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BERGEN KOMMUNE 
Byutvikling/Plan- og bygningsetaten 
 

Fagnotat 
 
  Saksnr.: 201636271/126 
  Emnekode: ESARK–5120 
  Saksbeh.: KJNO 
Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling   
Fra: Plan- og bygningsetaten   
Dato: 18.11.2019   

 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
Arna og Åsane. Kommunedelplan m/ konsekvensutredning. E16/E39 Arna- 
Vågsbotn-Klauvaneset. Planid 61200000. 
 
Hva saken gjelder 
Byrådet vedtok 16. mai 2019 oppstart av arbeider med kommunedelplan for E16/E39 Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset. Det ble også vedtatt at tilhørende forslag til planprogram 
m/utredningsprogram datert 24.01.2019 skulle legges ut til offentlig ettersyn og høring.  
 
I høringsrunden ønsket Statens vegvesen særlig innspill på følgende: 

 Er det de rette alternativene som er foreslått utredet etter konsekvensutrednings- 
forskriften? 

 Blir utredningsplikten innfridd med de tema som er omtalt i utredningsprogrammet? 
 Er det andre forhold som er særlig relevante som beslutningsgrunnlag, og som dermed 

bør omtales i konsekvensutredningen? 
 
På bakgrunn av innspillene i høringsrunden, samt en del avklaringer som forslagsstiller 
Statens vegvesen region vest i mellomtiden har gjort med Vegdirektoratet, er planprogrammet 
med tilhørende utredningsprogram nå revidert.  
 
Veganlegget skal ha dimensjoneringsklasse H3. Det legges til grunn 100 km/t pga. krevende 
topografi (normert hastighet H3 er 110 km/t). Det planlegges med vegbredde 23 meter, i 
samsvar med H3. Videre er det tatt inn ett nytt traséalternativ (S9) mens to alternativer (S8 og 
S10) er tatt ut av utredningsprogrammet. Noen av traséene er justert og i tillegg er det utviklet 
et nytt kryssprinsipp ved Eikås. 
 
I tillegg er utredningsprogrammet utvidet med noen emner innenfor temaene trafikkanalyse, 
flomutredninger og støy/luftforurensing. 
 
Bergen kommune er planmyndighet og skal fastsette planprogrammet. 
 
Planprogrammet omtaler bakgrunn og formål med planarbeidet, sentrale problemstillinger, 
hvilke traséalternativer/kombinasjoner som foreslås videre utredet, hvilke temaer som skal 
inngå i konsekvensutredningen og hvordan det tilrettelegges for medvirkning fra berørte. 
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Som grunnlag for planarbeidet er det utarbeidet en silingsrapport, datert 24 jan 2019, som 
beskriver arbeidet med alternativutvikling og arbeidsprosess for å komme fram til de 
løsningsalternativ som ved planoppstart var foreslått utredet.  
 
Planarbeidet omfatter de to strekningene E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset.  
Vegvesenet anbefaler at det lages én kommunedelplan som omfatter begge delstrekningene, 
fordi det er nødvendig å se dem i sammenheng. Vegvesenet ønsker likevel å legge til rette for   
at delstrekningene kan bygges ut hver for seg. 
 
Begge delprosjektene er med i Nasjonal transportplan 2018-29: 

 E16 Arna-Vågsbotn ligger inne med fullfinansiering i andre periode 
 E39 Vågsbotn-Klauvaneset ligger inne med oppstart i andre periode 

 
Av brev datert 11 mars 2019 fra byrådsleder til samferdselsministeren framgår det imidlertid 
at Regionrådet Hordaland og Bergen kommune er enige om at strekningen  
E39 Vågsbotn-Klauvaneset bør prioriteres for byggestart i første periode i ny Nasjonal 
Transportplan 2022-2033.  
 
De to delstrekningene vil, når den tredje og søndre delstrekningen Fjøsanger-Indre Arna er 
etablert, inngå i framtidig riksvegnett og Ferjefri E39 Trondheim-Kristiansand.  
 
Strekningen Indre Arna-Vågsbotn inngår som nordre del av fremtidig Ringveg øst i Bergen. 
 
 

 
Planområdet med dagens hovedvegnett 
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Vegvesenet beregner mulig oppstart av veganlegget i gjeldende NTP's andre periode, det vil si 
tidligst i slutten av 2025, - mest sannsynlig i 2026. 
 
Plan- og bygningsetaten stiller seg i hovedsak bak de vurderingene som Vegvesenet har gjort 
og anbefaler at det foreliggende planprogrammet fastsettes.  
    
 
 
Forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsettes planprogram datert 
31.10.2019 for Kommunedelplan med konsekvensutredning, E16/E39 Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset. PlanId 61200000. 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
Kjell Nordal - prosjektleder 
Laila Nesse Rosseland - seksjonsleder 
Petter Wiberg - avdelingsleder 
Mette Svanes - etatsdirektør 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 

 

Vedlegg: 

• Revidert planprogram dat. 31.10.2019. 
• SVV oppsummering merknader 
• Skråfoto med stedsnavn nordre 
• Skråfoto med stedsnavn søndre 
• Prinsipp overordnet vegnett 
• Brev fra SVV dat. 05.11.2019 
• Silingsrapport dat. 24.01.2019 
• Brev til Samferdselsdepartementet 11.03.2019 
•    Byrådssak oppstart 
• Byrådets vedtak 16.05.2019 
• Fagnotat oppstart dat. 27.02.2019 
• Høringsuttalelser offentlige dat 27112109 
• Merknader private (del 1) datert 27112019 
• Merknader private (del 2) datert 27112019 
 
 
 
 
 
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/  snr. 201636271 

 

http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/
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SAKSUTREDNING 
 
Planprogrammet er "oppskriften" på hvordan planarbeidet skal utføres. Dokumentet utgjør 
tilsammen 156 sider og gir en beskrivelse av bakgrunnen for planarbeidet, hvilke forarbeider 
som har vært gjort, dagens situasjon, krav til det framtidige veganlegget, problemstillinger 
man står overfor, og hvilke konsekvenser som skal utredes. Planprogrammet gir også føringer 
for hvordan det skal tilrettelegges for medvirkning fra berørte faginstanser, privatpersoner og 
allmennheten ellers.  Planprogrammets side 10-25 inneholder et kortere sammendrag.  
 
Silingsrapporten, som er vedlegg til planprogrammet, redegjør for hvilke 
alternativvurderinger som ble gjort i de innledende silingsfasene, da et stort antall idéer og 
alternativer ble redusert til et mindre antall løsningsalternativer, og anbefalt til videre 
utredninger.  
 
I det etterfølgende gis en kort orientering om saken. 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en tofelts veg, rundt 10,5 kilometer lang. 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) = 15-17.000, og veistrekningen har utfordringer knyttet til trafikk-
sikkerhet og tunnelsikkerhet. Ny E16 Arna-Vågsbotn utgjør nordre del av framtidig Ringveg 
øst, som er del av en langsiktig strategi for å redusere biltrafikken i sentrale deler av Bergen. 
Strekningen vil på sikt også bli del av framtidig E39.  
 
E39 Vågsbotn-Klauvaneset (Nordhordlandsbrua) er omkring 9 kilometer lang. Dette er i 
hovedsak en tofelts veg, med årsdøgntrafikk (ÅDT) = 20.000. Veien har lav standard, tilbudet 
for gående og syklende er mangelfullt, og den har i lang tid vært ulykkes-utsatt. 
Kapasitetsgrensen for vegen er nådd, og kollektivtransporten står i samme kø som annen 
trafikk. 
 
Planarbeidet er forankret i Konseptvalgutredningen (KVU) for Bergensområdet (2011), med 
etterfølgende utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane (2016). I sistnevnte utredning 
anbefalte Statens vegvesen at en fremtidig Ringveg øst skulle gå via Arna (konsept «Øst»), og 
med økte restriksjoner sentralt.  
 
Avgjørende for denne anbefalingen var: 
 

 Omlegging av E39 vil gi nye muligheter for prioritering og styrking av tilbudet for 
gange, sykkel og kollektiv i sentrale områder av Bergen. 
 

 I et langt perspektiv vurderes det slik at konsept «øst» i mindre grad vil invitere til 
uønsket bilbasert arealutvikling og persontransport mellom ytre byområder. 

 
 Om en velger konsept «vest» må en langt på veg bygge konsept «øst» i tillegg.  

Med konsept «øst» inkluderes behovene i «østkorridoren». 
 
I et langsiktig perspektiv betyr det et riksvegnett der ny E39 (firefelts Ringveg øst) og ny 
firefelts E16 fra øst møtes og kobles sammen i et hovedvegkryss i Arna. Utredningen pekte 
også på en del funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. som gjør det avgjørende å se de to 
løsningene samlet i en felles kommunedelplanprosess. 
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Etter en høring ble utredningen av Ringveg øst og E39 nord i Åsane behandlet i Bergen 
kommune, Hordaland fylkeskommune, alle Nordhordlandskommunene m.fl. Samtlige gikk 
inn for Statens vegvesen sin anbefaling om konsept øst. Dette konseptet er nå lagt til grunn 
for arbeidet med kommunedelplanen.  
 
Planprosjektet har følgende samfunnsmål: 

 
 
Fra dette overordnete samfunnsmålet er det utledet 5 effektmål, som er mer detaljerte og 
konkrete. Det vises til planprogrammets kap. 1.7.2. 
 
 
Endepunktene i sør og nord 
Det pågår arbeid med statlig reguleringsplan for E16/Vossebanen Arna-Stanghelle. Gjennom 
prosessen med alternativutvikling og planprogram/silingsrapport er det fastlagt at ny E16 med 
to-løps tunnel fra Trengereid skal føres lenger sør enn dagens Arnanipa-tunnel. Det 
planlegges et nytt hovedvegkryss ved ASKO i Arna som er tilpasset en framtidig Ringveg øst. 
I første omgang vil en bygge en forenklet, midlertidig løsning, der en utnytter og forbedrer 
dagens to-plankryss i området. Gjennom den statlige reguleringsplanen vil en likevel sikre 
nødvendig areal og funksjonalitet for en framtidig full kryssløsning, der også strekningen 
Arna-Fjøsanger er bygd ut. 
 

 
Figur 2: Illustrasjon av mulig midlertidig kobling mellom ny E16 og Fv580 ved ASKO i Arna 
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I nord forutsettes det at ny vegløsning i første omgang avsluttes i dagens to-plankryss ved 
Tellevik. Så lenge Nordhordlandsbrua bare har to kjørefelt vil dette krysset da fungere som 
overgang mellom to og fire felt.  
 

 
Figur 3: Prinsipp for avslutning av prosjektet i eksisterende to-plankryss  
 
Dersom en i framtida vil utvide Nordhordlandsbrua med flere felt må det kunne bygges nytt 
kryss der hovedvegen har fire gjennomgående felt. Det er laget foreløpige tegninger 
(silingsrapp. figur 3.7) som viser at dette er teknisk mulig i løsninger med lang tunnel mot sør. 
En slik tilpassing vil trolig være mer krevende i løsninger der Hordvik-tunnelen inngår, uten 
inngrep i bebyggelsen ved Klauvaneset. Dette må avklares i videre planarbeid. 
 
Kryssområdet Vågsbotn/Eikås 
Hovedvegløsninger via Eikås gir samlet mest tunnel, men har klart enklest forhold i Vågsbotn 
og i Blindheimsdalen der dagens E16 da blir lokalveg. Dette vil for eksempel være gunstig i 
forhold til bybane til Vågsbotn.  
 
 
Hovedvegløsning via Blindheimsdalen kan gi en noe kortere Ringveg øst og har mer daglinje. 
Ifølge silingsrapporten ligger den største utfordringen i å få til et godt og funksjonelt 
hovedvegkryss i Vågsbotn-området, særlig når man skal sikre god tilknytning også for 
lokalveinettet.  
 
Det er vanskelig å kombinere kravet til hovedvegstandard for ny E16/E39 for dagens 
trafikkmengde med et mål om at det ikke skal medføre vekst i personbiltrafikken, jfr. 
byvekstavtalen Miljøløftet. Det videre kommunedelplanarbeidet må derfor inneholde en 
vurdering av mulige tiltak/restriksjoner som kan hindre økning i personbiltrafikken. 
Effektiv kollektivtransport og sammenhengende og attraktivt gang- og sykkelvegsystem skal 
vurderes i alle vegsystemløsninger. 
 
I Byutredning for Bergen (2017), utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet, ble nullvekstmålet testet ut, - med 2030 som prognose-år. 
Utredningene viste at det er mulig å oppnå nullvekst, men at det krever restriktive virkemidler 
som bompenger/vegprising og/eller parkeringsrestriksjoner. 20 % reduksjon i 
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personbiltrafikken i 2030 sammenliknet med basisåret 2013, som er Bergen kommunes mer 
ambisiøse målsetting, kan også oppnås.  
 
I prosjektet Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil prognoseår for dimensjonerende trafikk være 
2050. Det vil være svært krevende å oppnå nullvekst i et så langt perspektiv. 
Nullvekst gjelder persontransport med bil, med unntak av turer som går gjennom 
avtaleområdet. Videre kommer ikke gods- og varetransport eller mobile tjenesteytere inn 
under avtalen. Disse utgjør mellom 20 og 30 % av trafikken. I praksis vil dette si at selv med 
nullvekst i personbiltrafikken vil den totale trafikken på vegene kunne øke. 
 
Arbeid med reguleringsplan for bybane til Vågsbotn er startet opp og vil pågå parallelt med 
planarbeid for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. 
 
Følgende forutsetninger gjelder: 
• Bybanen kan ikke krysse hovedveg i samme plan/nivå. 
• Lokalveger og GS-veg kan om nødvendig krysse bybanen i plan (lysregulering) 
 
Vågsbotn må vurderes som et mulig byttepunkt mellom buss og bane. Det 
må derfor være et mål å finne kryss- og rampeløsninger som gir mulige og effektive 
bussbevegelser både til/fra hovedveger og lokalveger. Eventuelt arealbehov for 
bybanedepot i Vågsbotn vil nærmere avklares i planprosessen for bybanen. 
 
Dersom Vågsbotn med endestopp for Bybanen også skal tilrettelegges med innfartsparkering 
vil det sette klare krav til tilgjengelighet for biltrafikk. Det er en stor utfordring i alle 
alternativer å koble lokalvegnettet til nytt hovedvegsystem i Vågsbotn. 
 
 
Merknader til planprogrammet: 
Utkastet til planprogram var utlagt til offentlig ettersyn og høring i perioden 25. mai - 29. juli 
2019. Det kom inn til sammen 56 merknader:  
 

 19 fra ulike offentlige instanser 
 37 fra privatpersoner, grunneiere, rettighetshavere, lag og organisasjoner 

 
Mye av innholdet i merknadene gjelder innspill til selve planarbeidet, og ikke til 
planprogrammets utredningsprogram spesielt. Slike innspill til planarbeidet blir vurdert og 
bearbeidet i fortsettelsen, men i foreliggende sak er det forslag til justering av 
planprogrammet eller planavgrensningen som er mest relevant. 
 
Statens vegvesen har oppsummert alle mottatte merknader i eget notat datert 28.08.2019, sist 
revidert 28.10.2019 og kommentert hver enkelt merknad. Alle merknadene er også lest av 
Plan- og bygningsetaten. Det reviderte planprogrammet ivaretar etter vårt syn relevante 
innspill som er framkommet i høringsrunden og vi har ikke særskilte merknader til de 
vurderingene som Statens vegvesen har gjort.  
 
De private merknadene går i hovedsak på at det ikke er ønskelig med ny veg i dagsone. Folk i 
hele planområdet ønsker veien lagt i tunnel. Dette kom også tydelig fram på de folkemøtene 
som ble avholdt i Åsane og i Arna, juni 2019.  
 
Av de viktigste temaene finner vi: 
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• Nedbygging av jordbruksjord - muligheter for framtidig drift? 
• By- og bygdeliv – helsevirkninger av støy og luftforurensning, barrierevirkninger 
• Meteorologiske forhold – inversjon og luftforurensning 
• Friluftsliv – barrierevirkning, turveger og sammenheng sjø/fjell-dal/fjell 
• Naturmangfold – vilt, fugleliv, elvemusling 
• Kulturarv – gamle gårdstun og kulturlandskap 
• Risiko og sårbarhet – høye fjellskjæringer, klimaendringer - økt rasfare, økt flomfare? 
• Nord for Vågsbotn/Eikås – ikke ønskelig med alt. N2 (dagløsning) mellom Vågsbotn/Eikås 
  og Klauvaneset. 
• Sør for Vågsbotn/Eikås - ikke ønskelig med dagsoner. Vil ha alternativ S9 med lange 

tuneller inn på listen over traseer som skal utredes på strekningen Arna-Eikås (dette    
alternativet var silt vekk før planprogrammet ble ferdigstilt). 

• Utbyggingsinteresser i området Vågsbotn ønsker å bidra med innspill til planarbeidet. 
 
Uttalelsene fra offentlige høringsparter varierer i innhold etter hvilken etat de representerer. 
Noen viktige tema som omtales: 
 
• Er det behov for ny hovedveg? 
• Trafikk – forholdet til målet om nullvekst 
• Trafikksikkerhet 
• Løsninger for kollektivtransport og gang-/sykkeltransport - prioritering 
• Forhold til jordvern – nedbygging av jordbruksjord – muligheter for framtidig drift 
• Konsekvenser for miljø og samfunn (ikke-prissatte konsekvenser) 
• Forhold til klimaforandringer – flom/ras. NVE ønsker flomanalyser nå i KDP-arbeidet 
• Bymiljøetaten ønsker alternativ S9 utredet 
• Kulturavdelingen i fylkeskommunen ønsker større fokus på tekniske kulturminner knyttet 
  til industrivirksomhet i Ytra Arna og vassreguleringen av Gaupås-vassdraget. 
 
Forslag til endringer i planprogrammet 
På bakgrunn av innspill mottatt i høringsrunden og ulike avklaringer som er gjort med 
Vegdirektoratet, har Vegvesenet foreslått en del endringer i planprogrammet: 
 
Avklaringer vedrørende vegstandard (planprogrammets kap. 4.2):   
Statens vegvesen region vest har hatt flere møter med Vegdirektoratet, på bakgrunn av at 
Vegdirektoratet har behandlet region-kontorets søknader om fravik fra vegnormalene 
vedrørende fartsgrense, vegbredder, tunnelrampekryss, lengder for på- og avkjøringsramper i 
kryss mm.  
 
Følgende avklaringer er gjort:  
 

 Dimensjoneringsklasse H3 for fire felts veg og årsdøgntrafikk ÅDT større enn  
   12000 biler opprettholdes. 
 
 Det skal være samme hastighet på hele strekningen, ut fra trafikksikkerhetshensyn. 

 
 Det legges til grunn gjennomgående fartsgrense 100 km/t, - ikke 110 km/t som er 
   gjeldende krav for vegklasse H3. 

 
 Vegbredden skal være 23 meter, i samsvar med vegklasse H3. 
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Endringer vedrørende traséalternativ/trasékombinasjoner (planprogram kap. 6): 
 

 
Figur 6-1 Anbefalte traséalternativ nord og sør for felles trasé i Blindheimsdalen (med 
hovedkryss i Vågsbotnområdet) og nord og sør for felles trase i Eikås (med hovedkryss på 
Eikås/Brurås), for videre utredning i kommunedelplan og konsekvensutredning. 
 
 Alternativ S9, uten kryss i Gaupås-området, med hovedkryss på Eikås) tas inn i 

planprogrammet (var tidligere foreslått silt ut). 
 

 Tidligere traséalternativ S8 og S10 (kombinert med N3 i nord) tas ut av 
      planprogrammet (erstattet av S9). 
 
 Den sørlige delen av dagsone-alternativ N2 er trukket lenger vest i Haukåsskogen og 

berører ikke så mange boliger i Haukåsområdet som tidligere.  
 

 Det er utviklet en ny kryssløsning på Eikås. Løsningen fungerer både med den justerte  
dagsoneløsningen N2 i nord og med en justert variant av tunnelløsningen N3  
(se neste punkt). 
 

 Det opprinnelige krysset i Eikåsområdet, som var tilkoblet alternativ N3 under Vikaleitet 
(tunnel) viste seg å ikke være gjennomførbart. Dette har medført at alternativ N3 er endret 
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slik at den sørligste delen nå følger samme trasé som justert dagtrasé N2 (se ovenfor), før 
den deretter går inn i tunnel til Klauvaneset. 
 

 Den nye kryssløsningen på Eikås gjør at alternativene S6, S9 og S11, som alle går via 
Eikås, nå kan kombineres med både N2 (dagtrasé) og N3 (tunnel) i nord. 
 

 Alternativ S1, dagsonealternativ i Blindheimsdalen, skal utredes videre som to 
alternativ: 
 
   S1a: samme som opprinnelig alt. S1 (utvidelse av dagens E16 i Blindheimsdalen + 
           lokalveikryss vest for Gaupåstunnelen). 
 
   S1b: ny hovedveg legges i ca.1 km tunnel forbi Blinde. Dagens E16 beholdes som 
            lokalveg. Det er ikke nødvendig med kryss vest for Gaupåstunnelen. 

 
De enkelte kombinasjonsalternativene som anbefales videreført er nærmere omtalt i 
planprogrammets kap. 6, med begrunnelse for hvorfor de videreføres.  
 
 
Endrede løsninger for hovedvegkryss (kap. 5.8): 
Etter siling gjenstår det to kryssprinsipp i Vågsbotnområdet og ett kryssprinsnipp i 
Eikåsområdet:  
 
1. I optimaliseringsarbeidet etter høring av planprogrammet har man sett på en 

kryssløsning der hovedkrysset ligger i Vågsbotn/Birkelandområdet og lokalvegkrysset 
trekkes vestover mot Plantasjen. Dette løser opp i de tekniske utfordringene man så 
tidligere og kan muliggjøre bedre løsninger for bybane og framtidig arealbruk i 
Vågsbotnområdet. Men løsningen fører med seg utfylling i Langevatnet. 

 

 
Figur 0-4 Prinsippløsning for nytt kryss i Vågsbotnområdet (kryssprinsipp 3). 
 

2. Som følge av avklaringer med Vegdirektoratet, med hensyn til vegstandard og andre 
fravik, er det nå en ny prinsippløsning for kryss i Eikås/Brurås/Haukås-området. 
Hovedvegkrysset mellom E16 og E39 ligger i Eikås-/Brurås-området og lokalvegkrysset 
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er trukket mot nord i Haukåsskogen, med lokalvegforbindelse til dagens vegsystem. Dette 
tilfredsstiller krav til kurver og rampelengder i kryssområdene, men krever søknad om 
fravik fra vegnormalen vedrørende avstand mellom kryss.  

 

           
          Figur 0-5 Prinsippløsning nytt kryss Eikås/Brurås/Haukåsområdet (kryssprinsipp 4). 
 
 
3. Kryssprinsipp 2, to halve kryss, blir som før og gjelder kombinasjonen mellom veg-

alternativene i Blindheimsdalen og dagsone i nord (N2). Her beholder man dagens kryss 
i Vågsbotn som lokalvegkryss. Lokaltrafikk i Åsane nord kan kobles inn på to av feltene 
i Eikåstunnelen til/fra lokalvegkrysset i Vågsbotn. Det kan på sikt bli aktuelt å vurdere 
tiltak i krysset i Vågsbotn for å unngå kø på retningen Åsane-Arna (Ringveg øst), som 
f.eks. planskilte felt eller tilfartskontroll på lokalvegarmene i krysset. 
 

           
          Figur 0-6 Prinsippløsning for 2 halve kryss (kryssprinsipp 2). 
Forslag til endringer i utredningsprogrammet (planprogrammets kap.7): 
Vegvesenet foreslår at utredningsprogrammet utvides med noen flere tema som skal 
undersøkes nærmere. 
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 Trafikkanalyse (kap. 7.1.2): 

• det skal vurderes om forlengelse av Fløyfjellstunnelen (Bergen-Eidsvåg) ifm. plan 
for Bybane til Åsane får negative konsekvenser for ønsket trafikkoverføring til 
Ringvei øst.  

 
 Flomanalyser (kap. 7.1): 

• Det skal utføres flomanalyser i samarbeid med NVE for å kunne vurdere de ulike 
trasealternativ i forhold til mulig flomsituasjon. 

 
 Støy- og luftforurensing (kap. 7.1.4): 

• Beregninger av støy- og luftforurensning som omhandler vurdering av 
lokalmeteorologiske forhold i området Gaupås, Haugland, Blindheimsdalen, 
Vågsbotn, og påvirkning av luftkvaliteten i alle veg-alternativ. 

 
For full oversikt over hele utredningsprogrammet vises det til planprogrammets  
kapittel 7.1 – 7.7.  

   
 

Fagetatens vurdering 
Kommunen skal fastsette planprogrammet basert på høringsutkastet og innkomne merknader, 
jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 7.  

 
Etter Plan- og bygningsetatens vurdering fanger det reviderte planprogrammet opp relevante 
innspill til planprogrammet. Vi slutter oss i hovedsak til de vurderingene som Statens 
vegvesen har gjort, herunder å ta ut noen av traséalternativene og ta inn et annet. Vi anbefaler 
at det reviderte planprogrammet fastsettes.    
 
Vi peker imidlertid på at det hefter usikkerhet til det nye kryssprinsippet som er lansert ved 
Eikås, fordi det krever søknad om fravik fra gjeldende krav til avstand mellom kryss. Dersom 
Vegdirektoratet ikke innvilger slikt fravik så kan det innebære at alle de tre gjenværende 
traséalternativene som går i tunnel direkte fra området ved Gaupås til Eikås må utgå.      
 
Da er det alternativene via Blindheimsdalen som gjenstår. For disse skisserer planprogrammet 
to ulike kryssprinsipper. Det ene prinsippet innebærer at hovedveien går i dagtrasé nordover 
fra Haukås til Klauvaneset (kryssprinsipp 3, traséalternativ N2). Det andre prinsippet 
innebærer at hovedveien går i tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset (kryssprinsipp 2, 
traséalternativ N1).  
 
Sistnevnte kryssprinsipp innebærer utfylling i Langevatnet. Dersom heller ikke dette krysset 
skulle være realiserbart så gjenstår bare dagløsningen N2 i nord, slik utredningsprogrammet 
nå ser ut.   
 
På ett tidspunkt må det nødvendigvis tas stilling til om denne nordre delstrekningen skal gå i 
tunnel eller i dagtrasé. Det finnes gode argumenter for begge alternativene. Vi anser det 
imidlertid som ugunstig om valget mellom tunnel og dagtrasé skal stå og falle utelukkende på 
om kryssprinsippene lar seg gjennomføre. Derfor kan det være ønskelig å vurdere andre 
muligheter som kan holde åpen muligheten også for en tunneltrasé. Vi har pekt på én 
mulighet, - å kombinere alternativene i Blindheimsdalen med kryssprinsipp 2 og 
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tunnelløsningen N3 i nord. Vegvesenet opplyser at dette vil bli fulgt opp i det videre 
planarbeidet, dersom kryssprinsipp 3 ikke lar seg gjennomføre.  
 
 
Konklusjon 
Revidert planprogram for Kommunedelplan med konsekvensutredning, E16/E39 Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst), datert 31.10.2019 anbefales fastsatt. 
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