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Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

10.september, 2020
Statens vegvesen, Lilli Mjelde (planleggingsleder) og Olav Lofthus (fagansvarlig)



● Status i planprosessen - og videre fremdrift

● Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning
– Bakgrunn
– Samfunnsmål
– Kort om utredningsarbeidet og veglinjer
– Statens vegvesen sin anbefaling og begrunnelse

● Spørsmål og svar
– Gjennomgang av spørsmål i kommentarfeltet og spørsmål 

innsendt på e-post

PROGRAM – VELKOMMEN!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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Hvem er vi i Statens vegvesen?
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Veggeometri
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Kommunikasjonsrådgiver



1. Planprogram vedtatt 29.januar 2020

2. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning
• oversendt Bergen kommune (planmyndighet) 23.juni

--------------
3. Førstegangsbehandling i byrådet

• Vedtak og offentlig høring

4. Offentlig høring – høringsperiode seks uker
• Alle kan komme med merknader

5. Oppsummering av alle uttalelser og merknader og 
revisjon i kommunedelplanforslaget i lys av 
høringsinnspill

6. Sluttbehandling hos planmyndighet (Bergen kommune)
• Endelig vedtak i bystyret 1. kvartal 2021?

Status i planprosessen - og videre fremdrift

Arbeidsprosess - kommunedelplan



Bakgrunn – del av ferjefri E39 og fremtidig Ringvei Øst

● Utredning i 2016: «Ringveg øst og E39 nord i Åsane» der ulike konsept 
for ny korridor for hovedvegsystemet ført utenom Bergen sentrum ble 
vurdert. 

● Anbefalte et konsept øst med ny vegkorridor via Arna som ble behandlet 
og støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, alle 
Nordhordlandskommunene m.fl.

● Planprosjektet innebærer ny hovedveg for strekningen Arna-Vågbotn-
Klauvaneset med tilhørende kryss/lokalvegkoblinger, gang- og 
sykkelløsninger og kollektivknutepunkt.

● Bergen bystyre anbefaler i sitt vedtak til Planprogrammet å utrede totalt 
21 mulige trasekombinasjoner i kommunedelplanarbeidet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Adressere bruken av «Ringvei Øst» når det egentlig bare er snakk om en del av ringvei øst – og hvorfor

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane


● Legge til rette for et riksveganlegg for E16 Arna - Vågsbotn og                              
E39 Vågsbotn - Klauvaneset som skal:

– knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen
– gi effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet
– avlaste dagens vegnett i Arna og Åsane bydel

● Målsettingen i Miljøløftet om at veksten i persontransporten skal tas med 
kollektivtrafikk, sykling og gåing, skal legges til grunn

● Som del av framtidig Ringveg øst skal anlegget bidra til framtidig reduksjon i 
biltrafikk gjennom Bergen sentrum

● Eksisterende bruks- og verneverdier skal ivaretas slik at verdifulle områder 
ikke ødelegges eller bygges ned

Samfunnsmål – hva skal prosjektet oppnå?



● Planlegging og utredning i tråd med planprogram og plan- og 
bygningsloven

● Planområdet omfatter:

• Parsellene E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset

• Parsellen Fjøsanger-Arna inngår ikke i arbeidet
– Ikke del av riksvegnettet (fylkesveg 587)
– Inngår ikke i Nasjonal Transportplan
– Hovedvegkrysset ved Asko i Arna blir forberedt på evt. framtidig videreføring 

til Fjøsanger

● Totalt 21 mulige traseer er utredet

Kort om utredningsarbeidet



Om veien: Standard, trafikkmengde, fravikssøknader

● Firefelts hovedvei – «H3»
– Trafikkmengde ÅDT >  12 000
– Tunneler/sikkerhet (to tuber)
– Funksjon som E39 (utbedret og ferjefri hovedveg)
– Fartsgrense 110 km/t.  Lavere fart krever fravik

● Resultat av fravikssøknad til Vegdirektoratet
– Gjennomgående dimensjonering for fartsgrense på 100 km/t. 
– Vegbredde 23m i KDP, kan bli aktuelt å redusere i neste planfase
– Krav til horisontal- og vertikalkurvatur, stoppsikt mm er redusert i forhold til 

krav i H3
– Tunnelrampekryss i Arna vurderes mot kryss Gaupås

● Resultat av fravikssøknad om særskilt feltbruk 
(kollektivfelt/sambruksfelt o.l.)
– Spørsmål om særskilt feltbruk mellom Vågsbotn og Klauvaneset skal behandles 

som en skiltsak etter Vegloven når anlegget tas i bruk.
– Endelig avgjørelse tas i reguleringsplanfasen 



30.08.2020

Alternativene

8 via 
Blindheimsdalen

9 via 
Eikås/Brurås

Blindheimsdalen: Åtte 
alternativer

Eikås/Bruås: Ni 
alternativer



30.08.2020

Tilknytnings-
punkt i sør og 

nord



30.08.2020

S1a-N1
S1b-N1
S3-N1
S5-N1

S1a-N2a
S1b-N2a
S3-N2a
S5-N2a

S1a-N3a
S1b-N3a
S3-N3a
S5-N3a

Via 
Blindheimsdalen



S6-N2b
S6-N3a
S9-N2b
S9-N3a
S11-N2b
S11-N3a

S6-N3b
S9-N3b
S11-N3b

Via 
Eikås/Brurås

30.08.2020



● Samfunnsøkonomisk analyse
– Samlet vurdering av såkalte «prissatte» og «ikke-prissatte» 

konsekvenser

● Tilleggsanalyser
– Vurdering av måloppnåelse 
– Risiko- og sårbarhetsanalyse
– Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
– Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger
– Trinnvis utbygging

Hva baserer vi anbefalingene på?

Prissatte konsekvenser Ikke- prissatte konsekvenser

Investeringskostnader Landskapsbilde

Trafikantnytte Friluftsliv/by- og bygdeliv

Ulykkeskostnader Naturmangfold

Kostnader vedr. støy, forurensning, 
klimagassutslipp

Kulturarv

Drift- og vedlikeholdskostnader Naturressurser



Via
Blindheimsdalen

Via
Eikås/Brurås

30.08.2020

Via Blindheimsdalen Via Eikås/Brurås



ANBEFALING FRA STATENS VEGVESEN:

30.08.2020

• Kombinasjonen S3-N1 
• Kryssprinsipp A i Vågsbotn blir lagt til grunn 

for videre detaljplanlegging

Merk: Ved oppdeling i byggetrinn, anbefaler Statens 
vegvesen å starte med strekningen Vågsbotn-
Klauvaneset. Her er behovet og nettonytten størst.



BEGRUNNELSE FOR ANBEFALING:

30.08.2020

• Et av de beste på prissatte konsekvenser med kort reisetid og stor 
trafikantnytte

• Best av alternativene via Blindheimsdalen for ikke-prissatte 
konsekvenser 

• Effektiv for kollektivreisende med ekspressbuss på ny veg

• Nest best på måloppnåelse
o God og effektiv funksjon som del av framtidig Ringveg øst
o Best i trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
o God avlasting av dagens hovedveg unntatt Blindheimsdalen

• Skjermer jordbruksområdene i Gaupås og Haugland i stor grad og tar 
vare på areal med best jordsmonn

• Et av de beste med tanke på risiko og sårbarhet 



S1b - N1
• Best måloppnåelse
• God omkjøring og beredskapsvei 

på hele strekningen
• Dyrere og dårligere på vern av 

jord

30.08.2020

Ikke-anbefalte alternativ – men som kan godtas
S1a - N1
• Best netto-nytte
• Middels til store negative 

konsekvenser for «ikke-prissatte» 
konsekvenser sør for Vågsbotn

S3/S1b - N2a
• Best av de med daglinje i nord
• Best i et evt. 1. byggetrinn

S3-N2a S1b-N2aS1a-N1S1b-N1



● Frarådes:
1. Hovedkryss på Eikås/Brurås (S6/S9/S11 – N2b/N3a/N3b)

• dyre og har dårligere trafikantnytte enn Blindheimsalternativene
• dårligere funksjon som del av framtidig ringveg øst
• svært lite fleksibel i forhold til trinnvis utbygging

2. Langs Arnavågen (S5, S11) 
• dårligst ut i ROS analysen i forhold til tema skred langs Arnavågen og 

flom/usikkerhet ifm utfylling i Gaupåsvatnet

3. S1a-N2a 
• dårligst ut i ikke-prissatte konsekvenser

4. Alternativer der Blindheimsdalen kombineres med N3a 
• langt dyrere enn alt. N2a, har lik kostnad med N1, men langt dårligere 

trafikantnytte

● Løsninger Statens vegvesen vil ha innsigelse til:
– Vegløsninger med standard som ikke tilfredsstiller kravene til riksveg-/europaveg 

av denne typen med så stor trafikkmengde
30.08.2020

Alternativ som frarådes
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Alternativ som frarådes
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Alternativ som frarådes
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S3-N1

Plankart

Forslag til kommunedelplan - Juridisk kart



Forslag til kommunedelplan - Illustrasjonsplan

30.08.2020
Illustrasjonsplan for del av alt. S3-N1





● Informasjon om prosjektet og løpende oppdateringer 
finner du på prosjektets nettside
– https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnakla

uvaneset

● Høringsfasen – ikke startet, ikke send merknader ennå!
– Alle sende innspill og/eller merknader til 

planforslaget
– Adresse/epost for innspill/merknader blir lagt ut på 

prosjektets nettside

● Spørsmål om prosjektet?
– Lilli Mjelde, planleggingsleder, Statens vegvesen

• lilli.mjelde@vegvesen.no

Informasjon og medvirkning

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset
mailto:lilli.mjelde@vegvesen.no


Takk for oppmerksomheten!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
E105 Bøkfjordbrua i øst-Finnmark. Foto: Bernt Nilsen
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