel på offentleg veg er i konsekvensutgreiinga handsama under prisette konsekvensar. Her
er det korleis meining vegen har for dei gåande som er vurdert.

Foto 5-28. FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken passerer FB40 Espelandsmarka. Foto: Tine Eikehaug, SVV.

Verdivurdering
- Området brukast av fleire.
- Området har lokal betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
Delområdet blir vurdert å ha middels til noko verdi.
Figur 5-48. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB38 Arna stasjon
Stasjonsområdet ligg like ved Øyrane Torg og er eit knutepunkt i Arna. I tillegg til toget, er staden
stoppestad for bussane i Indre Arna, og stasjonen har eiga pendlarparkering. Delområdet vert mest
nytta av reisande med toget, og kan då fungere som ein sosial møteplass. Mange som arbeidar eller
går på skule i Bergen tek jernbanen til og frå byen. Delområdet er ikkje eit friluftsområde, men
fungerer som ein sosial møteplass for reisande.

Foto 5-29. FB38 Arna stasjon kan vere ein viktig møteplass for mange. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har både lokal og regional betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
Delområdet blir vurdert å ha noko verdi.
Figur 5-49. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB39 Arna kyrkjegard
Kyrkjegarden til Arna kyrkje vart innvigd i 1861, 4 år før kyrkja sto ferdig. Seinare har
kyrkjegarden vorte utvida fleire gonger. Delområdet er ein viktig del av bygdelivet i Indre Arna,
sjølvsagd i dei store hendingane i livet der kyrkja er involvert. Men òg som rekreasjons- og
minneområde i samband med gravane.

Foto 5-30. FB39 Arna kyrkjegard. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukast av mange.
- Området har både lokal og regional betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
Delområdet blir vurdert å ha middels til noko verdi.
Figur 5-50. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

▲

E16 og Vossebanen

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB40 Espelandsmarka
Espelandsmarka er ei relativt stor slåttemark som ligg mellom Vossebanen og gang- sykkelvegen forbi
området (Delområde FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken). I den turre årstida er
området slåttemark og har delvis våte parti som egnar seg lite for friluftsliv. Området nyttast som
naudlandingsplass for paragliding og hanggliding, og jordbrukslandskapet brukast òg truleg som
skiområde for dei minste barna i området om vinteren. Delområdet er registrert som eit leke- og
rekreasjonsområde i Naturbase, men satt i kategori D, ikkje verdsett friluftsområde med ukjend bruk.
Delområdet ligg parallelt med Delområde FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken, som
har større verdi for friluftslivet.
Verdivurdering
- Området brukast truleg av få.
- Området har delvis lokalt betydning.
- Området er attraktivt for nokre grupper.
- Området er registrert som kategori D, ikkje verdisett friluftsområde, i Naturbase.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-51. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB41 Turområde mot Storenuvarden
Delområdet er eit nærturterreng i naturområde mellom Rødland og Arnadalen. Prega av skogbrann
for ein del år tilbake. Stiar og landbruksvegar i sør ved Tangelandselva vert truleg nytta ein del til tur
og rekreasjon. Frå fleire startstader går stiar opp til Storenuvarden.
Verdivurdering
- Området brukast av fleire.
- Området har lokal betydning.
- Området er attraktivt for nokre grupper.
- Området er registeret i kategori C, registrert friluftsområde, i Naturbase.
Området er vurdert til å ha noko verdi.
Figur 5-52. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

▲

E16 og Vossebanen

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
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Delområde FB42 Hovden leikeområde
Delområdet er eit leikeområde mellom bustadene i området. Området er mykje brukt av barn i
nærområdet. Innanfor området er det i tillegg skog, plen og grusbane, samt ein akebakke som er
mykje brukt på vinterstid.
Verdivurdering
- Brukarfrekvens er høg.
- Området har lokalt stor betydning.
- Området er attraktivt for fleire.
- Området er registrert som kategori B, viktig friluftsområde, i Naturbase.
Området er vurdert til å ha stor til middels verdi.
Figur 5-53. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans
Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Delområde FB43 Tangelandsheiane
Tangelandsheiane er eit nærturterrengområde som er mykje nytta til turgåing. Landskapet har skrinn
vegetasjon beståande av lyng, furu, bjørk og fjell i dagen. Her er fleire stialternativ på kryss og tvers,
og mellom anna ein gamal ferdsleveg mellom Bergen og Gullfjellet passerer gjennom området. Dei
romlege og visuelle kvalitetane i området innbyr til opphald og rekreasjon. Området er blant anna
nytta av lokale speidargrupper, ein barnehage og lokale bebuarar i nærområdet. Det er nesten aldri
regionale eller nasjonale brukare her.

Foto 5-31. FB43 Tangelandsheiane er eit flott og populært friluftsområde med mange stiar å velje mellom. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Verdivurdering
- Området brukas av fleire og relativt ofte. Det er ein stor brukarfrekvens.
- Området har lokalt stor betydning.
- Området er attraktivt for fleire og har fleire opplevingskvalitetar.
- Området er registrert som kategori A, svært viktig friluftsområde, i Naturbase.
Området er vurdert til å ha stor verdi.
Figur 5-54. Verdivurdering – Friluftsliv/By- og bygdeliv (FB)
Utan relevans

Noko verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

E16 og Vossebanen

Svært stor verdi
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Delområda – samla tabell verdi

Tabell 5-2 Verdivurdering av delområde som inngår i utgreiingsområdet. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Verdivurdering av delområde som inngår i utgreiingsområdet
Delområde

Verdi

Vurdering verdi

Stor

Fiske- og friluftsområde. Deler av området er
registrert i Naturbase som kategori A, svært viktig
friluftsområde.

Stor

Nærturterreng med merka stiar. Bratt område, høg
brukarfrekvens. Lokal betydning. Deler av området
er registrert i Naturbase som kategori A, svært
viktig friluftsområde.

Stor

Turområde med høg brukarfrekvens og gode
kvalitetar. Området er registrert i Naturbase som
kategori A, svært viktig friluftsområde.

FB1 Dalehagen

FB2 Åsen

FB3 Hellesætra

FB4 Hellevegen

FB5 Stanghelle skule,
idrettsanlegg og flaggplassen

Middels

Stor

FB6 Stanghelle skulevegar
Middels

Skuleveg, mykje brukt av skulebarn, høg betydning
for lokalsamfunnet.
Skuleanlegg med leikemoglegheiter. Mykje brukt
område. Attraktivt for fleire og har særskilde
kvalitetar for lokalsamfunnet.
Skuleveg for barn. Mange av vegane er lite
attraktive og meldt inn som skumle. Større
barrierar.

Stor

Statleg sikra friluftsområde. Høg brukarfrekvens
med lokal og regional betydning.

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

Middels

Sentrumsområde med fleire sosiale møteplassar.
Høg brukarfrekvens. Få visuelle kvalitetar.

FB9 Naustrekkje og lokalsti
Dalevågen

Middels

Nærturområde og utgangspunkt for båtliv. Stien
mykje brukt. Lokal betydning.

FB7 Litlevika

FB10 Lågaskaret

FB11 Stanghelle
leikeplass/fotballbane
FB12 Stanghelle stasjon

FB13 Stanghelle gravplass

FB14 Krakså

FB15 Fossmark

E16 og Vossebanen

Noko

Lokal leikeplass. Attraktivt for nokre, registrert som
kategori C i Naturbase.

Noko

Leikeplass og fotballbane med lokal betydning,
brukt av få.

Noko

Sosial møteplass med lokal betydning og nokre
brukare.

Noko

Rekreasjonsområde med lokal betydning og få
brukare.

Middels

Noko

Nærturområde med sti registeret som kategori C i
Naturbase. Lokalt viktig og attraktivt for fleire.
Strandsone, kulturmark og startstad for turterreng.
Brukast a få og har lokal betydning.

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

FB16 Vaksdal idrettsplass og
barnehage

Konsekvensutgreiing –
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Stor

FB17 Vaksdal senterområde
Middels

FB20 Vaksdal kyrkje og
nærliggande turområde

FB21 Turområde frå Jamna og
Tveitane

FB24 Vaksdal stasjonsområde

Brukast til akebakke. Ikkje tilrettelagt for varig
opphald. Lokal betydning, middels brukarfrekvens.

Middels

Rekreasjonsområde og startstad for turterreng.
Område registrert i kategori B, viktig
friluftsområde, i Naturbase. Attraktivt for nokre
grupper. Lokal betydning.

Middels

Turområde registrert i kategori B, viktig
friluftsområde, i Naturbase. Brukarfrekvens er høg
og er attraktivt for fleire.

Stor

Leike- og rekreasjonsområde. Område har høg
brukarfrekvens og er attraktivt for fleire. Har lokal
betydning.

Noko

Skuleveg med lokal betydning, utan særskilde
kvalitetar. Brukast av fleire.

Noko

Sosial møteplass med lokal betydning og nokre
brukare.

Middels

Strandsone, park og leike- og rekreasjonsområde.
Lokal betydning og relativt høg brukarfrekvens.
Området er registrert i Naturbase som kategori A,
svært viktig friluftsområde.

Middels

Brukast som startstad for aktivitetar på fjorden.
Lokal betydning og litt turisme. Brukast av få, er
attraktivt for nokre og har gode kvalitetar i
samband med fjorden.

Middels

Turområde som brukast av mange. Lokal og
regional betydning og attraktivt for fleire. Området
er registrert i Naturbase som kategori A, svært
viktig friluftsområde.

Noko

Naustbruk og startstad for friluftsliv på fjorden. Få
brukarar, lokal betydning og mindre attraktivt
foropphald.

FB26 Boge kai

FB27 Turveg Bogevatnet

FB28 Langhelleneset

Middels

FB30 Trengereiddalen
Noko

E16 og Vossebanen

Lokal og regional betydning. Verdi som sosial
møteplass i bygda. Få visuelle og romlege
kvalitetar.

Noko

FB25 Laksaneset parkområde

FB29 Trengereid
utsiktsplass/rasteplass

Leike- og rekreasjonsområde med tilgang til
nærturterreng. Høg brukarfrekvens og attraktivt
for fleire. Stor lokal verdi.

Leike- og rekreasjonsområde, gamal
barnehage/leikeplass. Attraktivt for nokre grupper,
brukarfrekvens er middels.

FB22 Vaksdal skule

FB23 Vaksdal skulevegar
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Noko

FB18 Nethovdane

FB19 Sjukeheimsbakken
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Rekreasjonsstad i form av kvilestad for reisande.
Regional betydning. Høg brukarfrekvens og
attraktivt for nokre grupper.
Området er i mindre bruk, har inga/liten betydning
og er mindre attraktivt for opphald. Deler av
området grensar til/er registrert i Naturbase som
kategori A, svært viktig friluftsområde.
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Området er i mindre bruk, har lokal betydning og
er attraktivt for nokre grupper. Deler av området
er registrert i Naturbase som kategori A, svært
viktig friluftsområde.
Tur- og utfartsområde som brukast av mange og
har regional betydning. Attraktivt for fleire. Statleg
sikra friluftsområde som er registrert i kategori A,
svært viktig friluftsområde, i Naturbase.

FB33 Trengereid
skule/leikeplass

Middels

Skuleanlegg med leikemoglegheiter. Mykje brukt
område. Attraktivt for nokre grupper og har
særskilde kvalitetar for lokalsamfunnet.

FB34 Trengereid
stasjonsområde

Noko

Sosial møteplass med nokre brukare. Område har
lokal betydning, ligg i eit landskap med
opplevingskvalitetar knytt til sjøen.

Middels

Ferdslesamband, leike- og rekreasjonsområde som
brukast av mange. Registrert i kategori A, svært
viktig friluftsområde, i naturbase. Lokal betydning.

Stor

Tur- og fiskeområde som brukast av mange. Lokal
og regional betydning. Registrert i kategori A,
svært viktig friluftsområde, i Naturbase.

FB35 Arnavågen

FB36 Storelva

FB37 Gang- sykkelveg Arna
kyrkje – Janusfabrikken

Middels

FB38 Arna stasjon
Noko

FB39 Arna kyrkjegard

Middels

Rekreasjonsområde med lokal og regional
betydning som brukast av relativt mange.

Noko

Noko

Nærturområde som brukast av fleire og har lokal
betydning. Registrert i kategori C, registrert
friluftsområde, i Naturbase. Attraktivt for nokre
grupper.

Stor

Leike- og rekreasjonsområde som er mykje brukt,
har stor lokal betydning og er attraktivt for fleire.
Registrert i kategori B, viktig friluftsområde, i
Naturbase.

Stor

Nærturområde med høg brukarfrekvens og gode
kvalitetar. Området er registrert i Naturbase som
kategori A, svært viktig friluftsområde.

FB42 Hovden leikeområde

FB43 Tangelandsheiane

E16 og Vossebanen

Sosial møteplass med nokre brukare. Område har
lokal og regional betydning, brukast av mange og
er attraktivt for fleire.

Jordbrukslandskap som nyttast til friluftsliv.
Brukast av få og har lokal betydning. Registrert i
kategori D, ikkje verdisett friluftsområde, i
Naturbase.

FB40 Espelandsmarka

FB41 Turområde mot
Storenuvarden

Ferdslesamband som nyttast av fleire, har lokal
betydning og er attraktivt for fleire.

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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Veg og bane. Vurdering av påverknad og konsekvens

Dei forskjellege veg- og banealternativa frå Indre Arna til Stanghelle gjev ulik påverknad og
konsekvens for deltema Friluftsliv/by- og bygdeliv. Veg og bane heng saman i og er begge vurdert i
både Alternativ B1 og Alternativ B2.
Deponiområda og tverrslag ut frå tunellane er konsekvensvurdert uavhengig av veg- og
banealternativa i kapittel 7.

6.1

Alternativ B1 – veg og bane

Dagsonene til Alternativ B1 er lik dei i Alternativ B2 bortsett frå gjennom bygda Vaksdal.

6.1.1

Påverknad

Dei registrerte friluftsområda innafor influensområdet til planen er vurdert å få følgjande påverknad
frå tiltaka til B1 Veg og B1 Bane:
FB1 Dalehagen
Figur 6-1. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB2 Åsen
Figur 6-2. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget. Sjølv om mykje av E16-trafikken vil
gå gjennom tunnel bak Stanghelle vert situasjonen for delområdet verande slik den er
i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB3 Hellesætra
Figur 6-3. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB4 Hellevegen
Figur 6-4. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Den nye vegen vil gå igjennom området. Eksisterande undergang vert noko større,
men skulevegen er den same. Påverknaden vert vurdert til noko forbetra til
ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB5 Stanghelle skule, idrettsanlegg og flaggplassen
Figur 6-5. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget. Sjølv om mykje av E16-trafikken vil
gå gjennom tunnel under delområdet, og dermed ikkje lengre kan sjåast visuelt
derfrå, vert situasjonen for delområdet verande slik den er i dag. Påverknaden vert
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget. Sjølv ein visuelt kan sjå endringar i
Stanghelle sentrum, vert situasjonen for delområdet verande slik den er i dag.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB6 Stanghelle skulevegar
Figur 6-6. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Deler av lokalvegnettet i området vert utbetra i samband med ny jernbane (ligg likevel
under vegalternativet). For friluftslivet får tiltaket likevel mindre å seie. Påverknaden
vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Stanghelle sentrum vert delt i to av jernbanen, og skulevegen vert endra for nokre av
barna. Men gangvegen over Dalevågen vil ikkje lengre måtte dela brua med
jernbanen. Noko som er ei forbetring for tryggleikskjensla. I sum vert påverknaden
vurdert til å bli noko forringa til inga/ubetydeleg endring.
FB7 Litlevika
Figur 6-7. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Lokalvegnettet vert delvis utbetra, men friluftslivet vert ikkje påverka av vegen.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Delar av det statleg sikra friluftsområdet går tapt som følgje av jernbanealternativet.
Jernbanen kjem nærare og skapar ein barriere i forhold til opplevinga av
omgjevnadane og dårlegare lydbilete. Store delar av området kan framleis nyttast til
kano/kajakk og bading. Påverknaden vert vurdert til forringa – noko forringa.
FB8 Stanghelle sentrumsområde
Figur 6-8. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert lite påverka av sjølve vegen. Men situasjonen vert litt forbetra ved at ny
E16 kjem lengre unna sentrumsområdet. Påverknaden vert vurdert til forbetra –
inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Eksisterande jernbanetrase vert flytta frå sjøkanten og inn i sentrum, i ny bru over
Dalevågen. Jernbana kjem ut i dagen vest i området og går på baksida av området
som nyttast som møteplass. Tap av nærfriluftsområder. Utearealet til barnehagen
vert redusert og deler endra av ein høg støttemur med utflating. Samanlikna med
eksisterande situasjon vil alternativet føre til ein forverra situasjon for barnehagen og
området generelt i høve til barn og unge. Delområdet vert fragmentert, med auka
barriereverknad og mindre opplevd tryggleik. Lydbiletet vert verre med toget så nære
barnehagen og ny avkøyring frå den framtidige lokalvegen. Påverknaden vert vurdert
til forringa – sterkt forringa.
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FB9 Naustrekkje og lokalsti Dalevågen
Figur 6-9. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget, men toget forsvinn frå
området. Det gjev betre føresetnad for opplevinga av rekreasjon og friluftsliv. Både i
høve lydbilete og tryggleikskjensla. Påverknaden vert vurdert til å verte forbetra.
FB10 Lågaskaret
Figur 6-10. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert lite råka av det nye planforslaget. Jernbanen kjem litt nærare
båthamna, men gjer ingen vesentleg forskjell. Situasjonen vert verande slik den er i
dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB11 Stanghelle leikeplass/fotballbane
Figur 6-11. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB12 Stanghelle stasjon
Figur 6-12. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
E16-trafikken vil gå gjennom tunnel forbi Stanghelle stasjon, men det har lita betyding
for delområdet. Situasjonen vert verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert
til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vil ikkje lengre vere stasjonsområde. Flyttinga av jernbanen gjer at dagens
stasjon får mindre tog- og biltrafikk. Det kan i seg sjølv gje ein positiv oppleving. Men
samstundes vil stasjonsområdet få ein lågare bruksfrekvens og verte langt mindre
attraktivt å opphalde seg på for mange. Påverknaden vert vurdert til noko forringa.
FB13 Stanghelle gravplass
Figur 6-13. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
E16-trafikken vil gå gjennom tunnel forbi Stanghelle gravplass, og dermed redusere
litt av støyen på delområdet. Elles vert situasjonen vert verande slik den er i dag.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til forbetra.
▲
B1 Bane
På grunn av flytting av jernbanestasjonen vert det mindre tog- og biltrafikk ved
kyrkjegarden. Dette kan ha ei positiv påverknad på nærområdet. Påverknaden vert
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til noko forbetra.
FB14 Kråkså
Figur 6-14. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

85 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

FB15 Fossmark
Figur 6-15. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert lite råka av det nye planforslaget. Det vert mindre trafikk og meir
attraktivt å nytte området. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
▲
B1 Bane
Området vert lite råka av det nye planforslaget. Men med flytting av banen vert det
mindre togtrafikk. Togtrafikk vil ikkje lengre utgjere ein barriere mellom busetnaden
og strandsona. Lydbiletet vert betre. Påverknaden vert vurdert til å gje forbetra til
inga/ubetydeleg endring.
FB16 Vaksdal idrettsplass og barnehage
Figur 6-16. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget – sjølv om jernbanen kjem nærare –
og situasjonen vert verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
FB17 Vaksdal senterområde
Figur 6-17. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert noko påverka av vegen, men samanlikna med gjeldande E16 kjem ny
veg lengre vekk frå senterområdet og vil ha mindre å seie for friluftslivet.
Påverknaden vert totalt vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Jernbanestasjonen kjem rett ved senterområdet. Området vert meir tilgjengeleg for
dei som kjem med tog og meir attraktivt for fleire. Samstundes kan området miste
noko plass til uteareal og parkering. Påverknaden vert vurdert til noko forbetra til
inga/uvesentleg endring.
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FB18 Nethovdane
Figur 6-18. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB19 Sjukeheimsbakken
Figur 6-19. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje påverka av sjølve banen. At jernbanestasjonen vert flytta
genererer mindre biltrafikk i nærområdet. Men det har lita påverknad på bruken av
akebakken. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB20 Vaksdal kyrkje og nærliggjande turområde
Figur 6-20. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB21 Turområde frå Jamna og Tveitane
Figur 6-21. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget. Men delområdet kan verte
noko betre tilgjengeleg for togpassasjerar og dermed auka attraktiviteten.
Påverknaden vert likevel vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB22 Vaksdal skule
Figur 6-22 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB23 Vaksdal skulevegar
Figur 6-23. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Deler av lokalvegnettet vert utbetra, men situasjonen vert stort sett verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Lite endringar for skulevegen i Vaksdal. Men litt betre overgangar mot senteret.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til forbetra.
FB24 Vaksdal stasjonsområde
Figur 6-24. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vil ikkje lengre vere stasjonsområde. På grunn av flytting av
jernbanestasjonen vert det både mindre biltrafikk og inga togtrafikk. Dette kan ha ei
positiv påverknad på nærområdet for dei som passerer staden til jobb eller skule. Men
samstundes vert ikkje stasjonsområde like attraktivt å opphalde seg på. I sum vert
påverknaden vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til noko forbetra.
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FB25 Laksaneset parkområde
Figur 6-25. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Jernbanen forsvinn frå området, men går i tunnel bak Laksaneset og er ikkje noko
sjenanse i dag. Situasjonen vert verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til
å gje inga/ubetydeleg endring.
FB26 Boge kai
Figur 6-26. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB27 Turveg Bogavatnet
Figur 6-27. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB28 Langhelleneset
Figur 6-28. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

89 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass
Figur 6-29. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Her kjem ny rasteplass. Eksisterande bygg vert bevart. Delar av området vert utfylt og
rasteplassen kjem lengre unna ny E16. Rasteplassen vert meir avskjerma frå vegen og
får betre utsyn over fjorden. Ein må krysse lokal veg for å kome til rasteplassen. Dette
kan ha ein positiv påverknad på bruken av rasteplassen. Påverknaden vert vurdert til
forbetra – inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget for Bane og situasjonen vert verande
slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB30 Trengereiddalen
Figur 6-30. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB31 Vestredalen
Figur 6-31. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB32 Gullbotn
Figur 6-32. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vil få eit breiare vegareal. Men samanlikna med referansealternativet er
endringa ubetydeleg for fagtemaet. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB33 Trengereid skule/Leikeplass
Figur 6-33. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB34 Trengereid stasjonsområde
Figur 6-34. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vil ikkje lenger være stasjonsområde. Området vil få mindre biltrafikk og
sjølinja vil verta tilgjengeleg for fleire. Dette kan ha positiv påverknad på nærområdet.
Påverknaden vert vurdert frå noko forringa til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB35 Arnavågen
Figur 6-35. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB36 Storelva
Figur 6-36. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
E16 får nytt kryssingspunkt over delområdet og kan redusere attraktiviteten og
påverke bruken og tilgangen til friluftsområde. Påverknaden vert vurdert til noko
forringa.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken
Figur 6-37. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Ein liten del vil bli nytta som anleggsveg. Men området vert lite råka av det
permanente tiltaket og situasjonen fortset å vere om lag slik den er i dag.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje permanent råka av det nye planforslaget og situasjonen vert
verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB38 Arna stasjon
Figur 6-38. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området får store fysiske endringar, men dei betyr ikkje så mykje for fagtema.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til forbetra.
FB39 Arna kyrkjegard
Figur 6-39. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget og vert lite påverka av
tiltaket. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB40 Espelandsmarka
Figur 6-40. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje direkte råka av det permanente tiltaket, og situasjonen vert
verande om lag slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB41 Turområde mot Storenuvarden
Figur 6-41. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB42 Hovden Leikeområde
Figur 6-42. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB43 Tangelandsheiane
Figur 6-43. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Området vil få eit breiare vegareal. Men samanlikna med referansealternativet er
endringa ubetydeleg. Påverknaden vert vurdert å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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Konsekvens – Alternativ B1 Veg

Oppsummert vil alternativ B1 veg gje desse påverknadane og konsekvensane på deltema
Friluftsliv/by- og bygdeliv:
Tabell 6-1. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ 1 VEG
Delområde

Verdi

FB1 Dalehagen
Stor

FB2 Åsen
Stor

FB3 Hellesætra

Stor

Påverknad

Vurdering påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Konsekvens
Trinn 1
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB4 Hellevegen

Middels

Noko
forbetra/In
ga/ubetyde
leg endring

Skuleborn likar ikkje eksisterande
undergang. Den vert no noko
større.

FB5 Stanghelle
skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken forsvinn frå synet til
delområdet. Men det har lite å seie
for deltema.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Deler av lokalvegnettet vert
utbetra, men det får lite å seie for
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Deler av lokalvegnettet vert
utbetra, men det får lite å seie for
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

FB6 Stanghelle
skulevegar

FB7 Litlevika

Middels

Stor

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

Middels

Forbetra inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken kjem lengre unna
delområdet. På grensa til
ubetydeleg miljøskade.

FB9 Naustrekkje
og lokalsti
Dalevågen

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

FB10 Lågaskaret

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

FB11 Stanghelle
leikeplass/fotball
bane

Noko

E16 og Vossebanen

Noko forbetring
(+)

(0)

(0)

(0)
Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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FB12 Stanghelle
stasjon

FB13 Stanghelle
gravplass

FB14 Krakså

FB15 Fossmark

FB16 Vaksdal
idrettsplass og
barnehage
FB17 Vaksdal
senterområde

Konsekvensutgreiing –
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Noko

Noko

Middels

Noko

Stor

Middels

FB18 Nethovdane
Noko

FB19
Sjukeheimsbakke
n

Noko

FB20 Vaksdal
kyrkje og
nærliggande
turområde

Middels

FB21 Turområde
frå Jamna og
Tveitane

Middels

FB22 Vaksdal
skule

FB23 Vaksdal
skulevegar

FB24 Vaksdal
stasjonsområde

Stor

Noko

Noko
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Inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken kjem lengre unna
delområdet, og reduserer støyen
noko for folk som rekreerer. Men
det har lite å seie.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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FB25 Laksaneset
parkområde
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Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Forbetra inga/ubety
deleg
endring

Området får eit betre lydbilde og
området vert meir attraktivt.
Samstundes reduserast bruken
slik at det vert nytta a færre.

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Friluftslivsområdet vert lite
påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Særs
stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

FB26 Boge kai
Middels

FB27 Turveg
Bogevatnet

FB28
Langhelleneset

FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass

FB30
Trengereiddalen

Middels

Noko

FB31 Vestredalen
Noko

FB32 Gullbotn

FB33 Trengereid
skule/leikeplass

FB34 Trengereid
stasjonsområde

Noko

FB35 Arnavågen
Middels

FB36 Storelva
Stor

FB37 Gangsykkelveg Arna
kyrkje –
Janusfabrikken
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Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

E16 får nytt kryssingspunkt over
delområdet og kan redusere
attraktiviteten.

Noko
miljøskade

Området vert ikkje påverka av det
permanente tiltaket.

Ubetydeleg
miljøskade

(-)

(0)

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

FB38 Arna stasjon

FB39 Arna
kyrkjegard

FB40
Espelandsmarka

FB41 Turområde
mot
Storenuvarden
FB42 Hovden
leikeområde

FB43
Tangelandsheiane

6.1.3

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka av det
permanente tiltaket.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels
- stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Noko

Middels

Noko

Noko
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Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Konsekvens – Alternativ B1 Bane

Oppsummert vil alternativ B1 Bane gje desse påverknadane og konsekvensane på deltema
Friluftsliv/by- og bygdeliv:
Tabell 6-2. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ 1 BANE
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB1 Dalehagen

FB2 Åsen

Konsekvens
Trinn 1

FB3 Hellesætra

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB4 Hellevegen

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB5 Stanghelle
skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Middels

Noko
forringa/In

Skulevegen vert oppsplitta i
Stanghelle sentrum, men

Noko
miljøskade
(-)

FB6 Stanghelle
skulevegar

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv
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ga/ubetyde
leg endring

forbetra over eksisterande
jernbanebru over Dalevågen.

Stor

Forringa –
noko
forringa

Tiltaket tek noko av området,
skapar ein barriere til
opplevingar og gjev noko
dårlegare lydbilete.

Betydeleg
miljøskade
(--)

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

Middels

Forringa –
sterkt
forringa

Redusert uteareal til
barnehagen og verre lydbilete
der og på andre møteplassar.
Tap av nærfriluftsområde.

Betydeleg
miljøskade
(--)

FB9 Naustrekkje
og lokalsti
Dalevågen

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje direkte
påverka. Men får toget lengre
bort, og dermed betre lydbilete
og tryggleikskjensle.

FB10 Lågaskaret

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB11 Stanghelle
leikeplass/fotball
bane

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB12 Stanghelle
stasjon

Noko

Noko
forringa

Stasjonen vert nedlagt og
mindre attraktiv.

Noko
miljøskade
(-)

FB13 Stanghelle
gravplass

Noko

Inga/ubety
deleg
endring/no
ko forbetra

Litt betre lydbilete.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB15 Fossmark

Noko

Forbetra inga/ubety
deleg
endring

Togtrafikken vert borte og tek
bort ein barriere mellom
busetnaden og stranda. Betre
lydbilete.

FB16 Vaksdal
idrettsplass og
barnehage

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Forbetra inga/ubety
deleg
endring

Området vert meir tilgjengeleg
for dei som kjem med tog og
meir attraktivt for fleire. Men
mister felles uteareal og
parkeringsplassar.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB7 Litlevika

FB14 Krakså

FB17 Vaksdal
senterområde

Middels

FB18 Nethovdane

FB19
Sjukeheimsbakke
n
FB20 Vaksdal
kyrkje og
nærliggande
turområde

Middels

E16 og Vossebanen

Noko forbetring
(+)

Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbetring
(+)

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

FB21 Turområde
frå Jamna og
Tveitane
FB22 Vaksdal
skule
FB23 Vaksdal
skulevegar

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Noko

Inga/ubety
deleg
endring til
noko
forbetring

Området vert lite påverka. Litt
betre overgangar mot
senteret.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

inga/ubety
deleg
endring til
noko
forbetra

Stasjonen vert nedlagt og
mindre attraktiv å opphalde
seg på. Men samstundes vert
det tryggare å passere for
skulebarn og andre då
motorisert trafikk vert
redusert.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Særs
stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Noko

Noko
forringa til
inga/ubety
deleg
endring

Stasjonen vert nedlagt og
mindre attraktiv.

Noko
miljøskade
(-)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Noko

FB26 Boge kai

FB27 Turveg
Bogevatnet
FB28
Langhelleneset
FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass
FB30
Trengereiddalen
FB31 Vestredalen

FB32 Gullbotn

FB33 Trengereid
skule/leikeplass
FB34 Trengereid
stasjonsområde
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FB35 Arnavågen

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

FB36 Storelva

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring/no
ko forbetra

Små endringar for fagtema.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Middels

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Middels
- stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stor

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Stor
FB37 Gangsykkelveg Arna
kyrkje –
Janusfabrikken
FB38 Arna stasjon

FB39 Arna
kyrkjegard
FB40
Espelandsmarka
FB41 Turområde
mot
Storenuvarden
FB42 Hovden
leikeområde
FB43
Tangelandsheiane

6.2

99 av 139
UAS-01-A-00049
01B
30.11.2020

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Middels

Noko

Alternativ B2 – veg og bane

Dagsonene til Alternativ B2 er lik dei i Alternativ B1 bortsett frå gjennom bygda Vaksdal.

6.2.1

Påverknad

Dei registrerte friluftsområda innafor influensområdet til planen er vurdert å få følgjande påverknad
frå tiltaka til B2 Veg og B2 Bane:
FB1 Dalehagen
Figur 6-44. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv
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FB2 Åsen
Figur 6-45. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget. Sjølv om mykje av E16-trafikken vil
gå gjennom tunnel bak Stanghelle vert situasjonen for delområdet verande slik den er
i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB3 Hellesætra
Figur 6-46. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB4 Hellevegen
Figur 6-47. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Den nye vegen vil gå igjennom området. Eksisterande undergang vert noko større,
men skulevegen er den same. Påverknaden vert vurdert til noko forbetra –
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
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FB5 Stanghelle skule, idrettsanlegg og flaggplassen
Figur 6-48. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget. Sjølv om mykje av E16-trafikken vil
gå gjennom tunnel under delområdet, og dermed ikkje lengre kan sjåast visuelt
derfrå, vert situasjonen for delområdet verande slik den er i dag. Påverknaden vert
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB6 Stanghelle skulevegar
Figur 6-49. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Deler av lokalvegnettet i området vert utbetra i samband med ny jernbane (ligg likevel
under vegalternativet). For friluftslivet får tiltaket likevel mindre å seie. Påverknaden
vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB7 Litlevika
Figur 6-50. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Delar av det statleg sikra friluftsområdet går tapt som følgje av jernbanealternativet.
Store delar av området kan fortsett nyttast til kano/kajakk og bading. Samstundes vert
støyen mindre frå jernbanen ved at ein får støyskjerming på den nye jernbanebrua og
at konstruksjonen i sjølve brua gjev mindre lyd. Påverknaden vert vurdert til forringa
- noko forringa.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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FB8 Stanghelle sentrumsområde
Figur 6-51. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje påverka av sjølve vegen. Men situasjonen vert litt forbetra ved at
ny E16 kjem lengre unna sentrumsområdet. Påverknaden vert vurdert til forbetra –
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Eksisterande jernbanetrase vert flytta frå sjøkanten og inn i sentrum, i ny bru over
Dalevågen. Jernbana kjem ut i dagen rett nedanfor barnehagen og vil ta noko av
dagens uteareal til barnehagen. Utearealet vert òg endra med høg støttemur med
utflating. Samanlikna med eksisterande situasjon vil alternativet føre til ein forverra
situasjon for barnehagen og området generelt i høve til barn og unge. Delområdet
vert fragmentert, med auka barriereverknad og mindre opplevd tryggleik.
Påverknaden vert vurdert til forringa – sterkt forringa.
FB9 Naustrekkje og lokalsti Dalevågen
Figur 6-52. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget og situasjonen vert truleg
verande om lag slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
FB10 Lågaskaret
Figur 6-53. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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FB11 Stanghelle leikeplass/fotballbane
Figur 6-54. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB12 Stanghelle stasjon
Figur 6-55. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
E16-trafikken vil gå gjennom tunnel forbi Stanghelle stasjon, men det har lita betyding
for delområdet. Situasjonen vert verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert
til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vil ikkje lengre vere stasjonsområde. På grunn av flytting av
jernbanestasjonen vert det mindre tog- og biltrafikk. Det kan i seg sjølv gje ein positiv
oppleving. Men samstundes vil stasjonsområdet få ein lågare bruksfrekvens og verte
langt mindre attraktivt å opphalde seg på for mange. Påverknaden vert vurdert til
noko forringa.
FB13 Stanghelle gravplass
Figur 6-56. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
E16-trafikken vil gå gjennom tunnel forbi Stanghelle gravplass, og dermed redusere
litt av støyen på delområdet. Elles vert situasjonen vert verande slik den er i dag.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring til forbetra.
▲
B2 Bane
På grunn av flytting av jernbanestasjonen vert det mindre tog- og biltrafikk ved
kyrkjegarden. Dette kan ha ei positiv påverknad på nærområdet. Påverknaden vert
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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FB14 Krakså
Figur 6-57. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB15 Fossmark
Figur 6-58. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite råka av det nye planforslaget. Det vert mindre trafikk og meir
attraktivt å nytte området. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
▲
B2 Bane
Området vert lite råka av det nye planforslaget. Men med flytting av banen vert det
mindre tog- og biltrafikk. Togtrafikk vil ikkje lengre utgjere ein barriere mellom
busetnaden og strandsona. Påverknaden vert vurdert til å gje forbetra til
inga/ubetydeleg endring.
FB16 Vaksdal idrettsplass og barnehage
Figur 6-59. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
I anleggsperioden vil delområdet verte råka, og den permanente situasjonen gjev
noko auka støy for området. Men det er ikkje så mykje at ein vil merka det i særleg
grad for aktivitetane på dagtid. Om natta vil ein kunne høyre toga betre, men då skjer
det lite ved anlegget. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB17 Vaksdal senterområde
Figur 6-60. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite påverka av vegen, men ny veg kjem lengre vekk frå senterområdet
samanlikna med gjeldande E16, noko som er positivt. Påverknaden vert vurdert til
forbetra til inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget, men jernbanestasjonen kjem
ikkje langt frå delområdet og vil gjere staden meir attraktiv. Påverknaden vert vurdert
til å gje inga/ubetydeleg endring til noko forbetra.
FB18 Nethovdane
Figur 6-61. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB19 Sjukeheimsbakken
Figur 6-62. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje påverka av sjølve banen. At jernbanestasjonen vert flytta
genererer mindre biltrafikk i nærområdet. Men det har lita påverknad på bruken av
akebakken. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB20 Vaksdal kyrkje og nærliggjande turområde
Figur 6-63. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite påverka av sjølve vegen. Men samanlikna med referansealternativet
kjem ny veg lengre bort frå turområdet. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB21 Turområde frå Jamna og Tveitane
Figur 6-64. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite påverka av sjølve vegen. Men samanlikna med referansealternativet
vil ny veg kome lenger vekk frå turområdet. Påverknaden vert vurdert til forbetra –
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB22 Vaksdal skule
Figur 6-65. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite påverka av sjølve vegen. Men samanlikna med referansealternativet
vil ny veg kome lenger vekk frå turområdet. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB23 Vaksdal skulevegar
Figur 6-66. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert lite påverka av sjølve vegen. Men samanlikna med referansealternativet
vil ny veg kome lenger vekk frå turområdet. Påverknaden vert vurdert til forbetra –
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Delar av skulevegen ved stasjonsområdet vert lagt om, men endringa er ubetydeleg.
Påverknaden vert vurdert å gje inga/ubetydeleg endring.
FB24 Vaksdal stasjonsområde
Figur 6-67. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av vegen. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
▲
B2 Bane
Området vil ikkje lengre vere stasjonsområde. På grunn av flytting av
jernbanestasjonen vert det mindre biltrafikk. Dette kan ha ei positiv påverknad på
nærområdet. Men samstundes vert ikkje stasjonsområde like attraktivt å opphalde
seg på. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB25 Laksaneset parkområde
Figur 6-68. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Jernbanen forsvinn frå området, men går i tunnel bak Laksaneset og er ikkje noko
sjenanse i dag. Situasjonen vert verande slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til
å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB26 Boge kai
Figur 6-69. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB27 Turveg Bogavatnet
Figur 6-70. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB28 Langhelleneset
Figur 6-71. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass
Figur 6-72. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Her kjem ny rasteplass. Eksisterande bygg vert bevart. Delar av området vert utfylt og
rasteplassen kjem lengre unna ny E16. Rasteplassen vert meir avskjerma frå vegen og
får betre utsyn over fjorden. Ein må krysse lokal veg for å kome til rasteplassen. Dette
kan ha ein positiv påverknad på bruken av rasteplassen. Men samstundes vert
rasteplassen meir utilgjengeleg for dei reisande på E16. Påverknaden vert vurdert til
forbetra – inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget for Bane og situasjonen vert verande
slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB30 Trengereiddalen
Figur 6-73. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB31 Vestredalen
Figur 6-74. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB32 Gullbotn
Figur 6-75. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vil få eit breiare vegareal. Men samanlikna med referansealternativet er
endringa ubetydeleg. Påverknaden vert vurdert å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB33 Trengereid skule/Leikeplass
Figur 6-76. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB34 Trengereid stasjonsområde
Figur 6-77. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av tiltaket. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vil ikkje lenger være stasjonsområde. Det vil få mindre biltrafikk og sjølinja
vil verte tilgjengeleg for fleire. Dette kan ha ein positiv påverknad på nærområdet.
Samstundes forsvinn møteplassen for dei reisande. Påverknaden vert totalt sett
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring – forbetra.
FB35 Arnavågen
Figur 6-78. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB36 Storelva
Figur 6-79. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
E16 får nytt kryssingspunkt over delområdet og kan redusere attraktiviteten og
påverke bruken og tilgangen til friluftsområde. Påverknaden vert vurdert til noko
forringa.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB37 Gang- sykkelveg Arna kyrkje – Janusfabrikken
Figur 6-80. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Ein liten del vil bli nytta som anleggsveg. Men området vert lite råka av det
permanente tiltaket og situasjonen fortset å vere om lag slik den er i dag.
Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B1 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB38 Arna stasjon
Figur 6-81. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB39 Arna kyrkjegard
Figur 6-82. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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FB40 Espelandsmarka
Figur 6-83. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje direkte råka av det permanente tiltaket, og situasjonen vert
verande om lag slik den er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg
endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB41 Turområde mot Storenuvarden
Figur 6-84. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB42 Hovden Leikeområde
Figur 6-85. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
FB43 Tangelandsheiane
Figur 6-86. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
▲
B2 Bane
Området vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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Konsekvens – Alternativ B2 Veg

Oppsummert vil alternativ B2 veg gje desse påverknadane og konsekvensane på deltema
Friluftsliv/by- og bygdeliv:
Tabell 6-3. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ 2 VEG
Delområde

Verdi

FB1 Dalehagen
Stor

FB2 Åsen
Stor

FB3 Hellesætra

Stor

Påverknad

Vurdering påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Konsekvens
Trinn 1
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB4 Hellevegen

Middels

Noko
forbetra/In
ga/ubetyde
leg endring

Skuleborn likar ikkje eksisterande
undergang. Den vert no noko
større.

FB5 Stanghelle
skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken forsvinn frå synet til
delområdet. Men det har lite å seie
for deltema.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Deler av lokalvegnettet vert
utbetra, men det får lite å seie for
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Deler av lokalvegnettet vert
utbetra, men det får lite å seie for
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

FB6 Stanghelle
skulevegar

FB7 Litlevika

Middels

Stor

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

Middels

Noko
forbetra inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken kjem lengre unna
delområdet. På grensa til
ubetydeleg miljøskade.

FB9 Naustrekkje
og lokalsti
Dalevågen

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

FB10 Lågaskaret

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

E16 og Vossebanen

Noko forbetring
(+)

(0)

(0)

(0)
Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
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(0)
FB11 Stanghelle
leikeplass/fotball
bane

Noko

FB12 Stanghelle
stasjon

Noko

FB13 Stanghelle
gravplass

FB14 Krakså

FB15 Fossmark

FB16 Vaksdal
idrettsplass og
barnehage

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

E16-trafikken kjem lengre unna
delområdet, og reduserer støyen
noko for folk som rekreerer. Men
det har lite å seie.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Ubetydeleg
miljøskade

Middels

Noko
forbetra inga/ubety
deleg
endring

Trafikken vert redusert, men det
vil berre ha liten påverknad på
friluftslivet.

Området vert ikkje påverka.

Noko

Inga/ubety
deleg
endring
Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka, men
trafikken kjem lengre bort.

Noko
forbetra –
inga/ubety
deleg
endring

E16 forsvinn frå startstaden for
mange turar. Men vert til
gjengjeld synleg lengre opp i dalen
i staden for.

Noko

Middels

Noko

Stor

FB17 Vaksdal
senterområde

FB18 Nethovdane

FB19
Sjukeheimsbakke
n
FB20 Vaksdal
kyrkje og
nærliggande
turområde
FB21 Turområde
frå Jamna og
Tveitane

Noko

Middels

Middels

E16 og Vossebanen

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
Noko forbedring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbedring
(+)

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka, men
trafikken kjem lengre bort.

Trafikken kjem lengre bort frå
skulevegane.

Noko

Noko
forbetra –
inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko

Inga/ubety
deleg
endring
Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Noko
forbetra inga/ubety
deleg
endring

Området får eit betre lydbilde og
området vert meir attraktivt.
Samstundes reduserast bruken
slik at det vert nytta a færre.

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Friluftslivsområdet vert lite
påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Særs
stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Stor

FB23 Vaksdal
skulevegar

FB24 Vaksdal
stasjonsområde

FB25 Laksaneset
parkområde

Middels

FB26 Boge kai
Middels

FB27 Turveg
Bogevatnet

FB28
Langhelleneset

FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass

FB30
Trengereiddalen

Middels

Noko

FB31 Vestredalen
Noko

FB32 Gullbotn

FB33 Trengereid
skule/leikeplass
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Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbedring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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Noko

FB35 Arnavågen
Middels

FB39 Arna
kyrkjegard

FB41 Turområde
mot
Storenuvarden
FB42 Hovden
leikeområde

FB43
Tangelandsheiane

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka av det
permanente tiltaket.

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka av det
permanente tiltaket.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels
- stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Området vert ikkje påverka.

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

Middels

Noko

Middels

Noko

Noko
forringa

Ubetydeleg
miljøskade

Noko
miljøskade

Stor

FB38 Arna stasjon

Området vert ikkje påverka.
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E16 får nytt kryssingspunkt over
delområdet og kan redusere
attraktiviteten.

FB36 Storelva

FB37 Gangsykkelveg Arna
kyrkje –
Janusfabrikken

Inga/ubety
deleg
endring
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(-)

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Foto 6-1. Ved Espeland går FB37 parallelt med
veteranjernbanen. Ei oppleving for dei som går på vegen.
Det vert truleg anleggskøyring i området, men ikkje noko
som øydelegg den permanente situasjonen. Foto: Jan
Adriansen, Sweco.
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Konsekvens – Alternativ B2 Bane

Oppsummert vil alternativ B2 Bane gje desse påverknadane og konsekvensane på deltema
Friluftsliv/by- og bygdeliv:
Tabell 6-4. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ 2 BANE
Delområde

Verdi

FB1 Dalehagen
Stor

FB2 Åsen
Stor

FB3 Hellesætra

FB4 Hellevegen

FB5 Stanghelle
skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen
FB6 Stanghelle
skulevegar

FB7 Litlevika

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

Stor

Middels

Stor

Middels

Stor

Middels

Vurdering påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko
forringa/In
ga/ubetyde
leg endring

Skulevegen vert oppsplitta i
Stanghelle sentrum, men forbetra
over eksisterande jernbanebru
over Dalevågen.

Noko
miljøskade

Forringa –
noko
forringa

Tiltaket tek noko av området,
skapar ein barriere til opplevingar
og gjev noko dårlegare lydbilete.

Betydeleg
miljøskade

Forringa –
sterkt
forringa

Redusert uteareal til barnehagen
og verre lydbilete der og på andre
møteplassar. Tap av
nærfriluftsområde.

Betydeleg
miljøskade

Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

FB9 Naustrekkje
og lokalsti
Dalevågen

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje direkte
påverka. Men får toget lengre
bort, og dermed betre lydbilete og
tryggleikskjensle.

FB10 Lågaskaret

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

E16 og Vossebanen

Konsekvens
Trinn 1

Påverknad

(-)

(--)

(--)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle
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FB11 Stanghelle
leikeplass/fotball
bane

Noko

FB12 Stanghelle
stasjon

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Noko
forringa
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Området vert ikkje påverka.
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Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Stasjonen vert nedlagt og mindre
attraktiv.

Noko
miljøskade
(-)

FB13 Stanghelle
gravplass

FB14 Krakså

FB15 Fossmark

FB16 Vaksdal
idrettsplass og
barnehage

Inga/ubety
deleg
endring/no
ko forbetra

Litt betre lydbilete.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Noko
forbetra inga/ubety
deleg
endring

Togtrafikken vert borte og tek bort
ein barriere mellom busetnaden og
stranda. Betre lydbilete.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Området vert meir tilgjengeleg for
dei som kjem med tog og meir
attraktivt for fleire.

Ubetydeleg
miljøskade

Middels

Inga/ubety
deleg
endring til
noko
forbetra

Området vert ikkje påverka.

Noko

Inga/ubety
deleg
endring

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Noko

Middels

Noko

Stor

FB17 Vaksdal
senterområde

FB18 Nethovdane

FB19
Sjukeheimsbakke
n
FB20 Vaksdal
kyrkje og
nærliggande
turområde
FB21 Turområde
frå Jamna og
Tveitane

Noko

Middels

Middels

E16 og Vossebanen

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko forbetring
(+)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

(0)

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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FB22 Vaksdal
skule

FB23 Vaksdal
skulevegar

Konsekvensutgreiing –
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Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Stasjonen vert nedlagt og mindre
attraktiv å opphalde seg på. Men
samstundes vert det tryggare å
passere for skulebarn og andre då
motorisert trafikk vert redusert.

Ubetydeleg
miljøskade

Noko

inga/ubety
deleg
endring til
noko
forbetra

Området vert lite påverka.

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Ubetydeleg
miljøskade

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Særs
stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Stor

Noko

FB26 Boge kai
Middels

FB27 Turveg
Bogevatnet

FB28
Langhelleneset

FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass
FB30
Trengereiddalen

Middels

Noko

Middels

Noko

FB31 Vestredalen
Noko

FB32 Gullbotn

FB33 Trengereid
skule/leikeplass
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Inga/ubety
deleg
endring

FB24 Vaksdal
stasjonsområde

FB25 Laksaneset
parkområde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

E16 og Vossebanen

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

(0)

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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FB34 Trengereid
stasjonsområde

Stasjonen vert nedlagt og mindre
attraktiv.

Noko

Noko
forringa til
inga/ubety
deleg
endring
Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring/no
ko forbetra

Små endringar for fagtema.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert lite påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Middels
- stor

Inga/ubety
deleg
endring

Området vert ikkje påverka.

Området vert ikkje påverka.

Stor

Inga/ubety
deleg
endring

FB35 Arnavågen

FB36 Storelva
Stor

FB37 Gangsykkelveg Arna
kyrkje –
Janusfabrikken
FB38 Arna stasjon

FB39 Arna
kyrkjegard

FB40
Espelandsmarka

FB41 Turområde
mot
Storenuvarden
FB42 Hovden
leikeområde

FB43
Tangelandsheiane
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Middels

Noko

Middels

Noko

Noko
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Noko
miljøskade
(-)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Konsekvensutgreiing –
Friluftsliv/by- og bygdeliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

6.3

Veg og bane. Samla konsekvens for alternativa Trinn 2

6.3.1

Samanstilling av konsekvens
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I samanstilling av konsekvens for heile alternativ er det konsekvensgraden for delområda frå Trinn 1
som dannar utgangspunktet. Tabell 6-92 viser avveging, konsekvensvurdering, og rangering av dei to
hovudalternativa, Alternativ 1 og Alternativ 2, som kvar består av veg- og banealternativ.

Tabell 6-5 Samanstilling av konsekvensar for heile alternativ for veg og bane, Trinn 2
Delområde

Refe-

Konsekvens

Konsekvens

ranse

Alternativ 1

Alternativ 2

veg

bane

veg

bane

FB1 Dalehagen

0

0

0

0

0

FB2 Åsen

0

0

0

0

0

FB3 Hellesætra

0

0

0

0

0

FB4 Hellevegen

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

FB5 Stanghelle skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

0

0

0

0

0

FB6 Stanghelle skulevegar

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

FB7 Litlevika

0

0

2 minus (--)

0

2 minus (--)

FB8 Stanghelle
sentrumsområde

0

1 pluss (+)

2 minus (--)

1 pluss (+)

2 minus (--)

FB9 Naustrekkje og lokalsti
Dalevågen

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

FB10 Lågaskaret
FB11 Stanghelle
leikeplass/fotballbane
FB12 Stanghelle stasjon
FB13 Stanghelle gravplass
FB14 Krakså
FB15 Fossmark
FB16 Vaksdal idrettsplass
og barnehage

E16 og Vossebanen
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0

0

1 pluss (+)

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB20 Vaksdal kyrkje og
nærliggande turområde

0

0

0

0

0

FB21 Turområde frå Jamna
og Tveitane

0

0

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

FB24 Vaksdal
stasjonsområde

0

0

0

0

0

FB25 Laksaneset
parkområde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 pluss (+)

0

1 pluss (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB33 Trengereid
skule/leikeplass

0

0

0

0

0

FB34 Trengereid
stasjonsområde

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

1 minus (-)

0

1 minus (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FB18 Nethovdane
FB19 Sjukeheimsbakken

FB22 Vaksdal skule
FB23 Vaksdal skulevegar

FB26 Boge kai
FB27 Turveg Bogevatnet
FB28 Langhelleneset
FB29 Trengereid
utsiktsplass/rasteplass
FB30 Trengereiddalen
FB31 Vestredalen
FB32 Gullbotn

FB35 Arnavågen
FB36 Storelva
FB37 Gang- sykkelveg Arna
kyrkje – Janusfabrikken
FB38 Arna stasjon
FB39 Arna kyrkjegard
FB40 Espelandsmarka
FB41 Turområde mot
Storenuvarden
FB42 Hovden leikeområde
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0

Avveging veg/bane

Lita forskjell mellom alternativet og
0-alternativet. I Stanghelle mister
ein nokre verdiar, men andre
stadar vert det nokre små
forbetringar.

Lita forskjell mellom alternativet og
0-alternativet. I Stanghelle mister
ein nokre verdiar, men andre
stadar vert det nokre små
forbetringar.

Samla vurdering

Inga/ubetydeleg konsekvens

Inga/ubetydeleg konsekvens

2

3

Rangering
Forklaring til rangering

6.3.2

1

Vaksdal sentrum kan bli meir
attraktivt i B1 enn i B2.

Oppsummering

Det er liten forskjell på Alternativ 1 og Alternativ 2 for deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv. Dei har
begge positive og negative påverknader på delområde undervegs, men i sum gjev dei relativt små
konsekvensar for fagtemaet. Likevel kan ein seie av Alternativ B1 kjem betre ut enn Alternativ 2. Det
skuldast hovudsakeleg at tilhøva for friluftsliv og rekreasjon vert forbetra mest i Vaksdal sentrum ved
denne. Begge utbyggingsalternativa er marginalt verre enn 0-alternativet, som derfor anbefalast ut
frå metodikken.

Foto 6-2. Benkane ved FB38 Arna stasjon er viktige element for rekreasjon og opphald for dei som ventar på toget. Under corona-epidemien
våren 2020 stengde ein av enkelte seter for å få til ei sosial distansering. Foto: Jan Adriansen, Sweco.
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Landdeponi
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Deponia anbefalast uavhengig av alternativ. Det er ingen forskjell på desse i Alternativ 1 og 2. Dei er
delt inn i landdeponi (kapittel 7.1) og Sjødeponi og tverrslag (kapittel 7.2).

Det er i dette prosjektet vurdert 5 landdeponi og korleis dei påverkar ulike delområde for
Friluftsliv/By- og bygdeliv.

7.1.1

Påverknad

Deponi Dalehagen
Delområde FB1 Dalehagen
Figur 7-1. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Dalehagen
Deponiet vert liggjande på andre sida av E16 og vil ikkje råka eller kome i direkte
konflikt med friluftsområdet eller turstien. Landskapet i deponiområdet endrar seg,
men området skal revegeterast slik at den negative påverknaden/utsynet frå
friluftsområdet vert redusert. Påverknaden vert vurdert til noko forringa.
Deponi Idlasundet
Delområde FB2 Åsen
Figur 7-2. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Idlasundet
Anleggsvegen til deponiet går delvis gjennom ein natursti og ein eldre sti som framleis
er i bruk. Den eldre stien, som ligg like ovanfor eksisterande jernbanelinje kan ha vore
den eldste ferdslevegen mellom Helle og Stanghelle, og gjev ein historisk dimensjon til
turopplevinga. Sjølve deponiet vil øydeleggje deler av same sti. Påverknaden vert
vurdert til noko forringa.
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Foto 7-1. Helle og FB4 Hellevegen sett frå Deponi Idlasundet. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Delområde FB4 Hellevegen
Figur 7-3. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Idlasundet
Deponiet og anleggsvegen vert synleg frå dei nordre delane av Hellevegen og er
negativ for opplevinga av friluftsområdet, men ikkje i stor grad. Påverknaden vert
vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
Delområde FB5 Stanghelle skule, idrettsanlegg og flaggplassen
Figur 7-4. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Idlasundet
Fjellpartiet Sundhaugane skuggar for mesteparten av deponiet. Men det vert likevel
delvis synleg frå delområdet og kan redusere opplevingskvaliteten i eit viss mon for
nokre. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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Delområde FB7 Litlevika
Figur 7-5. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Idlasundet
Anleggsvegen gjer at opplevingskvaliteten frå delområdet i ein viss grad vert forringa.
Påverknaden vert vurdert til å gje frå inga/ubetydeleg endring til noko forringa.
Delområde FB10 Lågaskaret
Figur 7-6. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Idlasundet
Anleggsvegen og deponiet gjer at opplevingskvaliteten frå delområdet i ein viss grad
vert forringa. Påverknaden vert vurdert frå noko forringa til inga/ubetydeleg
endring.
Deponi Trengereiddalen
Delområde FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass
Figur 7-7. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
TrengereidInga vurdering
dalen
Delområdet ligg fysisk i vegalternativa (1 VEG og 2 VEG) og vil verte endra som følgje
av tiltaka der. Sidan deponiet er avhengig av vegprosjektet for å verte gjennomførd, er
det ikkje vurdert her for å unngå dobbeltelling i konsekvensane.
Delområde FB30 Trengereiddalen
Figur 7-8. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
TrengereidDelområdet vert fylt att. Truleg kan det framleis nyttast som friluftsområde.
dalen
Påverknaden vert vurdert frå noko forringa til inga/ubetydeleg endring.
Delområde FB31 Vestredalen
Figur 7-9. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
TrengereidOmrådet vert ikkje råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
dalen
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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Delområde FB32 Gullbotn
Figur 7-10. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
TrengereidOmrådet vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
dalen
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.

Deponi Vestredalen
Delområde FB29 Trengereid utsiktsplass/rasteplass
Figur 7-11. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
Vestredalen
Inga vurdering
Delområdet ligg fysisk i vegalternativa (1 VEG og 2 VEG) og vil verte endra som følgje
av tiltaka der. Sidan deponiet er avhengig av vegprosjektet for å verte gjennomførd,
er det ikkje vurdert her for å unngå dobbeltelling i konsekvensane.
Delområde FB30 Trengereiddalen
Figur 7-12. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Vestredalen
Ein tverrveg frå deponiet går over til delområdet, men det påverkar lite friluftslivet.
Påverknaden vert vurdert til å gje frå inga/ubetydeleg endring til noko forringa.
Delområde FB31 Vestredalen
Figur 7-13. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Vestredalen
Delområdet vert fylt att. Truleg kan det framleis nyttast som friluftsområde.
Påverknaden vert vurdert frå noko forringa til inga/ubetydeleg endring.
Delområde FB32 Gullbotn
Figur 7-14. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
endring
▲
Vestredalen

Forbetra

Området vert ikkje direkte råka av det nye planforslaget og situasjonen vert verande slik den
er i dag. Påverknaden vert vurdert til å gje inga/ubetydeleg endring.
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Deponi Tangelandsheiane
Delområde FB43 Tangelandsheiane
Figur 7-15. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Tangelandsheiane
Det store deponiet vil føre til at landskapet endrar seg drastisk. Attraktiviteten og dei
naturlege opplevingsverdiane vert redusert. Tiltaket vil kunne vere til hinder for
framtidig tilgang til friluftsområdet. Påverknaden vert vurdert å verte frå forringa til
sterkt forringa.

7.1.2

Konsekvens – Landdeponi

Tabell 7-1. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Dalehagen
Delområde

Verdi

FB1 Dalehagen
Stor

Påverknad

Noko
forringa

Vurdering påverknad

Inga direkte konflikt, men tiltaket
medfører redusert attraktivitet.

Konsekvens
Trinn 1
Noko
miljøskade
(-)

Tabell 7-2. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Idlasundet
Delområde

Verdi

FB2 Åsen
Stor

FB4 Hellevegen
Middels

FB5 Stanghelle
skule,
idrettsanlegg og
flaggplassen

Stor

FB7 Litlavika
Stor

E16 og Vossebanen

Påverknad

Vurdering påverknad

Noko
forringa

Natursti og eldre vegfar som
framleis er i bruk, vert delvis
øydelagde.

Inga/ubety
deleg
endring

Delområdet vert lite påverka.

Konsekvens
Trinn 1
Betydeleg
miljøskade
(--)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Inga/ubety
deleg
endring

Delområdet vert lite påverka

Inga/ubety
deleg
endring til
noko
forringa

Anleggsvegen gjer at
opplevingskvaliteten frå
delområdet i ein viss grad vert
forringa.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Noko
miljøskade
(-)
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Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Tabell 7-3. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Trengereiddalen
Delområde

Verdi

FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass

Middels

FB30
Trengereiddalen

Noko

FB31 Vestredalen
Noko

FB32 Gullbotn

Særs
stor

Påverknad

Vurdering påverknad

(Ikkje vurdert)

Noko
forringa

Inga/ubety
deleg
endring
Inga/ubety
deleg
endring

Delområdet vert fylt att. Truleg
kan det framleis nyttast som
friluftsområde.

Delområdet vert lite påverka

Konsekvens
Trinn 1

(Ikkje vurdert)

Ubetydeleg
miljøskade
(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Delområdet vert lite påverka

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Tabell 7-4. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Vestredalen
Delområde

Verdi

FB29 Trengereid
utsiktsplass/raste
plass

Middels

FB30
Trengereiddalen

Noko

FB31 Vestredalen
Noko

FB32 Gullbotn

Særs
stor

E16 og Vossebanen

Påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Noko
forringa

Inga/ubety
deleg
endring

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

(Ikkje vurdert)

(Ikkje vurdert)

Ein tverrveg frå deponiet går over
til delområdet, men det påverkar
lite friluftslivet.

Ubetydeleg
miljøskade

Delområdet vert fylt att. Truleg
kan det framleis nyttast som
friluftsområde.

Ubetydeleg
miljøskade

Delområdet vert lite påverka

(0)

(0)
Ubetydeleg
miljøskade
(0)
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Tabell 7-5. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Tangelandsheiane
Delområde

Verdi

FB43
Tangelandsheiane
Stor

7.2

Påverknad

Forringa til
sterkt
forringa

Vurdering påverknad

Landskapet endrar seg drastisk.
Attraktiviteten og dei naturlege
opplevingsverdiane vert redusert.
Tiltaket vil kunne vere til hinder
for framtidig tilgang til
friluftsområdet.

Konsekvens
Trinn 1

Alvorleg
miljøskade
(---)

Sjødeponi og tverrslag

Til saman er 10 ulike sjødeponi og tverrslag vurdert i dette prosjektet. Tabellane under syner korleis
dei påverkar ulike delområde for Friluftsliv/By- og bygdeliv.

7.2.1

Påverknad

Deponi Fossmark veg
FB15 Fossmark
Figur 7-16. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Fossmark
veg
Deponiet vil påverke strandsona og tilgangen til den. Området vert redusert, og
opplevingskvaliteten vert svært redusert. Påverknaden vert vurdert til forringa.
Deponi Fossmark tilkomsttunnel
FB15 Fossmark
Figur 7-17. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Fossmark
tilkomstDeponiet vil påverke strandsona og tilgangen til den. Området vert noko redusert, og
tunnel
opplevingskvaliteten vert redusert. Påverknaden vert vurdert frå forringa til noko
forringa.
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Deponi Linnebakkane vegtunnel

Foto 7-2. Linnebakkane der Deponi Linnebakkane vegtunnel kjem ut. Foto: Sweco.

FB15 Fossmark
Figur 7-18. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
forringa
endring
▲
Linnebakkane
vegtunnel
Deponiet vil berre påverke delområdet visuelt. Påverknaden vert vurdert til å gje
inga/ubetydeleg endring.
Deponi Gamle Fossen vegtunnel
Ingen friluftsområde vert påverka.
Deponi Svabakken vegtunnel
Ingen friluftsområde vert påverka.
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Deponi Boge
FB26 Boge kai
Figur 7-19. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Boge
Kaiområdet vert heilt endra. Men kan truleg i etterkant nyttast på same måte som før.
Påverknaden vert vurdert frå noko forringa til inga/ubetydeleg endring.
Deponi Langhelleneset
FB28 Langhelleneset
Figur 7-20. Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på fagtemaet i delområdet (FB)
Alternativ
Sterkt
Forringa
Noko forringa Inga/ubetydeleg
Forbetra
forringa
endring
▲
Linnebakkane
vegtunnel
Deponiet vil øydeleggje mesteparten av delområdet slik det ser ut i dag. Nausta kan
ein byggje opp att, men opplevingskvaliteten vert redusert Påverknaden vert
vurdert til noko forringa.
Deponi Romslo
Ingen definerte friluftsområde vert påverka.

7.2.2

Konsekvens – Sjødeponi og tverrslag

Tabell 7-6. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Fossmark veg
Delområde

Verdi

Påverknad

FB15 Fossmark
Noko

Forringa

Vurdering påverknad

Deponiet vil påverke strandsona
og tilgangen til den. Området vert
redusert, og opplevingskvaliteten
vert svært redusert.

Konsekvens
Trinn 1
Noko
miljøskade
(-)

Tabell 7-7. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens,
Deponi Fossmark tilkomsttunnel
Delområde

Verdi

FB15 Fossmark
Noko

E16 og Vossebanen

Påverknad

Forringa til
noko
forringa

Vurdering påverknad

Deponiet vil påverke strandsona
og tilgangen til den. Området vert
noko redusert, og
opplevingskvaliteten vert redusert.

Konsekvens
Trinn 1
Noko
miljøskade
(-)
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Tabell 7-8. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Linnebakkane
Delområde

Verdi

FB15 Fossmark
Noko

Påverknad

Inga/ubety
deleg
endring

Vurdering påverknad

Litt visuell påverknad

Konsekvens
Trinn 1
Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Tabell 7-9. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens,
Deponi Gamle Fossen vegtunnel
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Ingen friluftsområde vert påverka

Tabell 7-10. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens,
Deponi Svabakken vegtunnel
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Ingen friluftsområde vert påverka

Tabell 7-11. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens,
Deponi Gamle Fossen Veglaus
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Ingen friluftsområde vert påverka

Tabell 7-12. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens,
Deponi Svabakken Veglaus
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Ingen friluftsområde vert påverka

Tabell 7-13. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Boge
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Middels

Noko
forringa til
inga/ubety
deleg
endring

Kaiområdet vert heilt endra. Men
kan truleg i etterkant nyttast på
same måte som før.

FB26 Boge kai

E16 og Vossebanen

Konsekvens
Trinn 1
Noko
miljøskade
(-)
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Tabell 7-14. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Langhelleneset
Delområde

Verdi

Påverknad

FB28
Langhelleneset

Noko
forringa

Noko

Konsekvens
Trinn 1

Vurdering påverknad

Deponiet vil øydeleggje
mesteparten av delområdet slik
det ser ut i dag. Nausta kan ein
byggje opp att, men
opplevingskvaliteten vert redusert.

Ubetydeleg
miljøskade
(0)

Tabell 7-15. Samletabell for vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Romslo
Delområde

Verdi

Påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Vurdering påverknad

Ingen friluftsområde vert påverka

7.3

Deponi. Samla konsekvens for alternativa Trinn 2

Alle påverknadane på dei ulike delområda for Friluftsliv/By- og bygdeliv er sett saman for å finne
total konsekvens for kvart deponi og kvart tverrslag i prosjektet.

7.3.1

Samanstilling konsekvens

Landdeponi
Tabell 7-16 Samanstilling av samla konsekvens for kvart landdeponi, Trinn 2

Delområde

Referanse

Konsekvens Landdeponi

Dalehagen

Idlasundet

Trengereiddalen

Vestredalen

Tangelandsheiane

FB1 Dalehagen

0

1 minus
(-)

0

0

0

0

FB2 Åsen

0

0

2 minus
(--)

0

0

0

FB4 Hellevegen

0

0

0

0

0

0

FB5 Stanghelle skule,
idrettsanlegg og
fleggplassen

0

0

0

0

0

0

FB7 Litlevika

0

0

1 minus
(-)

0

0

0

FB10 Lågaskaret

0

0

0

0

0

0

FB29 Trengereid
utsiktsplass/rasteplass

0

0

0

(ikkje
vurdert)

(ikkje
vurdert)

0

FB30 Trengereiddalen

0

0

0

0

0

0
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FB31 Vestredalen

0

0

0

0

0

0

FB32 Gullbotn

0

0

0

0

0

0

FB36 Storelva

0

0

0

0

0

0

FB37 Gang- og
sykkelveg Arna kyrkje
– Janusfabrikken

0

0

0

0

0

0

FB40 Espelandsmarka

0

0

0

0

0

0

FB43
Tangelandsheiane

0

0

0

0

0

3 minus
(---)

Samla vurdering

0

Noko
negativ

Middels
negativ

Ubetydeleg

Ubetydeleg

Stor negativ

Rangering

1

4

5

3

2

6

Avveging Landdeponi

Litt meir i
bruk enn
Vestredalen

Forklaring til
vurdering

Naturterreng
går tapt

Sjødeponi og tverrslag
Tabell 7-17 Samanstilling av samla konsekvens for kvart sjødeponi, Trinn 2

DelOmråde

Konsekvens sjødeponi

Ref.

Fossmark
Veg

FB15
Fossmark

0

FB26 Boge kai

0

0

FB28
Langhelleneset

0

0

Fossma Linneb Gamle
SvaGamle
Svark
akkane Fossen bakken
Fosse
bakken
Tilkom Vegtun Vegtun Vegveglaus Veglaus
stnel
nel
tunnel
tunnel

1 minus 1 minus
(-)
(-)

Boge

Langhelleneset

Romslo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
minus
(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avvegning
Sjødeponi
Samla
vurdering

0

Rangering

1

Noko
Noko
Noko Ubetyd Ubetyd Ubetyd Ubetyd Ubetydel
Ubetyd Ubetyd
negati
negativ negativ
eleg
eleg
eleg
eleg
eg
eleg
eleg
v
10

Forklaring til
rangering

E16 og Vossebanen

9

8

2

2

2

2

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
konsek konsek konsek konsekve
vens
vens
vens
ns

11

7

2

Ingen
Ingen
konsek konsek
vens
vens
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Oppsummering

Av landdeponia gjev Deponi Tangelandsheiane ein stor negativ konsekvens for deltema Friluftsliv/Byog bygdeliv. Eit naturleg og mykje brukt nærturterreng går tapt. Deponi Idlasundet gjev middels
negativ konsekvens for deltemaet. Spesielt fordi ei naturløype i FB2 Åsen vert fjerna, men òg på
grunn av fjernverknaden på friluftsområdet FB7 Litlevika og delvis friluftsområdet FB10 Lågaskaret.

Foto 7-3. Deponi Idlasundet vert liggande i turterrenget FB2 Åsen i lia på andre sida av Daleelva. Bilete er teke frå Helle, nær FB4
Hellevegen. Sjå foto 7-1 for eit bilete teke motsett veg. Foto: Jan Adriansen, Sweco.

Sjødeponia og tverrslaga gjev lita konsekvens for deltema Friluftsliv/By- og bygdeliv. 3 av dei gjev
noko negativ konsekvens, medan konsekvensen for dei 7 andre er uvesentleg.
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Endeleg regulering og prosjektering av gjennomgåande veg- og banealternativ vil påverka korleis dei
skadereduserande tiltaka skal løysast. Både for å oppnå eit godt miljøresultat, og slik at effektmåla
vert oppfylte. Skadereduserande tiltak vert også omtala i prosjektet sin YM-plan.

Følgjande skadereduserande tiltak skal vektleggast i til den permanente situasjonen:

8.1.1
·
·
·
·
·
·
·

8.1.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·

8.2

Veg- og baneanlegg
god lyssetting i undergang ved Hellevegen og ved Vaksdal senter
god støyskjerming ved undergangane ved Hellevegen og Vaksdal senter
stiar og snarvegar som leggast om kan gjerast meir attraktive
tilføre nye kvalitetar dersom eit område vert redusert i storleik, som i Tangelandsheiane, ved
Litlevika og Stangeland sentrum
nye torg-/samlingsareal
vegetasjon som skjerming
leggje til rette nye og eksisterande turstiar

Deponi
revegetering av landskap ved Dalehagen
reetablering av stiar og terreng i Tangelandsheiane
betre tilrettelegging av område, til dømes utsiktspunkt, skilting og liknande ved
Tangelandsheiane
nye torg-/samlingsareal ved Stanghelle og Vaksdal
redusere skjeringar og plastre dei i etterkant kring anleggsvegen og deponi Idlasundet
lage ny natursti som erstatning for naturstien som går tapt ved anleggsvegen til Idlasundet
bruke historiske vegar (til dømes den Bergenske postveg/kongeveg) som del av friluftsløyper.
Lage kultur- og naturskilting, p-plassar og rasteplassar med benkar undervegs
stiar og snarvegar som leggast om kan generelt gjerast meir attraktive
tilføre nye kvalitetar dersom eit område vert redusert i storleik, som i Tangelandsheiane, ved
Litlevika og Stangeland sentrum

Skadereduserande tiltak i anleggsfasen

Følgjande skadereduserande tiltak skal vektleggast i forkant av- og under i anleggsfasen:
·
·
·
·

etablere alternative passasjer, stiar og liknande der desse vert brotne i anleggsperioden
utarbeiding av rigg- og marksikringsplanar, jf. Håndbok R700 Tegningsgrunnlag
plassering og utforming av mellombelse deponi for ulike typar massar
plassering og utforming av mellombelse anlegg og anleggsvegar
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Referansar

Til deltemarapporten er bakgrunnsmateriale henta frå diverse ulike nettstader, prosjektmateriale,
samtaler og anna kommunikasjon med lokale og andre, eigne synfaringar med meir. Nokre av dei
mest sentrale kjeldene er:
-

Bane Nor; Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka);
https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php

-

Bergen kommune 2020; Barnetråkkregistreringer utført av Arna skule og Arna ungdomsskule

-

Den europeisk landskapskonvensjon (ELK) 2004, Concil of Europe Treaty Series no 176:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan_og_bygningsloven/landskap
skonvensjonen/om-konvensjonen/europeisk-landskapskonvensjon-norskteks.html?id=426184

-

Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune. 2008; Regionale friluftsområde i
Hordaland, Kartlegging og verdsetting av regionalt viktige område i Hordaland:
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionaleplantema/regionale-friluftsomrade-i-hordaland_prosjektrapport2008-web.pdf

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014; Forskrift om konsekvensutredning for
planer etter plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-191726

-

Klima- og Miljødepartementet 2016; Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet,
St.meld. 18 (2015-2016): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1820152016/id2479100/

-

Klima- og Miljødepartementet 2018; Handlingsplan for friluftsliv. Naturen som kilde til helse
og livskvalitet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld
_handlingsplan_uu.pdf

-

Miljødirektoratet 2008; Om barn og planlegging, Rundskriv T-2/08:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf

-

Miljødirektoratet 2008; Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven,
Temaveileder T-1513:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bccd028e3b494d2fa8c6840851f2f2f2/t-1513.pdf

-

Miljødirektoratet 2013; Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, Veileder M98-2013:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
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-

Miljødirektoratet 2015; Friluftsliv for alltid. Statlig sikring og tilrettelegging av
friluftsområder, M-462/2015:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf

-

Naturbase, Miljødirektoratet sin nettportal med informasjon om utvalde område for natur og
friluftsliv: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/

-

Plan og bygningsloven (PBL): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-2771?q=plan+og+bygningsloven

-

Rambøll og Sweco 2020; E16 og Vossebanen, Arna – Stanghelle. Temarapport støy til KU.

-

Skre, Brita 1974; Vaksdal bygdebok, Band II, Dale Sokn

-

Statens vegvesen og Bane NOR 2018; Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle.
Statleg reguleringsplan med konsekvensutgreiing. Forslag til planprogram, 26/4 2018:
https://www.vegvesen.no/_attachment/2238893/binary/1251618?fast_title=Planprogram+E
16+og+Vossebanen+Arna%E2%80%93Stanghelle+%2813+MB%29.pdf

-

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet:
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Arkitektur+og+landskap/
Arkitekturstrategi

-

UT.no: DNT sin nettportal for turplanlegging. https://ut.no/

-

Vaksdal kommune 2016; Barnetråkkregistreringer utført av Vaksdal skule og Stanghelle skule

-

Vegdirektoratet 2014; Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen,
http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1002236?fast_title=H%C3%A5ndbok
+V712+Konsekvensanalyser.pdf
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