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Oversiktskart for dagens situasjon med dagens E16 fra Arna til Vågsbotn og E39 fra Vågsbotn til 
Klauvaneset vist med gult. Avgrensing av planområdet er vist med hvit stiplet strek. 
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FORORD 

Statens vegvesen starter opp planarbeid med kommunedelplan for strekningen E16 Arna-
Vågsbotn (ca 11 km) og E39 Vågsbotn- Klauvaneset (ca 9 km). Begge delprosjektene er med 
i Nasjonal transportplan 2018-29. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39 
Trondheim-Kristiansand. Strekningen Arna-Vågsbotn inngår som en del av framtidig 
Ringveg øst i Bergen. Det utarbeides én kommunedelplan for hele strekningen E16/E39 
Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. Dagens E16/E39 på strekningen er totalt ca 20 km lang. 

Veganlegget er utredningspliktig og det skal utarbeides konsekvensutredning i samsvar med 
Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven (KU-forskriften) og i 
samsvar med Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser 

Som del av det innledende planarbeidet er det utarbeidet forslag til planprogram i samsvar 
med Plan og bygningsloven § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger kap. 4.  

Planprogrammet omtaler formål og problemstillinger knyttet til planarbeidet. Det omtaler 
videre hvilke alternativ som blir foreslått utredet, tema som konsekvensutredningen skal 
omfatte og prosess for medvirkning. Arbeidet med alternativsutvikling og arbeidsprosessen 
for å komme fram til de alternativ som foreslås utredet inkludert begrunnelse for valg, er 
beskrevet i vedlagte silingsrapport. 

Planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 

Statens vegvesen er tiltakshaver og Bergen kommune er planmyndighet. 

I samsvar med Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i 
samsvar med vedtak i Bergen byråd 16.05.2019, sak 1140.1/19, ble det varslet oppstart av 
arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og planprogrammet ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 25. mai – 29. juli 2019. 

I høringsperioden kom det inn 19 uttalelser fra høringsinstanser og 37 merknader fra private 
grunneiere, lag og foreninger, interessegrupper mm. 

Alle uttalelser og merknader til forslag til planprogram er oppsummert og kommentert i et 
eget dokument. Endringer av planprogrammet som følge av høringen, er omtalt i innledende 
kapittel i Planprogrammet. 

Bergen bystyre fastsatte planprogrammet i møte 29.01.2020, sak 10/20, jf vedtaksordlyd på 
side 7.   

I vedtaket er det 6 underpunkt (a-f) som har krevd endring i planprogrammet. Dette 
planprogrammet er rettet opp i samsvar med pkt 2 i byrådets vedtak. Endringene er omtalt 
og kommentert i innledende kapittel «Endringer som følge av bystyrets vedtak om 
fastsetting av planprogrammet».  



Planprogram KDP med KU E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

4 

Bergen, endret 29.01.2020 

Statens vegvesen Divisjon Utbygging 

Kontakttelefon/mail: 
Planprosessleder Statens vegvesen Lilli Mjelde, tlf 55516439, 
epost lilli.mjelde@vegvesen.no 

mailto:lilli.mjelde@vegvesen.no
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ENDRINGER SOM FØLGE AV BYSTYRETS VEDTAK OM FASTSETTING 
AV PLANPROGRAMMET  

Bergen bystyre fastsatte planprogrammet i møte 29.01.2020, sak 10/20 med følgende 
vedtak:  

«Bergen bystyre behandlet saken i møtet 29.01.2020 sak 10/20 og fattet følgende vedtak:  
1. 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, med følgende endringer: 

a) Alle alternativer skal vurderes både med og uten egne felt der busstrafikk har prioritet. 

b) Teksten på s.85: For søndre del av Arna – Vågsbotn, er det ikke aktuelt med egne kollektivfelt 
på ny veg» erstattes med: «Vegvesenet sin vurdering er at det for søndre del, Arna-Vågsbotn, ikke 
er aktuelt med egne kollektivfelt på ny veg. Konsekvensutredning og trafikale analyser av 
alternativene med og uten felt der busstrafikk har prioritet framfor personbiltrafikk skal gi føringer 
for en eventuell fravikssøknad»  

c) «Nordre del» tas ut fra setningen i kap. 4.5 – Kollektivtrafikk (s.84).  
«Er det mulig å etablere felt der busstrafikk har prioritet framfor personbiltrafikk?»  

d) Grønn strategi: Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2016 og Handlingsplan for landbruk 
2016-2020 tas inn i oversikten over kommunale planer under punkt 2.7.  

e) Alternative trasevalg nordover ift. Blindheimalternativene sørover.  
Bystyret ber om at N3 må inn som et alternativ ift Blindheimsalternativene på lik linje med N2.  

Begrunnelse:  
Alternativene på Blindheim var tidligere bare koblet mot et av de nordlige alternativene N1. Det er 
argumentert i innstillingen for at Blindheimalternativene må kombineres med Eikåsalternativene 
nordover. Her er N2 koblet på som alternativ trase ift. til Blindheimalternativene, dette er ikke gjort 
med N3.  

f) Bystyret ber også om at «gammel» N3 må utredes, i tillegg til det nye N3 alternativet.  

Begrunnelse:  
Bystyret er kjent med at gammel N3 strider mot nasjonale mål når det gjelder hastighet på 110 
km/t. Allikevel mener Bergen Kommune, som planmyndighet, at dette er viktig å få utredet. Det 
tidligere N3 alternativet er tatt ut og erstattet med et alternativ som krysser bebyggelse på Haukås 
og har en lengre daglinje enn det tidligere alternativet. Hovedgrunnen til det er utfordringer med 
kryssløsning, i kombinasjon med sentrale krav om 110 km/t. Lokalt er det tatt til orde for å se på 
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muligheten for reduserte fartskravet på Ringveg Øst, og det er derfor viktig at dette utredes for å 
ha et best mulig beslutningsgrunnlag.  

2. Planprogrammet skal rettes opp jamfør vedtak, før kunngjøring. « 

Tabellen under viser hvordan de ulike underpunktene, a-f, i vedtaket er rettet opp og 
behandlet i planprogrammet. 

Pkt. i 
vedtak 

Bystyrets vedtak Endringer 

a Alle alternativer skal vurderes både med og 
uten egne felt der busstrafikk har prioritet. 

Dette blir omtalt i teksten under pkt. 
7.1.2 Trafikk- og transportvurderinger i 
Utredningsprogrammet – side 141. 

b Teksten på s.85: For søndre del av Arna – 
Vågsbotn, er det ikke aktuelt med egne 
kollektivfelt på ny veg» erstattes med: 
«Vegvesenet sin vurdering er at det for 
søndre del, Arna-Vågsbotn, ikke er aktuelt 
med egne kollektivfelt på ny veg. 
Konsekvensutredning og trafikale analyser 
av alternativene med og uten felt der 
busstrafikk har prioritet framfor 
personbiltrafikk skal gi føringer for en 
eventuell fravikssøknad» 

Teksten er rettet opp i pkt. 4.5 
Kollektivtrafikk, side 90/91. 

c Nordre del» tas ut fra setningen i kap. 4.5 
– Kollektivtrafikk (s.84).  
«Er det mulig å etablere felt der busstrafikk 
har prioritet framfor personbiltrafikk?»  

Teksten er rettet opp i pkt. 4.5 
Kollektivtrafikk, side 89. 

d Grønn strategi: Klima- og 
energihandlingsplan for Bergen 2016 og 
Handlingsplan for landbruk 2016-2020 tas 
inn i oversikten over kommunale planer 
under punkt 2.7. 

Begge planer var allerede tatt inn i 
oversikten over kommunale planer i pkt. 
2.7, side 48, i justert versjon datert 
31.10.2019 som ble behandlet i 
bystyret.  

e Alternative trasevalg nordover ift. 
Blindheimalternativene sørover.  
Bystyret ber om at N3 må inn som et 
alternativ ift Blindheimsalternativene på lik 
linje med N2.  

Disse kombinasjonsmulighetene blir en 
kombinasjon av alt. S1a, S1b, S3 eller S5 
fram til Blindheim, alt. N2a/N3a fram til 
lokalvegkrysset i Haukåsskogen og alt. 
N3a videre fra krysset i kort dagsone og 
tunnel videre til Klauvaneset. 
Hovedkrysset blir to halve kryss som 
vist i kryssprinsipp 2 for alt. N2a/N3a. 
Disse kombinasjonsmulighetene utredes 
ikke som egne alternativ fordi de består 
av traséparseller som allerede blir 
utredet i andre kombinasjoner. Det er 
fullt gjennomførbare kombinasjoner. 
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Men det lages kostnadsberegninger for 
dem og de blir omtalt i eget punkt i 
oppsummeringene av planarbeidet med 
fordeler og ulemper. Se nærmere omtale 
i kapittel 6 og pkt. 7.2.5 Samlet 
vurdering, side 158 

f Bystyret ber også om at «gammel» N3 må 
utredes, i tillegg til det nye N3 alternativet. 

«Gammel N3» er tatt inn i alternativ som 
skal utredes, og heter nå N3b. Se 
sammendraget under punkt om 
Alternative trasekombinasjoner, 
alternativ via Eikås, og Omtale av de 
ulike kombinasjonsalternativene under 
kapittel 6.2. 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på 
at trasekombinasjon med «gammel N3» 
forutsetter ytterligere godkjent fravik 
for fartsgrense til 90 km/t. 

ENDRINGER AV PLANPROGRAM ETTER HØRING / OFFENTLIG 
ETTERSYN. 

Oppsummering av merknader og uttalelser fra høringsperioden 

De offentlige høringsuttalelsene varierte etter hvilken etat eller institusjon de representerte. 

Viktige tema er: 
• Er det behov for ny hovedveg?
• Fare for trafikkøkning – forhold til målet om nullvekst
• Løsninger for kollektivtransport og gang/sykkel transport - 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
• Spesielle presiseringer av egne fagtema, f.eks kulturavdelingen i Fylkeskommunen

som ønsker større fokus på tekniske kulturminner knyttet til industrivirksomhet i Ytre
Arna og vassregulering av Gaupåsvassdraget

De private merknadene gikk i hovedsak på at de ikke ønsker ny veg i dagsone. Folk i hele 
planområdet ønsker tunnel. Dette kom også tydelig fram på de folkemøtene vi hadde i Åsane 
(13.06.2019) og i Arna (17.06.2019) innledningsvis i høringsperioden. 

Av de viktigste temaene er: 
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• Nedbygging av jordbruksjord - muligheter for framtidig drift? Gjelder i første rekke
Gaupås-Haugland-Blinde-Blindheimsdalen-Vågsbotn

• By- og bygdeliv – helsevirkninger av støy og luftforurensning, barrierevirkninger
• Meteorologiske forhold – inversjon og luftforurensning, først og fremst i korridoren

Gaupås-Haugland-Blindheimsdalen-Vågsbotn
• Friluftsliv – barrierevirkning- turveger og sammenheng sjø/fjell-dal/fjell
• Naturmangfold – vilt, fugleliv, elvemusling
• Kulturarv – gamle gårdstun og kulturlandskap
• ROS – høye fjellskjæringer, klimaendringer - økt rasfare, økt flomfare?
• Nord for Vågsbotn/Eikås - Ønsker ikke alt N2 mellom Vågsbotn/Eikås og Klauvaneset
• Sør for Vågsbotn/Eikås - Ønsker ikke dagsoner pga negative konsekvenser for

jordbruksdrift og nærmiljø. De ønsker alternativ S9 med lange tunneler (som var
foreslått silt vekk) inn på listen over traseer som bør utredes på strekningen Arna-
Eikås

De fleste tema som ble omtalt i høringsuttalelsene og merknadene, er allerede tatt inn som 
utredningstema i høringsforslag til Planprogram. Men etter en samarbeidsprosess med 
Bergen kommune og andre offentlige etater og etter resultat av fraviksbehandling i 
Vegdirektoratet, har man foreslått å supplere/endre planprogrammet på følgende punkt. 

Omtale av avklaringer i Vegstandard, kapittel 4.2 

I tiden etter at planprogrammet ble lagt ut på høring, har det vært flere møter med 
Vegdirektoratet. Vegdirektoratet har også behandlet fravikssøknader for fartsgrense, 
vegbredder, tunnelrampekryss, lengder på på- og avkjøringsramper i kryss mm. Når det 
gjelder vegstandard, er det avklart følgende:  

• Dimensjoneringsklasse H3 for fire felts veg og ÅDT større enn 12000, opprettholdes
• Det skal være samme hastighet på hele strekningen ut fra trafikksikkerhetshensyn
• Vegdirektoratet er enig i at fartsgrense på 110 km/t som er kravet i

dimensjoneringsklasse H3, vanskelig kan la seg gjennomføre i dette prosjektet.
Begrunnelsen er at det vil medføre unødig store inngrep i terreng og areal med
vesentlige ekstra kostnader som følge

• For det videre kommunedelplanarbeidet legges det, i samråd med Vegdirektoratet, til
grunn gjennomgående fartsgrense for ny E16/E39 på 100 km/t som har reduserte krav
til vertikal- og horisontalkurvatur, siktlengder mm i forhold til fartsgrense 110 km/t.

• Det nyttes vegbredde på 23 m i samsvar med dimensjoneringsklasse H3.

Omtale av endringer i alternativ, kapittel 6 

Det vises også til figur 0-1 side 18. 
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Traséalternativ / kombinasjoner som tas inn i videre utredningsarbeid. 

• Kombinasjonsalternativ S9/N3 er tatt inn i de alternativ som anbefales utredet i det 
videre planarbeidet og konsekvensutredningene - begrunnelse:
o Hovedbegrunnelsen er at man gjennom videre optimaliseringsarbeid har kommet 

fram til at det i kombinasjonsalternativene som har hovedkryss på Eikås, ikke har 
behov for kryss mellom hovedveg og lokalvegsystem i Gaupåsområdet forutsatt at 
det er nordvendt rampekryss i Arnaområdet. Trafikkberegninger viser at trafikken 
i et slikt kryss blir lav og dagens E16 blir lokalveg med god nok standard til å 
håndtere lokaltrafikken mellom Indre Arna og Vågsbotn. S9 med to lange tunneler 
uten kryss i Gaupåsområdet ble derfor aktuelt å vurdere nærmere

o S9 kan erstatte to kombinasjonsalternativ som har samme funksjon, men høyere 
konfliktnivå, se neste punkt.

• Kombinasjon mellom alternativ med hovedkryss på Eikås og dagsone i nordre del av 
Åsane, alt N2 tas inn i det videre planarbeidet. Nye kombinasjonsalternativ blir da: S6/
N2, S9/N2, S11/N2- begrunnelse:
o Hovedbegrunnelsen er at man har vurdert det som uheldig at ikke alternative 

kombinasjoner med hovedkryss på Eikås har mulighet med kombinasjon med 
løsninger for veg i dagen (alt N2) i nordre del av Åsane på like linje med alternativ 
med hovedkryss i Vågsbotn og veg gjennom Blindheimsdalen. Det er derfor sett på 
løsninger med kryss i Eikås/Bruråsområdet som føres videre nordover i samme 
korridor som alt N2. Dagsonealternativ N2 er nå trukket lengre vest inn i 
Haukåsmarka og berører ikke så mange boliger i Haukåsområdet som tidligere 
traséløsning gjorde. Videre nordover følges trasé for N2 som vist tidligere.

• To alternative løsninger for tidligere S1
1. S1a er alternativ løsning med utvidelse av dagens E16 i Blindheimsdalen og 

lokalvegkryss vest for Gaupåstunnelen (tidligere alt. S1)
2. S1b er alternativ løsning med ny hovedveg i litt over 1 km tunnel forbi Blinde og 

beholde dagens E16 som lokalveg. Ikke kryss vest for Gaupåstunnelen.
o Begrunnelse: For å redusere miljøulemper i Blindeområdet og gjøre det mulig å 

nytte dagens E16 som framtidig lokalveg og dermed også gjøre 
anleggsgjennomføringen enklere, har Svv sett på en variant med i overkant av 1 
km lang tunnel forbi dette området. Kryss vest for dagens Gaupåstunnel er da 
ikke nødvendig.

3. Endret trase for alternativ N3 i Haukåsområdet og utforming av kryss i Eikåsområdet. 
Alt. N3 føres inn på samme trase som søndre del av alt. N2 i Haukåsskogen nord for 
nytt lokalvegkryss
o Begrunnelse: Som følge av behandling av vår fravikssøknad i Vegdirektoratet 

september 2019, ble det ikke gitt fravik for planlagt tunnelrampe fra nord, retning 
Åsane da det var for kort dagsone i hovedkrysset til å tilfredsstille krav til lengde 
på av- og påkjøringsramper med fartsgrense på 100 km/t. 
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Traséalternativ / kombinasjoner som tas ut av videre utredningsarbeid 

Vi foreslår at følgende kominasjonsalternativ tas ut av videre utredningsarbeid: 

• Kombinasjonsalternativ S8/N3 – begrunnelse:
o Samme korridor og funksjon som alt. S9/N3, men dagsone i Gaupåsområdet 

medfører nedbygging av jordbruksareal, negativ støypåvirkning i hele 
Gaupåsområdet og sørøstre del av Hauglandsområde, inngrep i 
Gaupåsvassdraget inkludert utfylling i strandsonen langs vestre bredd av 
Gaupåsvatnet. Dette området har til nå opprinnelig strandsone. I nord, øst og 
sørøst er opprinnelig strandsone allerede gjort inngrep i.

• Kombinasjonsalterntiv S10/N3 - begrunnelse:
o Har samme funksjon som alt S9/N3, og man unngår inngrep i og kryssing av 

Gaupåsvatnet. 

Trasekartene er rettet opp med disse endringene. 

Endringer i Utredningsprogram, kapittel 7 

• Under punkt om Trafikkanalyser, jf. Utredningsprogrammet pkt 7.1.2 Trafikk og
transportvurderinger, er det tatt inn eget avsnitt som omhandler forlenget
Fløyfjelltunnel Bergen-Eidsvåg ifm plan for Bybane til Åsane, og hva det betyr for
mulig trafikkoverføring til Ringveg øst.

• Det er tatt inn nytt punkt under pkt 7.1 i Utredningsprogrammet som omtaler
flomanalyser. Det skal utføres flomanalyser i samarbeid med NVE for å kunne vurdere
de ulike trasealternativ i forhold til mulig flomsituasjon.

• Det er tatt inn tillegg i pkt 7.1.4 i utredningsprogrammet, Beregninger av støy- og
luftforurensning som omhandler vurdering av lokalmeteorologiske forhold i området
Gaupås, Haugland, Blindheimsdalen, Vågsbotn, og påvirkning av luftkvaliteten i alle
vegalternativ.

SAMMENDRAG AV PLANPROGRAM 

Statens vegvesen starter opp planarbeid for kommunedelplan med konsekvensutredning for 
E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst). Totale veglengde for dagens E16/E39 er 
ca 20 km. Planarbeidet bygger på «Konseptvalgutredning (KVU) for Bergensområdet» (2011) 
og etterfølgende «Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016) som anbefalte 
«Konsept øst» for ny E39 via Arna.  

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) 
for strekningen E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn- Klauvaneset.  Strekningen Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset vil, med omlegging av E39 via Arna i samsvar med «konsept øst», 
være en del av framtidig overordnet riksvegnett og Ferjefri E39. Dette gir ambisjoner og 
føringer for vegens funksjon og standard.  
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Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte 
Bergen og Nordhordland bedre sammen, og være effektiv, trafikksikker og forutsigbar 
transportforbindelse i riksvegnettet i regionen, samtidig som det skal avlaste dagens 
vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel. I tillegg skal parsellen Arna-Vågsbotn være en del 
av framtidig Ringveg øst som skal bidra til reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum. 
 
Som del av det innledende planarbeidet er det utarbeidet forslag til planprogram i samsvar 
med Plan og bygningsloven § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger kap. 4. Dette 
forslaget til planprogram er grunnlaget for utarbeiding av kommunedelplan med 
konsekvensutredning. 
 

Dimensjoneringsgrunnlag 

Dimensjonerende trafikk 

Det vises til mer detaljert omtale med blant annet forutsetninger for foreløpige 
trafikkberegninger i pkt 4.1 I planprogrammet. 

Forhold til nullvekst i persontransport 
Gjennom byvekstavtalen Miljøløftet har Bergen kommune inngått avtale med staten om 
nullvekst i persontransport med bil. Byutredningen for Bergen (2017) med prognoseår 2030 
viste at det er mulig å oppnå nullvekst, men at det krever sterke restriktive virkemidler som 
bompenger/vegprising og/eller parkeringsrestriksjoner.  
 
I prosjektet Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil prognoseår for dimensjonerende trafikk være 
2050. Dette er en lang tidshorisont, og det vil være svært krevende å oppnå nullvekst i et så 
langt perspektiv med utgangspunkt i en befolkningsvekst slik vi har sett i Bergensregionen.  
 
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 på vegene. I praksis vil dette si at 
selv med nullvekst i personbiltrafikken vil den totale trafikken på vegene kunne øke.  
 
Dimensjonerende trafikk Arna – Vågsbotn 
Strekningen har i dag en trafikk på opp mot 18.000 kjøretøy pr døgn nær Vågsbotn. Med 
ferdig utbygd Ringveg øst ønsker en at mest mulig gjennomgående trafikk i Bergensdalen 
skal overføres til denne strekningen. «Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016) 
viser at dette bare i mindre grad skjer uten at forskjellen i restriksjonsnivå mellom dagens 
veg og ny ringveg økes. Utredningen viser at den moderate «ringvegeffekten» i stor grad 
henger sammen med at mange av dagens bilturer sentralt skyldes det høye aktivitetsnivået 
med mange målpunkt (bosatte, arbeidsplasser, service/fritidstilbud) i sentrale deler av 
Bergen.  
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Dimensjonerende trafikk på strekningen Arna-Vågsbotn vil være i størrelsesorden ÅDT 
20.000 med de forutsetningene og usikkerhetene beskrevet, også med avtalen om 
nullvekst i biltrafikken totalt sett.  Uten søndre del av Ringveg øst ferdig, kan den bli noe 
høyere fordi dagens søndre løsning har lav standard. Flere velger derfor å kjøre via 
Åsane til sentrale deler av byen.  I alle tilfeller vil dette være klart høyere enn ÅDT 12.000 
som er grenseverdi for å bygge tofelts veg med midtdeler. 

En sentral del av forutsetningene i disse beregningene er at delstrekningen Fjøsanger – Arna 
er bygget, i tillegg til at E16 Stanghelle-Arna også er på plass med nytt kryss ved Asko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensjonerende trafikk Vågsbotn – Klauvaneset 
Strekningen har i dag trafikk på mellom 18.000 (Nordhordlandsbrua) og 25.000 kjøretøy pr. 
døgn (Eikåstunnelen). Regional transportmodell (RTM) beregner gjennomgangstrafikken 
(dvs. de som bare kjører gjennom Bergen kommune) til å utgjøre ca 13 % av trafikken som 
passerer Nordhordlandsbrua.  

Ikke uventet vil enhver ny løsning som avløser dagens veg isolert sett bidra til økt 
trafikketterspørsel. I et nullvekstperspektiv er dette ikke ønskelig. Beregninger som 
beskrevet (uten nytt busstilbud i modellen) viser at ny veg her vil en gi en engangs økning på 
inntil 10 prosent om andre restriktive tiltak ikke settes inn. Alternativer med mest innkorting 
vil naturlig gi størst økning i reiseetterspørsel.  
 
Framtidig trafikk (2050) på ny veg mellom Vågsbotn og Klauvaneset vil ligge på inntil ÅDT 
27000 avhengig av alternativ og hvilken vekst en isolert sett vil tillate på strekningen innen-
for avtalen om samlet nullvekst i biltrafikken.  I alle tilfeller vil dette være klart høyere enn 
ÅDT 12000 som er grenseverdi mellom å bygge 2 felts veg med midtdeler og 4 felts veg. 
 

Vegstandard 

Krav til standard og utforming av vegnettet er gitt gjennom vegnormalene/Statens vegvesens 
håndbøker. «Nullvisjonen» (null drepte og hardt skadde) er her helt grunnleggende for sikker 
utforming av veger og kryss. Grunnlag for foreløpig valg av vegstandard er nærmere omtalt i 
pkt 4.2 i planprogrammet. 

Veg i dagen og fartsgrense 
Med utgangspunkt i dimensjonerende trafikk og Statens vegvesen sine vegnormaler er 4 
felts veg anbefalt. Ny vegnormal, (N100), vedtatt mai 2019, tilsier aktuell 
dimensjoneringsklasse H3 for veger med ÅDT > 12000.  
 
I tiden etter at planprogrammet ble lagt ut på høring, har det vært flere møter med 
Vegdirektoratet med sikte på å avklare vegstandard. Det er sendt inn fravikssøknad datert 
28.08.2019 som blant annet omhandler fartsgrense og redusert normalprofil. Som svar på 
fravikssøknaden er det er avklart at fartsgrense på 110 km/t som er kravet i 
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dimensjoneringsklasse H3, vanskelig lar seg gjennomføre i dette prosjektet. Begrunnelsen er 
at krav til kryssavstand ikke kan oppfylles og at det vil medføre unødig store inngrep i 
terreng og areal med vesentlige ekstra kostnader som følge. Vegdirektoratet sier videre at 
det må legges til grunn at det skal være samme hastighet på hele strekningen ut fra 
trafikksikkerhetshensyn. For det videre kommunedelplanarbeidet legges det nå, i samråd 
med Vegdirektoratet, til grunn gjennomgående fartsgrense for ny E16/E39 på 100 km/t. Det 
nyttes vegbredde på 23 m i samsvar med dimensjoneringsklasse H3. Men krav til horisontal- 
og vertikalkurvatur, stoppsikt mm er redusert i forhold til krav i H3. 
 
Dette gjelder i alle kombinasjonsalternativ bortsett fra kombinasjonsalternativene med alt. 
N3b, («gammel N3») som bystyret i sitt vedtak til planprogrammet ønsket ble tatt inn igjen. 
Kryssutformingen på Eikås krever ytterligere fravik for fartsgrense på ny hovedveg i dette 
området til 90 km/t pga begrensninger i lengder for på- og avkjøringsramper i dagsone.  

Dersom videre planprosess, høringsuttalelser mm viser at det er mange uheldige 
konsekvenser av fartsgrense på 100 km/t, kan man søke om generell reduksjon til 90 km/t 
for hele eller deler av strekningen.   
 
Tunnel 
Håndbok N500 Vegtunneler stiller krav til to tunnelløp hvis trafikkprognose for den aktuelle 
strekning overstiger ÅDT 12000. Trafikkprognosene for Arna-Klauvaneset overstiger denne 
grenseverdien med god margin, selv med nullvekst i trafikken. Trafikksikkerhet veier tungt. 
Katastrofepotensialet er langt høyere ved trafikkulykker i tunnel enn i en dagsone. Det er 
avklart med Vegdirektoratet at veganlegget må ha to løp i samtlige av tunnelene på 
hovedvegnettet. I samråd med Vegdirektoratet, er det lagt til grunn tunnelprofil med bredde 
på T10,5 m. 
 
Kryss 
Det er krav om planskilte kryss mellom hovedveg og lokalvegnett.   
 
I hovedvegkrysset i Vågsbotn/Eikåsområdet der ny E16/E39 og dagens E39 møtes, vil 
trafikkmengdene være slik at dette krysset må planlegges som et kapasitetssterkt og 
«friksjonsfritt» hovedvegkryss der tre firefeltsveger møtes. Se nærmere omtale i pkt. 4.3 i 
planprogrammet. I dette krysset må man også ta hensyn til at det vil ha viktig funksjon som 
del av Ringveg øst som skal avlaste Bergen sentrum. 
 
Prinsipper for kryssutforming og lokalisering av kryss avklares i det videre arbeidet med 
kommunedelplanen i samråd med Vegdirektoratet. Endelig kryssutforming avklares i neste 
planfase; utarbeiding av reguleringsplan. 

Gang- og sykkeltilbud 

Det skal sikres et sammenhengende og attraktivt gang- og sykkeltilbud både for nordre og 
søndre del av prosjektområdet. Dette kan ligge langs ny eller eksisterende veg avhengig av 
løsning for ny veg. Det må avklares hvilke strekninger som skal ha separering mellom 
gående og syklende, og eventuelt om enkelte delstrekninger kan ha GS-tilbud på 
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lavtrafikkert lokalveg. Der det skal være separering, må det i planarbeidet vurderes nærmere 
om det på enkelte strekninger kan være mulig og fordelaktig å legge egen sykkelveg i en litt 
annen trasé enn fortau/gangbane.  
 
Vi vil i det videre arbeidet med kommunedelplanen samarbeide med de som har ansvaret for 
sykkelstrategi, med sikte på klargjøring av standard og funksjon på det GS-nettet som skal 
opparbeides som del av ny E16/E39. 

Kollektivtrafikk 

I målene for planarbeidet er det vist til «nullvekstmålet» for biltrafikk og klare ønsker om å 
prioritere kollektivtrafikk. Statens vegvesen vurderer at det spesielt for nordre del, 
Vågsbotn-Klauvaneset, er viktig å sikre et attraktivt og effektivt busstilbud som kan 
konkurrere med personbiltrafikk. Se nærmere omtale i pkt. 4.5 i planprogrammet. 

Snarveger for buss 
Snarveger for buss kan i første rekke tenkes som en mulighet i enkelte alternativer i 
Vågsbotn-området.  Det må i planarbeidet vurderes om en kan etablere egne av- og 
påkjøringsramper kun for buss. 
 
Særskilte felt som gir kollektivprioritering 
For strekningen Vågsbotn – Klauvaneset kan det bli aktuelt å vurdere muligheten for 
særskilte felt som gir kollektivtrafikk/evt. annen tungbiltrafikk og privatbiltrafikk lik 
prioritering i form av kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt på ny E39. På en hovedveg av 
denne standarden, vil dette være en fravikssak. Vegkapasiteten er slik at framkommeligheten 
for bussen i blandet trafikk ikke vil være noe problem. Særskilte felt vil være ett av mange 
tiltak for å kunne holde målet om nullvekst i personbiltrafikken. Som følge av vår søknad om 
fravik knyttet til særskilte felt (søknad datert 28.08.2019), har Vegdirektoratet avklart at de 
vil gå imot regulering av særskilte felt etter Plan- og bygningsloven, men vil kunne vurdere 
en skiltsak etter Vegloven når anlegget skal tas i bruk, jf. vedtak om tilsvarende forhold på 
Rv 555 Sotrasambandet. Særskilte felt betinger også lavere skiltet hastighet på vegen (80 -
90 km/t). 
   
Vegvesenet sin vurdering er at det for søndre del, Arna-Vågsbotn, ikke er aktuelt med egne 
kollektivfelt på ny veg. Konsekvensutredning og trafikale analyser av alternativene med og 
uten felt der busstrafikk har prioritet framfor personbiltrafikk, skal gi føringer for en 
eventuell fravikssøknad.  
 
Lokaltoget Arna-Bergen er hovedstammen i kollektivtilbudet som fortsatt vil gi en stor 
konkurransefordel for sentrumsrettede reiser. Økt togfrekvens som følge av dobbeltspor i 
Ulriken vil forsterke dette ytterligere. 
 
I henhold til bystyrets vedtak pkt. a og b gjøres det en vurdering av konsekvensene for 
trafikk og trafikksikkerhet med og uten egne felt der busstrafikk har prioritet på hele 
strekningen Arna-Klauvaneset. Denne vurderingen danner grunnlag for en eventuell 
fravikssøknad. 
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Bybane og kollektivknutepunkt 

Arbeid med reguleringsplan for bybane mellom Bergen sentrum og Vågsbotn er startet opp 
og vil pågå parallelt med planarbeid for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.  Statens vegvesen er 
med som en av samarbeidspartene i bybaneplanleggingen, og det forutsettes at etatene 
sammen finner gode og koordinerte løsninger i Vågsbotn-området med hensyn til 
veganlegg, innpassing av bybane og kollektivknutepunkt, evt. bybanedepot, mulig 
innfartsparkering m.m. Se også pkt 4.6 i Planprogrammet.   

Trinnvis utbygging og utbyggingsrekkefølge 

I utgangspunktet vil alle anbefalte alternativer være fleksible for trinnvis utbygging og 
alternativ utbyggingsrekkefølge. Funksjonalitet og konsekvenser i mellomfasen vil her likevel 
variere en del mellom alternativene. Det gjelder også i hvilken grad en i første omgang kan 
slippe ombygging av dagens kryss i Vågsbotn.   
 
Trinnvis utbygging skal vurderes i kommunedelplanarbeidet. Arbeidet inkluderer vurdering 
av hvor mange utbyggingsetapper som kan være aktuelt, hvor etappeskille bør være, hvilke 
veganlegg som må bygges i hver etappe (hovedveg, lokalvegsystem, kollektivløsninger, g/s- 
løsninger). Endelig avklaring av hvilke etapper som skal prioriteres skjer gjennom NTP-
arbeidet. 
 

Alternative trasékombinasjoner som anbefales utredet 

Gjennom to faser i en innledende silingsprosess, har vi kommet fram til de 
kombinasjonsalternativene som anbefales videre utredet i kommunedelplan med 
konsekvensutredning. Silingsprosessen og begrunnelse for vekksiling og for de alternativ 
som anbefales videreført, er dokumentert i vedlagte Silingsrapport datert 24.01.2019. 
Traséene skiller seg vesentlig fra hverandre og representerer et stort spenn i egenskaper og 
konsekvenser. Vi vurderer det som en styrke at en i videre planarbeid får vurdert reellt ulike 
alternativer, også når det gjelder lengde, tunnelmengde og kostnader.  

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.  Hovedvegløsninger via Blindheimsdalen kan gi en noe kortere Ringveg 
øst og har mer daglinje.  
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Figur 0-1 Oversiktskart for alternative kombinasjoner som anbefales utredet 
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Tabell 0-1 Kombinasjoner som videreføres.  

 
NB! Dette er estimat på lengder som har dannet grunnlaget for kostnadsanslag for hvert 
kombinasjonsalternativ. Her er også kombinasjonsmulighetene med traséer gjennom 
Blindheimsdalen og tunnel fra Haukåsskogen til Klauvaneset (alt. N3a) tatt med, jf. 
Bystyrevedtak pkt e.  

Alle trasékombinasjoner er nærmere omtalt i kapittel 6.2. 
Alternativ med redusert standard på ny hovedveg, er omtalt i pkt 4.2.4 i planprogrammet. 
 
Alternativ med utvidelse av eksisterende hovedveg for E39 mellom Nordre Brurås og Hylkje 
(alternativ 0+), er silt vekk. Dette er omtalt og begrunnet i pkt. 4.5.3 i Silingsrapporten.  
Utvidelse av eksisterende hovedveg for E16 mellom Arna og Vågsbotn er med i vurderingene 
videre og bakt inn i flere alternativ for det sørlige delområdet, spesielt variant i S5/S11 som 
går langs Arnavågen og delvis bruker dagens vegkorridor videre mot Gaupås og 
Blindheimsdalen. I høringsforslaget til planprogram forutsatte alle alternativ som går 
gjennom Blindheimsdalen, utvidelse av dagens hovedveg på deler av strekningen. 

Endringer i trasealternativ som følge av høring/offentlig ettersyn og videre 
optimalisering 

Alt S9/N3 er tatt inn – alt. S8/N3 og S10/N3 er tatt ut. 
Som endring i planprogrammet etter høring, er alternativ S8/N3 og S10/N3 erstattet med 
alternativ S9/N3. Alternativ S9/N3 har samme funksjon som S8/N3 og S10/N3, men har 
mindre dagsone og lavere konfliktnivå med miljøtema (ikke prissatte tema). Alternativets 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

20 
 

anslåtte kostnader er også litt lavere enn S10/N3 pga. at man unngår inngrep i og kryssing 
av Gaupåsvatnet. Anslått kostnad er litt høyere enn S8/N3, men her har hensynet til de 
miljømessige negative konsekvenser for Gaupåsområdet, der hovedandelen av 
lokalbefolkningen bor, spilt størst rolle. 
 
To alternativ for tidligere S1 i Blindeområdet 
For å redusere miljøulemper i Blindeområdet og gjøre 
det mulig å nytte dagens E16 som framtidig lokalveg 
og gjøre anleggsgjennomføringen lettere, har Svv sett 
på en variant med i overkant av 1 km lang tunnel forbi 
dette området. Kryss vest for dagens Gaupåstunnel er 
da ikke nødvendig. Tidligere alt. S1 blir endret til:  

• Alt. S1a er løsning med utvidelse av dagens 
E16 i Blindheimsdalen og lokalvegkryss vest for 
Gaupåstunnelen (tidligere alt. S1) 

• Alt. S1b er løsning med ny hovedveg med 
tunnel forbi Blinde og beholder dagens E16 
som lokalveg. Ikke kryss vest for 
Gaupåstunnelen. 

 
Alternativ med hovedkryss på Eikås skal også kunne kombineres med N2 (dagsone i Åsane 
nord)  
Man har vurdert det som uheldig 
at ikke alternative kombinasjoner 
med hovedkryss på Eikås har 
mulighet med kombinasjon med 
løsninger for veg i dagen (alt N2) i 
nordre del av Åsane på like linje 
med alternativ med hovedkryss i 
Vågsbotn og veg gjennom 
Blindheimsdalen. Det er derfor tatt 
inn løsninger med kryss i 
Eikås/Bruråsområdet som føres 
videre nordover i samme korridor 
som alt N2. Dette har ført til at 
dagsonealternativ N2 nå er trukket 
lengre vest inn i Haukåsmarka og 
berører ikke så mange boliger i 
Haukåsområdet som tidligere 
traséløsning gjorde. Videre 
nordover følges trasé for N2 som 
vist tidligere. For å skille denne N2 
traseen fra N2 knyttet til kombinasjonene via Blindheimsdalen, kaller vi denne N2b. Nye 
kombinasjonsalternativ blir da: S6/N2b, S9/N2b, S11/N2b.  
 

Figur 0-3 Kombinasjoner med kryss på Eikås/Brurås. 
Oversiktskart for de to traseene for N3 (nå kalt N3a og N3b) og 
kombinasjon med N2 (nå kalt N2b) 

Figur 0-2 S1a og S1b forbi Blinde 
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Endret trase for alt. N3 (tunnel) i alternativ med hovedkryss på Eikås 
Resultat av behandling av fravik på opprinnelig kombinasjonsalternativ i Vegdirektoratet, har 
ført til endret trase både for alternativ N2 og N3 i Haukåsområdet og utforming av kryss i 
Eikås/Bruråsområdet, se figur 0-3. Tunnelalternativ N3 (nå kalt alt. N3a) føres nå inn på 
samme trase som søndre del av alt. N2a og N2b i Haukåsskogen sør for Almås. 
Begrunnelsen er at Vegdirektoratet ikke godtok fravik i Eikåskrysset for planlagt 
tunnelrampe fra nord, retning Åsane sentrale deler, og at vi har for kort dagsone i 
hovedvegkrysset til å tilfredsstille krav til lengde på av- og påkjøringsramper med 
fartsgrense på 100 km/t med opprinnelig kryssutforming og tunneltilknytning.  
 

Endringer av trasealternativ som følge av bystyrets vedtak pkt e og f. 

Ny kombinasjonsmulighet mellom alternativ i Blindheimsdalen og tunnelalternativ fra 
Haukås, jf. pkt e 
I bystyrets vedtak til planprogrammet var det ønsket å få utredet mulig kombinasjon mellom 
alternativ via Blindheimsdalen og tunneltrase fra Haukåsskogen til Klauvaneset, alt. N3a. Det 
vil si at kombinasjonene blir alt S1a, S1b, S3 eller S5 fram til Blindheim, alt N2a fram til 
lokalvegkrysset i Haukåsskogen og alt N3a videre i tunnel til Klauvaneset. Hovedkrysset blir 
to halve kryss som vist i kryssprinsipp 2 for alt. N2a/N3a. KU for ikke prissatte konsekvenser 
utredes i traséene som inngår i disse kombinasjonene. Det er fullt gjennomførbare 
kombinasjoner. Det utarbeides kostnadsanslag for dem, og de blir omtalt i eget punkt med 
fordeler og ulemper i oppsummeringen av planarbeidet. Se for øvrig oversikt over lengder i 
tabell 0-1. 
 
Gammel alt. N3 (nå kalt alt. N3b)– tunnel fra kryss på Eikås under Vikaleitet til Klauvaneset er 
tatt inn igjen, jf pkt f. 
I bystyrets vedtak til planprogrammet, ønsker de inn igjen en variant med hovedkryss på 
Eikås og tunnel under Vikaleitet og videre i samme trase som alt. N1. Dette alternativet var 
med i høringsutgaven av planprogrammet, men ble tatt ut pga at det ikke var mulig å 
tilfredsstille krav til kryssutforming og geometri for 100 km/t. Statens vegvesen har 
imidlertid valgt å følge bystyrets vedtak og ta inn igjen dette tunnelalternativet fordi det har 
mindre inngrep lokalt i Eikås/Brurås/Haukåsområdet og gir totalt en litt kortere trase enn 
alternativ med N3a. Dette alternativet er nå kalt alt N3b. Alt N3b har en litt annen utforming 
av hovedkrysset på Eikås, variant av kryssprinsipp 4, se pkt. 5,8. Men det gjøres 
oppmerksom på at gjennomføring av dette alternativet krever ytterligere fravik fra 
fartsgrense til 90 km/t. Traseen er vist på figur 0-3. 
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Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens vegnett pluss nye 
prosjekt som er vedtatt 
igangsatt/finansiert. Det vil si eksisterende 
hovedveg E16 Arna- Vågsbotn og 
eksisterende hovedveg E39 Vågsbotn-
Klauvaneset.  I tillegg er det tatt med ny 
E39 Svegatjørn-Rådal, ny Rv 555 
Sotrasambandet, Nordhordlandspakken og 
bybane til Fyllingsdalen. Vi har også tatt 
med planlagt fellesprosjekt E16 og 
Vossebanen Arna-Stanghelle med 
tilknytningspunkt ved ASKO i Arnadalen 
selv om dette prosjektet (banedelen) ikke 
er fullfinansiert ennå. Krysstilknytning til 
E16 mot øst ved ASKO er en 
rammebetingelse for vårt planarbeid. 
 
Framtidig videreføring av Ringveg øst mot 
Fjøsangerområdet er ikke med i 
referansealternativet. Effekter av den 
ferdige Ringveg øst omtales i eget punkt 
under kapittel Trafikkanalyse i Planrapporten. 
 

Løsninger for hovedvegkryss 

Omtale av utvikling av kryssløsningsprinsipp i Vågsbotn-Eikås/Bruråsområdet er omtalt i 
kapittel 5.8. Her er bare tatt inn de 3 hovedkryssprinsippene vi går videre med i de ulike 
trasealternativene.   

Etter silingen med hovedvegkryss, er det igjen to kryssprinsipp i Vågsbotnområdet med ny 
hovedveg via Blindheimsdalen og ett kryssprinsipp i Eikåsområdet med ny hovedveg via 
Eikås.  
 
Kryssprinsipp 2 med to halve kryss for trasekombinasjoner via Blindheimsdalen og dagsone i 
nord N2 
Kryssløsningen er her delt. Det er et halvt kryss med sørvendte ramper ved Birkeland for 
trafikk mellom Åsane sør/Bergen sentrum og ny hovedveg retning Arna. Dette krysset er 
viktig del av Ringveg øst og trafikken ledes via dagens kryss i Vågsbotn. Nordøst for 
Eikåstunnelen er det også et halvt kryss mot nord der trafikken kobles som ramper til/fra ny 
E39 mot Klauvaneset. Her beholder man dagens kryss i Vågsbotn som lokalvegkryss. 
Lokaltrafikken i Åsane nord kan kobles inn på to av feltene i Eikåstunnelen til/fra 

Figur 0-4 Dagens hovedvegsystem 
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lokalvegkrysset i Vågsbotn. Løsninger 
med denne kombinasjonen har dermed 
ikke behov for et lokalvegkryss i 
Haukåsskogen. I retning mot 
Nordhordland må lokaltrafikken bruke 
dagens veg til Tellevikkrysset på 
Klauvaneset. Det kan på sikt bli aktuelt 
å vurdere tiltak i krysset i Vågsbotn som 
hindrer kø på retningen Åsane-Arna 
(Ringveg øst) som f.eks. planskilte felt 
eller tilfartskontroll på lokalvegarmene i 
krysset.  

Figur 0-5 Prinsippløsning for 2 halve kryss (kryssprinsipp 2) 

 
Kryssprinsipp 3 med kryss i Vågsbotn for trasekombinasjoner via Blindheimsdalen mot lang 
tunnel i alt. N1 

I den videre optimaliseringsprosessen 
etter høring av planprogrammet, har man 
sett på en kryssløsning der hovedkrysset 
ligger i Vågsbotn / Birkelandområdet og 
lokalvegkrysset trekkes vestover mot 
Plantasjen, jf. figur 0-5. Dette løser opp i 
de tekniske utfordringer vi så tidligere i 
høringsutgaven av planprogrammet for 
kryssprinsipp 3, og muliggjør bedre 
løsninger for bybane og framtidig 
arealbruk i Vågsbotnområdet. Men 
løsningen fører med seg ytterligere 
utfylling i Langevatnet.  
 

Figur 0-6 Prinsippløsning for nytt kryss i Vågsbotnområdet (kryssprinsipp 3) 

 
Kryssprinsipp 4 med kryss i Eikås/Brurås/Haukåsområdet for trasekombinasjoner via Eikås 
kombinert med alt. N2 eller N3 i nord  

Løsninger med ny østlig tunneltrasé (N3) eller dagsone (N2) og hovedvegkryss på Eikås 
(kryssprinsipp 4) gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og bedre 
vilkår for bybane og arealutvikling der, jf. figur 0-6.  

Som følge av avklaringer med Vegdirektoratet med hensyn til vegstandard og andre fravik, er 
det nå en ny prinsippløsning for kryss i Eikås/Brurås/Haukåsområde. Hovedvegkrysset 
mellom E16 og E39 ligger i Eikås/Bruråsområdet og lokalvegkrysset er trukket mot nord i 
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Haukåsskogen med lokalvegforbindelse 
til dagens vegsystem. Dette 
tilfredsstiller krav til kurver og 
rampelengder i kryssområdene, men 
krever fravikssøknad på kryssavstand. 
 
 
 
Figur 0-7 Prinsippløsning for nytt kryss i 
Eikås/Brurås/Haukåsområdet (kryssprinsipp 
4) 

 

Variant av kryssprinsipp 4 

Bystyret ønsket inn igjen et alternativ 
som var med i høringsutgaven til 
planprogram, der hovedkrysset på Eikås 
ligger like nord for Eikåstunnelen og 
har lang tunnel videre under Vikaleitet 
til Klauvaneset («gammel N3»). 
Lokaltrafikken til/fra nordre del av 
Åsane føres gjennom på to filer i 
Eikåstunnelen og fordeles i dagens kryss 
i Vågsbotn. Det blir ikke kryss mellom 
lokaltrafikk og ny hovedveg nord for 
Eikåstunnelen i denne varianten. Dette alternativet forutsetter at Vegdirektoratet godkjenner 
fartsgrense på 90 km/t. 

Alternative trasékombinasjoner 

Varianter som er avklart eller som vurderes i videre planarbeid 
Vegdirektoratet har ikke gitt endelig godkjenning til fravikssøknad om tunnelrampekryss i 
Arnaområdet som skulle føre Arna- og Osterøytrafikken inn på nytt vegsystem så raskt som 
mulig. Det er derfor aktuelt å vurdere alternativ rampekryss med nordvendte ramper i 
Gaupås/Blindeområdet for lokaltrafikken i Arna. Det må blant annet vurderes hvordan denne 
kryssløsningen slår ut på trafikkavlastning av dagens E16 og nytten av ny E16.  

I det videre optimaliseringsarbeidet har man kommet fram til felles løsning langs Arnavågen 
og gjennom ny tunnel forbi Ytre Arna og bru over vestre del av Gaupåsvatnet for alternativ 
S5 (via Blindheimsdalen) og S11 (via Eikås).  

I Blindheimsdalen og Blindeområdet kan det bli aktuelt å vurdere å utbedre lokalvegen som 
beredskapsveg i alternativ der dagens E16 blir utvidet til 4 felt. Det gjelder alt. S1a, S3 og S5. 

I Vågsbotn har man i videre optimaliseringsarbeid kommet fram til én løsning for påhugg for 
lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset (N1).  

Figur 0-8 Prinsippløsning for nytt kryss i Eikåsområdet i alt. 
N3b 
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For løsninger med dagsone via Tuft (N2a/N2b) er det lengst nord vurdert ulike varianter av 
tunnel mot Klauvaneset. Dette må avklares i videre planarbeid. I Hordvikområdet kan det 
også være aktuelt å vurdere fullt kryss eller rampekryss med lokalvegnettet. 

Omtale av de ulike trasékombinasjoner 
 

VIA BLINDHEIMSDALEN     VIA EIKÅS  

  
 
 
 
 
Via Blindheimsdalen 
 
Kombinasjon S1a-N1 
Kombinasjonen S1a/N1 er tilnærmet korteste veg mellom Arna og Nordhordlandsbrua, og 
har samtidig klart kortere total tunnellengde enn mange andre alternativer. Selv om 
krysskostnadene i alternativet vil være høye, bidrar en kort og effektiv hovedveglinje med 
lang dagsone fra Haugland (Botnområdet) til Vikaleitet, til å holde kostnadene nede. 
Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen Haugland-Vikaleitet.  

I Blindheimsdalen legger man opp til utvidelse av dagens E16. Omkjøring ved planlagt 
vedlikehold og hendelser på hovedvegen må skje ved å overføre all trafikk til ett av 
feltretningene slik at det blir2 vegs trafikk på 2 av de 4 feltene. Et alternativ er å utbedre 
lokalvegen til beredskapsveg ved hendelser på hovedvegen, se omtale i forrige punkt. 

Figur 0-9 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 
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Kombinasjon S1a-N2a  
Kombinasjonen med S1a i sør gir en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane som 
omtalt i punktet over. N2 i nord har dagsone som alternativ til lang tunnel og bidrar til å 
holde kostnadene moderate, men har lengre veglinje enn tunnelalternativet.  Konflikter er 
knyttet både til dagsone på strekningen Haugland-Blindheimsdalen og dagsone på 
strekningen Haukås-Tuft-Hordvik. I denne kombinasjonsløsningen legges kryssprinsipp 2 til 
grunn med to halve kryss.  

Kombinasjon S1b-N1 og S1b-N2a 
Alternativ S1b legges i tunnel forbi Blinde, 
tunnellengde 1,2-1,3 km, og skiller seg i tillegg 
fra alternativ S1a ved at ny hovedveg legges 
parallelt med dagens E16 mellom Blinde og 
Vågsbotn. Man oppnår miljøforbedring i 
Blindeområdet, unngår løsninger for hovedveg 
som gir høye fjellskjæringer og kan beholde 
dagens E16 som lokalveg og god omkjøringsveg i 
hele Blindheimsdalen. Kryss med lokalvegsystem 
vest for Gaupåstunnelen blir unødvendig. 
Anleggsgjennomføring blir vesentlig enklere når 
dagens E16 beholdes. 
 
For øvrig blir løsningen som beskrevet under 
S1a-N1 og S1a -N2a. 

 
Figur 0-10 Alt. S1b med tunnel forbi 
Blinde 

Kombinasjon S3-N1 
Kombinasjonen S3/N1 har funksjonelt de samme egenskapene som S1/N1, men 
representerer likevel et klart ulikt alternativ. S3 med tunnel forbi Hauglandsområdet har 
lavere konfliktnivå enn alternativ med dagsone, men samtidig høyere kostnader pga lengre 
tunnel.  S3/N1 gir kort veg mellom Arna og Nordhordlandsbrua, og effektiv ringveg.  
Krysskostnadene i alternativet vil være høye, men kort hovedveglinje bidrar til å holde 
kostnadene nede. Denne kombinasjonen legger «kryssprinsipp3» med fullt hovedvegkryss 
sør for Vågsbotn til grunn. 

Kombinasjon S3-N2a 
Kombinasjonen S3-N2a har funksjonelt de samme egenskapene som S1-N2a, men 
representerer likevel et klart ulikt alternativ. S3 med tunnel forbi Hauglandsområdet har 
lavere konfliktnivå enn alternativ med dagsone, men samtidig høyere kostnader og lengre 
tunnel. Kombinasjonen med S3 i sør gir en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane. 
Dagsonen N2 i nord er alternativet til lang tunnel, og bidrar til å holde kostnadene moderate. 
Men konfliktnivået knyttet til dagsone på strekningen Haukås-Tuft-Hordvik er forholdsvis 
stort.  
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Kombinasjon S5-N1  
S5-N1 kombinerer en linje i sør som hovedsakelig følger dagens vegkorridor sør for 
Vågsbotn med en direkte tunnel nord for Vågsbotn. Ved å gå i dagsone langs Arnavågen, 
unngår en sammenhengende lang tunnel i sør slik en har i S1 og S3. Konflikter er i første 
rekke knyttet til strekningen langs Arnavågen, og Kalsås/Blindheim-Vikaleitet. Denne 
kombinasjonen legger «kryssprinsipp3» med fullt hovedvegkryss sør for Vågsbotn til grunn. 
 
Kombinasjon S5-N2a  
Kombinasjonen S5-N2a gir den lengste hovedvegen av alle de sammensatte alternativene, 
men representerer et alternativ som i hovedsak følger dagens vegkorridor i sør og ny veg i 
dagen mellom bebyggelse og fjellområde i nord. Moderate kostnader og lite tunnel gjør at 
denne kombinasjonen bør inngå i videre vurderinger i kommunedelplan med 
konsekvensutredning.  Konfliktnivået som følge av de lange dagsonene er stort. Se også 
omtale av N2a i de andre kombinasjonene S1-N2a og S3-N2a.  
 
Via Eikås 

Kombinasjon S6-N2b 
Denne kombinasjonen gir lang dagsone i Haugland/Blindeområdet sør for kryssområdet på 
Eikås og dagsone nord for krysset. Kombinasjonen har forholdsvis moderate kostnader. 
Konfliktnivået er stort og er knyttet både til dagsone på strekningen Haugland-
Blindeområdet og dagsone på strekningen Haukås-Tuft-Hordvik. 
 
Kombinasjon S6-N3a  
Kombinasjonen med S6 med lang tunnel og dagsone i vestre del av Hauglandområdet og i 
Brurås/Haukåsområdet, er en av mulighetene som bør undersøkes videre. N3a i nord har 
etter endringer i optimaliseringsfasen og avklaringer av fravik, felles dagsone med N2b i 
Brurås, Haukåsområdet til og med framtidig lokalvegkryss i Haukåsskogen og føres videre i 
lang tunnel til Klauvaneset. Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen Haugland-
Sandgothaugen (S6) og kryssområdene/dagsone ved Eikås, Brurås og Haukås (N3a).   

Kombinasjon S6-N3b 
Kombinasjon S6-N3b gir i likhet med S6-N2b lang dagsone i Haugland/Blindeområdet, men 
føres videre i tunnel under Vikaleitet fram til Klauvaneset med dagsone bare knyttet til 
kryssområdet på Eikås. Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen Haugland-
Sandgothaugen (S6) og kryssområde på Eikås (motorsportanlegg).  
 
Kombinasjon S9-N2b 
Kombinasjonen gir i hovedsak tunnelløsning sør for krysset på Eikås og dagsone i nord. 
Konfliktene er knyttet til dagsone på strekningen Brurås-Haukås-Tuft-Hordvik. 
Trasealternativet gir totalt kortest veg mellom Arna og Klauvaneset av de som har dagsone 
(N2a og N2b) i nord. Kombinasjonen berører lite jordbruksareal i aktiv drift.  
 
Kombinasjon S9-N3a  
Løsning for N3a og hovedvegkryss på Eikås er omtalt i kombinasjonen S6-N3a. 
Kombinasjonen med S9 er en av dem som gir mest tunnel, er en av de dyreste, men har 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

28 
 

samtidig en av de korteste totallengdene for ny hovedveg og har lavt konfliktnivå. Konflikt 
ved Eikås, Brurås og Haukås . Kombinasjonen berører ikke jordbruksareal i aktiv drift. 

Kombinasjon S9-N3b 
Kombinasjon S9-N3b er alternativet med mest tunnel, er dyrt, men har samtidig en av de 
korteste traselengdene. Kombinasjonen har lavt konfliktnivå og mindre konflikt enn alt N3a i 
Eikåsområdet. Berører ikke Brurås og Haukås. Kombinasjonen berører ikke jordbruksareal i 
aktiv drift. 
 
Kombinasjon S11-N2b 
Kombinasjonen har lengst dagsone av alle alternativene med kryss på Eikås. Kombinasjonen 
har lengst total veglengde og det er høyt konfliktnivå langs Arnavågen, på Haukås, Tuft og i 
Hordvikområdet. Bro over Gaupåsvatnet er kostnadsdrivende element.  
 
Kombinasjon S11-N3a 
Løsning for N3a og hovedvegkryss på Eikås er omtalt i kombinasjonen S6-N3a. 
Kombinasjonen med S11 gir mindre tunnel enn S9 fordi S11 har dagsone langs Arnavågen 
og Gaupås.  Konfliktnivået er høyere og kostnadene nokså lik S9+N3a. Konflikt ved Eikås, 
Brurås og Haukås. Bro over Gaupåsvatnet er kostnadsdrivende element. 
 
Kombinasjon S11-N3b 
Løsning for N3b og hovedvegkryss på Eikås er omtalt i kombinasjonen S6-N3b. 
Kombinasjonen med S11 gir mindre tunnel enn S9 fordi S11 har dagsone langs Arnavågen.  
Konfliktnivået er høyere og kostnadene nokså lik S9+N3b. Konflikt ved Eikås, Brurås og 
Haukås. Bro over Gaupåsvatnet er kostnadsdrivende element. 
 

Utredningsprogram  

Teknisk plangrunnlag 

Traséalternativene skal videreutvikles i arbeidet med kommunedelplanen. Utviklingen skal 
tilstrebe oppnåelse av prosjektets effektmål med vurdering av kostnader og nytte samt 
redusere konsekvenser for de ikke-prissatte tema. Teknisk plangrunnlag er nærmere 
beskrevet i kapittel 4 Rammer og forutsetninger og i Utredningsprogrammet Kapittel 7.1.  

• Vegstandard og utforming av vegsystemet. Endelig fastsetting av vegstandard med 
fartsgrense og krysstyper må fastsettes i samråd med Vegdirektoratet. 

• Trafikk og transportvurderinger 
o Trafikkanalyse for 0-alternativet og alle traséalternativ og kryssområder i 

planområdet.  
o Vurdering av mulige trafikkregulerende tiltak 
o Løsninger for kollektivtransport, gang- og sykkeltransport.  

• Støy- og luftforurensning – beregninger 
• Geologi og geoteknikk – grunnforhold 
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• Flomanalyse – beregninger av framtidig flomnivå og vurdering av konsekvenser for 
veganlegget og for områdene rundt 

• Massehåndtering 
o Masseoverskudd – mulig plassering av massedeponi 
o Vurdering av kvalitet på masser 

Konsekvensutredning – samfunnsøkonomisk analyse 

De anbefalte traséalternativene skal utredes etter forskrift om konsekvensutredning etter 
plan- og bygningsloven og vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse, og sammenstilles i 
samsvar med metode omtalt i Statens vegvesen sin håndbok (hb) V712, jf. kap.7.2. Tema er: 
 

• Prissatte konsekvenser (konsekvenser som kan kvantifiseres og verdisettes i kroner). 
I tillegg til byggekostnader inngår blant annet kostnader knyttet til drift, og 
vedlikehold, ulykkeskostnader, kostnader knyttet til støy og luftforurensning og 
grunnerverv. Det skal videre beregnes utslipp av klimagasser fra de ulike 
alternativene, jfr. metode kap 5.8 i hb V712.  
Ny hb V712 har overført enkelte deltema som tidligere var inne i deltema 
naturressurser i ikke-prissatte konsekvenser, over til prissatte konsekvenser. I dette 
prosjektet er konsekvenser for tema skogbruk og evt. endringer knyttet til 
fallrettigheter til kraftproduksjon for Arna kraftverk aktuelle tema. Pukkverket i 
Gaupås skal i utgangspunktet ikke berøres. Kostnader knyttet til konsekvenser for 
skogbruk og fallrettigheter tas inn under grunnerverv. Alle kostnadene blir vurdert 
opp mot nytten av tiltaket. 

 
• Ikke-prissatte konsekvenser (konsekvenser som verken kan eller bør verdisettes i 

kroner) skal utføres i samsvar med metode beskrevet i hb V712. Formålet med 
analysen er å bringe fram kunnskap om undersøkelsesområdet og virkninger av 
tiltaket. Analysen skal vise virkninger av tiltaket for hvert fagtema og det skal 
avslutningsvis gjøres en samlet vurdering av ikke-prissatte tema som redegjør for 
virkinger av tiltaket. 

o Landskapsbilde 
o Friluftsliv/by- og bygdeliv  
o Naturmangfold  
o Kulturarv  
o Naturressurser 
 

• Risiko- og sårbarhet (ROS). Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. 

  

• Måloppnåelse. Grad av måloppnåelse blir drøftet for alle alternativ. Drøftingen skal 
være etterprøvbar og bygge på dokumentasjonen fra konsekvensutredningen. Det 
vises til hb V712 kap. 8.1. 
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• Andre samfunnsmessige virkninger. Det skal utarbeides en vurdering av 
arealbruksendringer og andre regionale og lokale virkninger. Det vises til hb V712 
kap. 9.2. 

 
• Trafikk- og tunnelsikkerhetsanalyse. Utarbeides i samsvar med hb V712, kap 5.6 

med både beregninger og en beskrivelse etter Vegsikkerhetsforskriften (pkt. 5.6.4). 
Beregnede ulykkeskostnader tas inn i prissatte konsekvenser. 

 

Medvirkning 

Det vises til mer detaljert omtale i kapittel 8 i dette planprogrammet.  
 
Sentrale aktører i medvirkningsprosessen vil primært være statlige, fylkeskommunale og 
kommunale myndigheter og andre offentlige organ, og private organisasjoner og 
institusjoner, velforeninger og bygdelag, grunneiere, innbyggere generelt i planområdet 
m.m. som blir berørt av forslaget. Organiseringen av medvirkning, informasjonsformidling 
og dialog blir ivaretatt på flere forskjellige måter og gjennom flere typer prosesser og 
arenaer: 
 
I forbindelse med høringen av planprogrammet, ble det arrangert åpne høringsmøter 
(folkemøter).  

• Ett felles folkemøte da forslag til planprogram ble oversendt Bergen kommune.  
• Ett folkemøte i hver bydel da planprogrammet ble lagt ut på høring.  

 
I det videre planarbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning vil også åpne 
folkemøter bli brukt i forbindelse med informasjon om prosjektet og mottak av innspill til 
planarbeidet.  I tillegg blir det ulike typer møter med offentlige myndigheter og private 
interessenter, se liste i kapittel 8. 
 
Alle åpne møter blir annonsert i pressen på forhånd. 
 
I tillegg kan informasjon om prosjektet innhentes her: 

• Statusrapporter på nettsiden til prosjektet; 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset 

• Digital publisering av plandokument på samme nettside ifm høring av 
planprogram med silingsrapport og senere høring av forslag til 
kommunedelplan med konsekvensutredning 

• Informasjon om prosjektet via media 
• Kontakttelefon/mail 

o Prosjekteier Statens vegvesen Hege Løtveit, tlf 55516404, (fram til 
31.12.2019), epost hege.lotveit@vegvesen.no 

o Planprosjektleder Statens vegvesen Lilli Mjelde, tlf 55516439, epost 
lilli.mjelde@vegvesen.no 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset
mailto:hege.lotveit@vegvesen.no
mailto:lilli.mjelde@vegvesen.no
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1 OM PLANOPPGAVEN 

1.1 Bakgrunn 

E16 Arna-Vågsbotn  
Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en 
tofelts veg på rundt 11 kilometer. ÅDT på 
strekningen er 15-17.000. Behovet for ny vegløsning 
gjelder på den ene siden å bedre dagens problemer 
med trafikksikkerhet, og tunnelsikkerhet. Samtidig 
utgjør prosjektet E16 Arna-Vågsbotn også nordre del 
av Ringveg øst, som er en del av langsiktig strategi 
for å redusere biltrafikken i sentrale deler av Bergen. 
Strekningen vil bli del av framtidig E39 og inngå som 
del av E39 Ferjefri Trondheim-Kristiansand. 
 
E39 Vågsbotn-Klauvaneset   
Strekningen E39 Vågsbotn-Klauvaneset 
(Nordhordlandsbrua) er i dag rundt 9 kilometer. Med 
unntak av den relativt nylig etablerte Eikåstunnelen er 
dette en tofelts veg. Trafikken er høy (ÅDT=20.000) 
og standarden lav. Tilbud for gående og syklende er 
mangelfullt og dagens veg påvirker nærmiljøet 
negativt. Dagens E39 fungerer også i stor grad som 
lokalveg med randbebyggelse og mange kryss og avkjørsler. Dette bidrar til at strekningen i 
lang tid har vært ulykkesutsatt. Trafikkmengden i kombinasjon med mange kryss og 
avkjørsler, gjør at kapasitetsgrensen for vegen er nådd og man har lange køer i rushet og 
ved hendelser i vegnettet som resultat. Kollektivtransporten står i samme kø som annen 
trafikk. 
 

1.2 Formål med planprogrammet og planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) 
for strekningen E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn- Klauvaneset.  Planarbeidet skal 
avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og 
Nordhordland bedre sammen og være effektiv, trafikksikker og forutsigbar 
transportforbindelse i riksvegnettet i regionen samtidig som det skal avlaste dagens 
vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel. Prosjektert inngår også som del av Ferjefri E39 
Trondheim-Kristiansand. I tillegg skal parsellen Arna-Vågsbotn være en del av framtidig 
Ringveg øst som skal bidra til framtidig reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum. 
 
For alle kommune(del)planer og reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varslingen om 
planoppstart, utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet (jfr. Plan- og 

Figur 1-1 E16 Arna-Vågsbotn og E39 
Vågsbotn-Nordhordlandsbrua 
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bygningsloven, § 4-1 og kapittel 4 i forskrift for konsekvensutredninger). Planprogrammet 
skal:  
 

• Gjøre rede for formålet med planarbeidet 
• Beskrive tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete 

saken anses viktige for miljø og samfunn 
• Gjøre rede for relevante og realistiske alternativ  
• Gjøre rede for behovet for utredninger og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å 

skaffe nødvendig kunnskap – viser til kapittel 5 i veiledning til forskrift for 
konsekvensutredninger  

• Gjøre rede for planprosessen med framdriftsplan, frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt 

 
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsling av planoppstart for kommunedelplan. Planprogrammet fastsettes av 
planmyndigheten som er Bergen kommune.  
 
Ambisjonen med planprogrammet er å fastsette relevante og realistiske traséalternativ som 
skal utredes i konsekvensutredningen og kommunedelplanen.  
Planprogrammet skal utformes slik at det senere kan etterprøves om planarbeidet er 
gjennomført i samsvar med dette og om en har nådd målsettingene for planarbeidet.  
 

1.3 Planprosjektet i det overordnete transportsystemet 

1.3.1 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergen (2011).  

Konseptvalgutredningen (KVU) for Bergensområdet «Kjuagutt og stril, mindre bil» ble ferdig i 
2011. Den hadde en grundig gjennomgang og analyse av et samlet transportsystem, der 
Ringveg øst var ett av elementene.  
 
Overordnet samfunnsmål for Bergensområdet i KVU arbeidet var:  
 
 
1 2040 skal Bergensregionen ha et transportsystem og utbyggingsmønster som gir god 
tilgjengelighet til viktige reisemål, og effektiv transport for brukerne. 
På kort sikt: Bergen skal ha en bilandel og et reisemønster som sikrer lovpålagt krav for 
luftkvalitet i sentrale deler av Bergen. 
 

 
KVU anbefalte å sette i gang planarbeid for Ringveg øst for å gi framkommelighet, 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet fra områdene i øst, redusert sårbarhet i transportsystemet, 
og effektivisering av riksvegnettet og effektiv gods- og varedistribusjon (KVU, kap. 11). I 
Bergen kommunes behandling av KVU er Ringveg øst tatt opp, også med begrunnelse knyttet 
til avlastning av sentrale byområder. Ved behandling 28.11.2011 ba Bergen bystyre om at 
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Ringveg øst må sikre god kobling mot det øvrige ringvegsystemet og om løsninger som 
avlaster Nygårdstangen, Danmarksplass og Sentrum. 
 
Den eksterne kvalitetssikringen av KVU (KS1) anbefaler bl.a. at Nyborgtunnelen og Ringveg 
øst via Arna vurderes nærmere. 
 
I brev fra Samferdselsdepartementet 04.04.2013 til Vegdirektoratet orienteres det om 
Regjeringens beslutning: 
 

• Utvikling av transportsystemet i Bergensregionen baseres ikke på en regionpakke 
med felles organisering og finansiering nå.  

• Aktuelle prosjekt og tiltak vurderes trinnvis.  
• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet vektlegges ved prioritering av prosjekter.  
• Rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler legges til grunn når Bergensprogrammet 

skal reforhandles etter 2013. Dette rammeverket kommer vi tilbake til etter fremlegg 
av NTP.  

• Økt bruk av tiltak som virker begrensende på personbiltrafikken samt satsing på 
kollektivtransport, vil være en forutsetning for evt. tildeling av statlige midler 
gjennom belønningsordningen og bymiljøavtalen.  

• Bergensregionen bør vurdere å på sikt samordne sine prosjekter og tiltak til en 
samlet pakke der rammeverket for helhetlig bymiljøavtaler legges til grunn. 

 
 Det sies ikke eksplisitt hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging, men 
«Aktuelle prosjekt og tiltak må vurderes trinnvis». Ringveg øst var et av prosjektene i KVUens 
anbefalte strategi.  
 
Statens vegvesen sendte brev til Samferdselsdepartementet (brev datert 06.02.2018) om at 
man i planarbeidet med E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset legger til grunn at denne 
planleggingen vil være i tråd med Regjeringens beslutning om KVU for transportsystemet i 
Bergensregionen, datert 04.04.2013, og at KVU-plikten for prosjektene er oppfylt. Dette ble 
bekreftet av Samferdselsdepartementet i epost datert 28.02.2018. 

1.3.2 Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane (2016) 

Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane er en oppfølging av KVU/KS1 for 
transportsystemet i Bergensområdet (2011).  Dette er ikke en plan, men en utredning før 
oppstart av formell planprosess etter Plan- og bygningsloven.   
 
Utredningen er gjort i samråd med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom 
en prosjektgruppe der deltagerne er holdt orientert om arbeidet og gitt mulighet til å gi 
innspill underveis.   
 
Den er særlig konsentrert om konseptvalg og hvilke trafikale effekter disse gir. Virkninger 
for biltrafikken er sentralt i de identifiserte målene.  
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Forventningene til at ny E39-ringveg utenom Bergen alene skal løse miljø- og trafikk-
utfordringer sentralt i Bergen er store, men også langt på veg urealistiske. For å underbygge 
de beregnede effektene av å bygge ny ringveg, er det i utredningen lagt vekt på å belyse 
hvorfor dagens trafikkbilde ser ut som det gjør. Med bakgrunn i reisevaneundersøkelsen 
RVU 2013 er det vist at dagens trafikk i «midtsonen», dvs de mest sentrale delene av Bergen 
mellom Sandviken, Landås, Minde og Laksevåg, i stor grad domineres av bilturer til/fra ytre 
bydeler, og interne turer. Gjennomgangsturer (potensielle «ringvegturer») med bil som 
belaster dagens E39 og som ikke har målpunkt i «midtsonen», er nok vesentlig færre enn det 
mange oppfatter. Årsaken til dagens trafikkbilde er knyttet til stor aktivitet sentralt i Bergen. 
Over en tredjedel av innbyggerne i kommunen bor innenfor «midtsonen», og over halvparten 
av arbeidsplassene er registrert her. I tillegg finnes her en stor andel av byens service, 
handel, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. 
 
Utredningen belyser tre konsept:  
 

• Ikke bygge ny E39, satse kun på økte restriksjoner  
• Omlegging av E39 med konsept «vest» via Eidsvåg, med økte restriksjoner sentralt  
• Omlegging av E39 med konsept «øst» via Arna, med økte restriksjoner sentralt  

 
De undersøkte konseptene gir klart ulike grader av reduksjon og omfordeling av trafikk, men 
omlegging av E39 vil ikke alene kunne gi en radikal endring av dagens trafikkbilde. Det vil 
fortsatt være mye biltrafikk igjen på dagens E39. Om målet er betydelig reduksjon av 
biltrafikk sentralt i Bergen er det derfor like viktig å fokusere på andre typer tiltak. Sammen 
med utvikling av gang-, sykkel- og kollektivtilbud, vil økte restriksjoner (trafikantbetaling, 
parkering mv) være uunngåelig dersom en ønsker en stor trafikknedgang, jfr. figur 2. 
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Figur 1-2 Beregnede trafikale effekter av de ulike konseptene i utredningen 

Det vises til hovedrapport med vedlegg for nærmere informasjon om overordnete trafikale 
virkninger av Ringveg øst og ny E39 nord i Åsane: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-
ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane 
 
Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper anbefaler Statens vegvesen i utredningen 
konsept «øst» via Arna, inklusiv økte restriksjoner sentralt. 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, jfr. figur 1-3  
 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane
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Avgjørende for anbefalingen er:  
 
• 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». 

 
 
 

 
Utredningen ble lagt ut på offentlig høring og behandlet i Bergen kommune, Hordaland 
fylkeskommune, alle Nordhordlandskommunene m.fl.  Alle disse gikk inn for Statens 
vegvesen sin anbefaling om konsept øst. Det konseptet legges til grunn for arbeidet med 
kommunedelplanen. 
 

Figur 1-3 Nytt overordnet 
vegsystem med ny Ringveg øst via 
Arna og E39 nord i Åsane 
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1.3.3 Del av overordnet riksvegnett, ferjefri E39 

Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil, 
med omlegging av E39 via Arna, være en del 
av framtidig overordnet riksvegnett og ferjefri 
E39. Dette gir ambisjoner og føringer for 
vegens funksjon og standard.  
 
Gjennom Nasjonal transportplan 2018–2029 
har Stortinget vedtatt langsiktig mål om å 
bygge ut og forbedre E39 mellom 
Kristiansand og Trondheim. Strekningen er 
om lag 1100 km lang. Vegen går gjennom 
seks fylker, og den passerer og binder 
sammen byene Stavanger, Bergen, Ålesund og 
Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, 
med sju ferjesamband. 
 
Målet er å skape en utbedret og ferjefri 
strekning for effektiv transport for mennesker 
og gods, både lokalt og regionalt i regionen. Dette binder landsdelen sammen på en effektiv 
måte og vil også bidra til mer effektiv industri. Strekningen blir nærmere 50 kilometer 
kortere, og reisetiden blir mer enn halvert. Kutt i reisetid skjer ved at ferjestrekninger blir 
erstattet med broer og tunneler i tillegg til at en rekke strekninger på land også skal 
utbedres.  
 
Det er etablert et eget prosjekt som har som oppgave å bidra til at utbedringene vil styrke 
forholdene for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. Prosjektet skal bidra til 
teknologiske løsninger som gjør fjordkryssingene mulig.  Det vises til: 
https://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39 
 
 
 

Figur 1-4 Fergefri E39 

https://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39
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1.4 Én felles kommunedelplan 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 ligger 
E16 Arna Vågsbotn (del av Ringveg øst) og 
E39 Vågsbotn-Klauvaneset inne som to 
separate prosjekt. I utredningen av Ringveg 
øst og E39 nord i Åsane (2016) anbefales 
det at:  

• Funksjonelle forhold, 
kryssløsninger mv. gjør det 
avgjørende å se løsningene for 
delstrekningene E16 Arna-
Vågsbotn og E39 Vågsbotn-
Klauvaneset samlet i en felles 
kommunedelplanprosess. 

 
Den innledende planfasen med 
alternativsøk, siling og utarbeiding av 
planprogram har vist at det er svært viktig 
å se hele parsellen Arna-Klauvaneset i 
sammenheng. Statens vegvesen 
opprettholder derfor sin anbefaling om en 
felles kommunedelplanprosess, og har lagt 
det til grunn for planarbeidet.  
 

1.5 Planmyndighet og 
tiltakshaver 

Det er avklart at planleggingen av denne kommunedelplanen vil gjennomføres som en vanlig 
planprosess etter PBL med Bergen kommune som planmyndighet. 
 
Statens vegvesen Region vest er tiltakshaver. 
 

1.6 Organisering av planarbeidet. 

Organisasjonskartet på neste side viser prinsipp for hvordan planprosjektet er organisert. 
 
Prosjekteier: I samsvar med ny organisasjon for Statens vegvesen er Divisjon utbygging, 
utbyggingsområde vest, ny prosjekteier etter 01.01.2020. Avdelingsdirektør Kjartan Johan 
Håve er leder for utbyggingsområde vest. 
 
Referansegruppe: Det er opprettet en referansegruppe med Statens vegvesen, politisk 
ledelse fra Bergen kommune, byrådsavdeling Byutvikling, Regionrådet i Nordhordland, 

Figur 1-6 Konsept «øst» med alternativ/varianter for 
korridoren Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

Figur 1-5 Parseller i Østre korridor 
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ledelse i Vestland fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland. Utbyggingsdirektør Kjell Inge 
Davik leder denne gruppa. Det legges opp til 2-3 møter i året. 
 
Ekstern samarbeidsgruppe: Det er opprettet en samarbeidsgruppe med prosjekteier, 
prosjektteamet fra Svv og saksbehandlere/ repr. fra administrasjonen fra Bergen kommune, 
Vestland fylkeskommune og Skyss og Fylkesmannen. Denne gruppa har jevnlige møter, ca 
hver 6 uke. 

I tillegg har Statens vegvesen flere interne samarbeidsgrupper med fagfolk fra ulike 
avdelinger for å få et så bredt tverrfaglig samarbeid som mulig med i planarbeidet. Alle disse 
gruppene har jevnlige møter. 

 

Figur 1-7 Organisasjonsplan etter 01.01.2020 
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1.7 Prosjektmål 

1.7.1 Samfunnsmål 

Dette prosjektet har følgende samfunnsmål:  
 
 
• Det skal legges til rette for et riksveganlegg for E16 Arna –Vågsbotn og E39 Vågsbotn 

- Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være 
effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal 
samtidig 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. 
 

 
Dette bygger opp under det mer overordnete samfunnsmålet som ble valgt i KVU for 
transportsystemet i Bergensområdet (2011).  

1.7.2 Effektmål 

Utledet av samfunnsmålene er det på et mer detaljert og konkret nivå fastsatt flere 
effektmål. 
 
• Effektmål 1: Et sikkert transporttilbud for alle brukere 

o Antall ulykker med drepte eller hardt skadde på hele strekningen 
(vegsystemet) skal minimeres. 

o Ingen møteulykker på nytt veganlegg. 
o Skredfare skal unngås  

 
• Effektmål 2: Økt fremkommelighet og forutsigbarhet på hele strekningen for alle 

brukere 
o Reisetid på strekningen skal være forutsigbar for alle brukere.  
o Anlegget skal gi god fremkommelighet og forutsigbarhet for alle kjørende og 

øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. Kollektivtrafikk prioriteres 
framfor personbiltrafikk, og skal ha god tilkomst til kollektivknutepunkt med 
effektiv overgang mellom ulike typer kollektivtransport – tog/buss, 
bybane/buss. 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

41 
 

o Gående og syklende skal sikres trygg, effektiv og attraktiv framkommelighet 
på hele strekningen Arna-Klauvaneset, og ha trygg og effektiv tilkomst til 
kollektivknutepunkt med god overgang til kollektivtransport. 

 
• Effektmål 3: Vegkapasitet 

o Vegkapasiteten på strekningen Arna-Vågsbotn skal økes som følge av ønsket 
reduksjon i trafikken gjennom Bergen sentrum 

o Veganlegget skal avlaste dagens vegnett slik at det gis grunnlag for ønsket 
areal- og sentrumsutvikling i Arna- og Åsane bydel. 

o Det skal være god kapasitet på sykkelveganleggene som innbyr til økt 
sykkelbruk. 

 
• Effektmål 4: Redusere sårbarhet 

o Kollektivtrafikken og annen trafikk må ha en reell mulighet for omkjøringsveg 
ved stengt veg / stengte tunneler. 

 
• Effektmål 5: Ivareta bruks- og verneverdier 

o Unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi 
o Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres 
o Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges 

spesiell vekt på bevaring av vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i 
Haukåsvassdraget 

o Unngå negativ påvirkning på viktige og helhetlige kulturmiljø og 
kulturlandskap, i tillegg til kulturminner av stor verdi. 

 

1.8  Nærmere om planarbeidet og planprosessen 

1.8.1 Fase 1: Planprogram (PBL §4-1), med silingsrapport: 

For å komme fram til hvilke traséalternativ som skal utredes, har arbeidet med planprogram 
hatt en innledende silingsfase. Silingsarbeidet er dokumentert i en silingsrapport som er 
vedlagt planprogrammet. 
 
I silingsfasen gikk vi bredt ut for å få fram mulige traséalternativ og prinsippløsninger basert 
på tilrådingene i det forprosjektet som er utført, og en idédugnad for mulige 
løsningsalternativ som ble gjennomført 12. juni 2018. På idédugnaden deltok fagfolk fra 
Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Skyss, og Fylkesmannen.  
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Det er så gjort en silingsvurdering etter 
definerte silingskriterier. Uaktuelle alternativ 
som hadde stort konfliktnivå, høy kostnad 
og/eller stor usikkerhet, svarte dårlig til 
prosjektmålene eller hadde bedre alternativ 
med samme funksjon, ble silt vekk i en 
innledende silingsfase 1. Det ble så utført en 
slingsfase 2 der man vurderte mer detaljert de 
ulike traséalternativ i forhold til mer detaljerte 
silingskriterier. Vi har hatt som mål å stå igjen 
med relevante og realistiske løsningsalternativ 
som er tatt inn i planprogrammet for 
konsekvensutredning og videre optimalisering 
i kommunedelplanarbeidet.   
 
Planprogrammet med vedlegg legges på høring 
og behandles videre politisk av 
planmyndigheten som er Bergen kommune. 
Samtidig meldes det om oppstart av 
kommunedelplanarbeid innenfor det 
planområdet som er vist i figur 1-6, se også 
kap. 3. Fastsatt planprogram er grunnlaget for 
videre arbeid med konsekvensutredning (KU) 
og kommunedelplan. 

1.8.2 Fase 2: Kommunedelplan med konsekvensutredning (PBL § 4-2 og §11): 

Arbeidet med selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 
planprogrammet, de uttalelser og merknader som kommer inn i høringsperioden, og vedtak 
som fastsetter planprogrammet. 
 
Omfang av konsekvensutredningene er nærmere spesifisert i kapittel 7 
«Utredningsprogram» i dette dokumentet. 
 
Arbeidet vil også inneholde en teknisk del med optimalisering av foreslåtte traséalternativ 
med kryssløsninger, tilknytning for lokalvegsystem, løsninger for kollektivtransport, gang- 
og sykkeltrafikk, mer detaljert vurdering av grunnforhold, trafikkforhold, trafikksikkerhet, 
gjennomførbarhet, kostnader mm. Dette blir omtalt i planrapporten tilknyttet 
kommunedelplandokumentene. 
 
Kommunedelplanarbeidet skal munne ut i følgende plandokument: 

• Plankart for hvert traséalternativ 
• Planbestemmelser for hvert traséalternativ 
• Planomtale med vedlegg: 

o Teknisk del med  
 Vegstandard og funksjon 

Figur 1-8 Planområdet for kommunedelplan med 
KU for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 
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 Omtale av 0-alternativ 
 Omtale av løsninger for ny hovedveg i de ulike alternativ som blir 

utredet – veggeometri, prinsipper for kryssplassering og utforming 
mm 

 Løsninger for g/s systemer og lokalvegtilknytninger 
 Løsninger for kollektivtransport  
 Trafikkvurderinger 
 Trafikk- og trafikantsikkerhet – vurdering av risiko 
 Fravikssøknader og fraviksbehandling 

o Konsekvensutredning i hht Forskrift for konsekvensutredninger og Statens 
vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser 

o Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
o Arealbruksendringer, lokale og regionale virkninger 
o Klimabudsjett og klimaoppfølging 
o Fagrapporter med blant annet  

 Ikke-prissatte konsekvenser 
 Geologiske- og geotekniske rapporter og grunnundersøkelser i 

kritiske punkt 
 Støy og luftforurensning 
 Mulige løsninger for håndtering av overskuddsmasser 
 M.m.   
 

1.9 Lovgrunnlaget for arbeidet 

Lovgrunnlaget for planprosesser er nedfelt i lovverk, forskrifter, bestemmelser og rundskriv. 
For dette arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning gjelder: 
 

• Plan- og bygningsloven 
• Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) 

 
I tillegg kommer en rekke sektorlovverk som også er førende for planarbeidet. Konkret skjer 
dette ved at sektorlovverket ivaretas gjennom fagutredninger og annen dokumentasjon der 
det faglige innholdet blir innarbeidet i plankart, planomtale, konsekvensutredninger og 
planbestemmelser.  
 
Oversikt over relevante sektorlovverk for planarbeidet. 

• Vegloven 
• Naturmangfoldloven 
• Jordloven 
• Kulturminneloven  
• Friluftsloven 

• Vannressursloven 
• Forurensningsloven 
• Folkehelseloven 
• Lakse- og innlandsfiskloven 

 
I tillegg til det sentrale lovverket, blir planarbeidet regulert av forskrifter. 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

44 
 

2 OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 

2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling, utarbeider regjeringa hvert fjerde år nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging (jfr.PBL § 6-1). De nasjonale 
forventningene til planprosesser for inneværende periode (vedtatt 12.06.2015) er innenfor 
disse hovedsatsingsområdene: 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i 
planleggingen. Overordnet målsetting er at koordinert planlegging mellom alle parter og 
styringsnivå vil bidra til bedre sammenheng mellom nasjonal, regional og kommunal 
planlegging, og gjøre planleggingen mer forutsigbar og målrettet. 
 

2.2 Statlige planretningslinjer  

For å konkretisere nasjonale forventninger til planlegging og markere nasjonal politikk på 
viktige områder i planleggingsarbeidet, er det bygd inn i plan- og bygningsloven (§6-2) 
bestemmelser om statlige retningslinjer og statlige planbestemmelser. De mest sentrale 
retningslinjene for planleggingsarbeid omhandler: 
 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR, 
2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR, 
2014) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(SPR, 2011) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (SPR, 
1995) 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (SPR, 1994) 
 
Føringene som ligger i retningslinjene, skal legges til grunn for all offentlig planlegging, og 
enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organ treffer. 
 

2.3 Statlige planbestemmelser 

Statlige bestemmelser (PBL § 6-3) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til 
planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 
 
Det er for tiden ingen gjeldende statlige bestemmelser. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-6-statlige-planretningslinjer-o/-6-3-statlige-planbestemmelser/id556759/


Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

45 
 

2.4 Nasjonal transportplan 2018-2029 

2.4.1 Overordna målsettinger  

Det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken er: 
 
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet» 
 
Regjeringen jobber mot en moderne og effektiv transportsektor. Det legges vekt på en 
balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre prioriteringer slik at ressursbruken bidrar i 
retning av de tre hovedmålene: 
 

1. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
Regjeringen legger vekt på  

• Å binde sammen regioner og landsdeler ved å prioritere tiltak som korter ned 
reisetider  

• At tiltakene utformes slik at barn og unge kan få nytte av forbedringene som gjøres i 
transportsystemet – gjelder i første rekke tiltak som gang- og sykkelveger og 
utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor betydning for barns hverdagsliv 
og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet 

• At persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 

 
2. Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

Regjeringen har etappemål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde årlig i vegtrafikken 
innen 2030. For å nå dette målet, vil regjeringen rette innsatsen mot fem 
hovedsatsingsområder:  

• Sikre veger 
• Risikoatferd i trafikken 
• Spesielt utsatte grupper i trafikken 
• Teknologi 
• Tunge kjøretøy. 

 
Regjeringen vil også øke hensynet til samfunnssikkerhet i forhold til  

• Terror og andre anslag mot transportanlegg 
• Øke robustheten i forhold til klimatiske variasjoner 
• Beredskap mot akutt forurensning 
• Forebygge uønskede IKT hendelser  

 
3. Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 
Regjeringen ønsker at store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-
kvotepliktig sektor må tas i transportsektoren. Det er størst potensiale for 
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klimagassreduksjon innen ny teknologi og drivstoff. I tillegg til utslippsfrie kjøretøy, vil det 
også stilles krav til fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser. 
 
Regjeringen vil bidra til at norske økosystemer holder en god tilstand over tid. Dette 
omfatter også å sikre at skade så langt som mulig, unngås før det vurderes avbøtende tiltak, 
restaureringstiltak eller økologisk kompensasjon. Det skal tas hensyn til naturmangfold og 
økologisk og kjemisk vannkvalitet gjennom planleggingsfasen, byggefasen og ved drift og 
vedlikehold. Det settes videre spesielt fokus på at plast fra sektoren ikke skal spres til 
vannforekomster.  

2.4.2 Prosjektomtale i NTP 2018-2029 

Begge delprosjektene, E16 Arna –Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset, er med i Nasjonal 
transportplan 2018-2029. E16 Arna-Vågsbotn ligger inne med fullfinansiering i andre 
periode (St.meld. kap.13.2.7, side 299 og 322). E39 Vågsbotn-Klauvaneset ligger inne med 
oppstart i andre periode (side 321). 
 

2.5 Regionale strategier og regionale planer i Hordaland 
fylkeskommune 

Overordnede regionale planstrategier for planområdet er forankret i Hordaland 
fylkeskommune sin «Utviklingsplan for Hordaland», (Regional planstrategi 2016 – 2020). 
Realisering av fylkeskommunen sine målsettinger blir støttet opp under og fulgt opp av flere 
ulike regionale planer og temaplaner: 
 

• Utviklingsplan for Hordaland, Regional planstrategi 2016-2020  
• Regional transportplan Hordaland 2013-2024  
• Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017–2028  
• Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015-2026  
• Regional plan for folkehelse 2014-2025  
• Klimaplan for Hordaland 2014-2030 
• Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 

 
Viktige satsingsområder i disse strategiene og planene kan oppsummeres slik: 

• Arbeide for reduksjon av transportbehovet, etablere miljøvennlige og 
konkurransedyktige transportalternativ samt legge til rette for utvikling av grønn 
konkurransekraft for å oppnå lavere klimagassutslipp og luftforurensning. 

• Bidra til utvikling av møteplasser i lokalmiljøet basert på tett sammenkobling mellom 
bolig, arbeidsplasser, servicefunksjoner og rekreasjonsområder, der 
kollektivtransport og kommunene sine lokalsamfunn og sentra støtter opp under og 
samvirker med den regionale strukturen. 

• Sikring av helsefremmende samfunnsplanlegging der gode nærmiljø, boligområder, 
universell utforming og sykkel og gange blir vektlagt og ivaretatt.  

• Opprettholde høyt biologisk mangfold. 
• Ivareta regionale og nasjonale landskap og kulturmiljø. 
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• Styrking av jordvernet og vern om sjøarealene. 
• Sikring av regionale friluftsområder. 
• Etablering av effektiv og godt utbygd infrastruktur i fylket langs hovedårene E16, E39 

og RV13. 
 
For plantema samferdsel er det i tillegg formulert et par viktige punkt for vegplanlegging: 

• Det bør være et mål å finne et balansepunkt der økt vegkapasitet og 
framkommelighet på veg ikke går ut over viktige miljømål og at bilen får et unødig 
konkurransefortrinn framfor mer bærekraftige transportformer.  

• I vegplanlegginga må en også ha fokus på beredskap, både i form av å sikre 
alternativ ved stengte veger og forebyggende tiltak mot ulykker. Nullvisjonen skal 
ligge til grunn. Gode løsninger for kollektivtrafikken og et godt utbygd gang- og 
sykkelnett kan redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. 

 

2.6 Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Statlig 
reguleringsplan med konsekvensutredning 

Samferdselsdepartementet bestilte i juli 2010 forprosjekt for ny felles korridor for veg og 
bane på strekningen Arna – Voss. Dette oppdraget ble ferdig utredet i 2012. Dette var 
grunnlaget for påfølgende 
konseptvalgutredning 
(KVU) som ble sluttført 
april 2014 med tilråding 
om utbygging av «K5-
alternativet», - 
dobbeltsporet jernbane 
Arna – Voss, firefelts 
motorveg Arna – 
Trengereid, samt to-
feltsveg med forsterket 
midtoppmerking 
Trengereid – Voss. 
Strekningen Arna – 
Stanghelle blir prioritert 
som første byggetrinn av 
hensyn til rasfare og 
kostnader. Prosjektet ligger 
inne i NTP 2018-2029, men 
jernbanedelen er ikke fullfinansiert i perioden. Oppstart er ikke avklart. 

Statlig reguleringsplan med KU er startet opp for strekningen Arna-Stanghelle der man har 
som mål å få ferdig godkjent reguleringsplan (vedtatt i KMD) høsten 2020. 

Figur 2-1 Planområde statlig reguleringsplan for E16-Vossebanen 
Arna-Stanghelle 
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2.6.1 Tilknytningspunkt i Arna 

Det er avklart at ny 
E16 Arna-Stanghelle 
blir tilknyttet ny E39 
(Ringveg øst) i 
Arnadalen ved ASKO, 
noen hundre meter sør 
for dagens rundkjøring 
E16/fv 580 i Arna. I 
første etappe etableres 
en midlertidig 
tilknytning for ny E16 
til dagens fv 580 / E16 
i samme område. 

Denne 
krysstilknytningen 
danner utgangspunkt 
for planarbeidet E16/E39 
Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset. 
 

2.7 Kommunale planer – Bergen kommune 

De mest sentrale kommunale planene (både kommuneplan, kommunedelplaner, 
regulerings- og temaplaner) i Bergen kommune for Arna og Åsane bydel som har betydning 
for planprosjektet, er: 
 
Overordnede planer for hele kommunen 

• Kommuneplanens samfunnsdel, 2013. Vedtatt juni 2015. 
• Kommuneplanenes arealdel, KPA 2018 – 2030, vedtatt i bystyret 19. juni 2019.  

(Plan-ID 65270000) 
• Handlingsplan mot støy i Bergen, 2013 – 2018, (temaplan, 2015) 
• Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen, 2012 – 2020 
• Grønn strategi, klima- og energihandlingsplan 2016 
• Handlingsplanen for landbruk i Bergen kommune 2016-2020 
• Forslag til Sykkelstrategi i Bergen, 2019 - 2030 

 
De mest sentrale dokumentene i Bergen sitt pIangrunnlag som har betydning for 
planleggingen og byggingen av ny E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er: 

2.7.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanen sin samfunnsdel, (KPS vedtatt juni 2015), er Bergen kommune sine 
overordnede visjoner fram til 2030 knyttet til en framtidig aktiv og attraktiv by. Hensyn til 

Figur 2-2 Tilknytningspunkt ny E16 og ny framtidig E39 i Arna 
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klima og miljø, levekår og folkehelse, en velfungerende bystruktur med framtidsrettede 
transportløsninger er noen av områdene som blir behandlet i denne planen. 

2.7.2 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, KPA 2018 -2030, vedtatt 19. juni 2019, angir en stram 
arealpolitikk basert på fortetting i sentrumsområder rundt kollektivknutepunkt, i tråd med 
statlige føringer om bærekraft og nullvekst i personbiltrafikken. Det er derfor tatt ut mange 
utbyggingsområder i den nye KPA 2018-2030 i forhold til det som var vist i den forrige 
kommuneplanen. Det gjelder blant annet boligområder i Arnadalen, Vårheia i Arna og store 
utbyggingsområder i Haukås-, Almås-, Tuft-, Solbakkenområdene m.fl. i Åsane. KPA 2018-
2030 legger også opp til en hensynssone for landbruk som strekker seg fra nordenden av 
Grimevatnet via Langedalen, Kvamme og Kvamsdalen, Haugland, Blindheimsdalen til 
Vågsbotn og videreføres til Dalabygda, Melingen, Teigland og Haukåsområdet. Potensiale for 
konflikt mellom ny trasé for E16/E39 har blitt mindre med hensyn til nye 
utbyggingsområder, men mer tydeliggjort i forhold til landbruksareal, Det siste gjelder 
spesielt strekningen mellom Arna og Vågsbotn.  
 
Forslag til planbestemmelser knyttet til KPA 2018-2030, revidert 19.juni 2019 iht bystyrets 
vedtak, sier følgende om tema som har betydning for planarbeidet knyttet til E16/E39: 
 

• For blågrønne strukturer vises det til at Temakart Sammenhengende blågrønne 
strukturer (datert 13.11.2017) skal legges til grunn for planlegging, utbygging og 
forvaltning og at konsekvenser for naturmangfold og blågrønne strukturer skal 
vurderes i alle plan- og byggesaker. 

• For rekreasjon og friluftsliv er det spesielt lagt vekt på å ivareta gangforbindelser og 
sikre disse for allmenn ferdsel. Beslaglagt friluftsareal skal erstattes eller 
eksisterende anlegg skal gis økt standard og bruksverdi 

• Kulturminner og kulturmiljø skal vurderes i alle arealplaner og tiltak, også i sjø. 
Konsekvenser skal dokumenteres og beskrives. 

• For barn og unge er det spesielt lagt vekt på å legge til rette for trafikksikre 
snarveger og gang- og sykkelforbindelser mellom bolig og viktige målpunkt. 

• Gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres ved planlegging av 
transportsystemet, jf Sykkelstrategi Bergen 2010-2019 

• For klimatilpasning og sårbarhet er det krav om at ROS-analyser skal inngå i 
arealplanlegging og søknad om tiltak. Det gjelder risikovurderinger av alle forhold. 
Det er spesielt pekt på flomfare og overvannshåndtering, sikring av flomveier, 
sikkerhet mot skred mm. 

• Behandling av støy og luftforurensning i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
versjon av retningslinje T-1442 (støy) med tilhørende veileder og T- 1520 
(Luftkvalitet), jf Handlingsplan mot støy 2013-2018. 

• Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for 
behandling og trafikksikker transport. Eventuell avtale om levering til deponi skal 
dokumenteres. 

• Jord som fjernes fra dyrka mark, skal disponeres slik at den er permanent tilgjengelig 
og egnet for jordbruksformål. 
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• For sjø og vassdrag skal det tas hensyn til vassdrag i alle arealtiltak som berører 
vassdraget (nedbørsfelt, vannstreng og kantsoner). Innsjøer, elver og bekker skal 
ikke lukkes. Ved tiltak som berører lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag skal 
vassdraget, som hovedregel, gjenåpnes og restaureres. Dersom dette ikke lar seg 
gjøre skal det begrunnes. 

 

 
Figur 2-3 Forslag til kommuneplanens arealdel, KPA, 2018-2030, utdrag Arna-Åsane. 
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2.7.3 Planlegging på bydelsnivå – kommunedelplaner og reguleringsplaner 

I bydelene er det mange kommunedelplaner og reguleringsplaner som vil ha innvirkning på 
planprosjektet. 
 
Arna bydel 

• Områdereguleringsplan Indre Arna (Plan-ID 63130000, plan under arbeid) – utført 
mulighetsstudier og det arbeides med planforslag, ikke behandlet. Denne planen vil 
få et større handlingsrom ved at kryssløsningen for ny E16/ framtidig Ringveg øst 
(E39) blir flyttet sørover til industriområdet i Arnadalen. I dette området kan valg av 
traséløsning for ny E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) forbi Indre 
Arna og videre langs Arnavågen også få stor innvirkning på handlingsrom for 
utforming av tettstedet Indre Arna. 

• Kommunedelplan for Indre Arna, (Plan-ID, 9940000, eldre plan).  
• Kommunedelplan for Ytre Arna (Plan-ID 19060000, eldre plan) 
• Arna stasjon, (reguleringsplan, Plan-ID 626230000, vedtatt 2014, under utbygging) 
• Arnadalsflaten-næring (forslag til reguleringsplan, Plan-ID 63340000, plan under 

arbeid). I denne planen var det også konflikt med planlagt vegnett, men er avklart i 
revidert planforslag.  

• Arna Steinknuseverk, Gaupås (reguleringsplan, Plan-ID 63410000, vedtatt 2017) 
inkluderer utskipingshavn i Sørfjorden og g/s forbindelse langs Sørfjorden mellom 
Breisteinområdet og Ytre Arna. Planområdet ligger både i Arna og Åsane bydel. G/s 
veg og utskipingshavn er ikke gjennomført ennå. 

• Vårheia boligområde (forslag til reguleringsplan, Plan-ID 61730000, utsatt) 
 
Åsane bydel 

• Kommunedelplan for Åsane sentrale deler, (Plan-ID 9930000, vedtatt 2006) 
• Kommunedelplan Hylkje-Almås-Haukås, (Plan-ID 62330000, plan under arbeid, 

fastsatt planprogram 2014 og utført mulighetsstudier). I dette området vil prosjektet 
E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset få mye å si for framtidig handlingsrom i videre 
utvikling. 

• Bybanen fra Sentrum til Åsane delstrekning 4, Tertneskrysset-Vågsbotn (Plan-ID 
65830000, plan under arbeid-mulig endepunkt Vågsbotn). Dette arbeidet vil pågå 
parallelt planarbeidet for KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, og vil 
samkjøres. 

• Åsane, Eikås motorsportsenter (Plan-ID 63920000, plan under arbeid, planprogram 
er vedtatt). Dette området vil bli mer eller mindre berørt av (avhengig av trasévalg) 
planarbeidet for KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. Alternativ med nytt 
hovedvegkryss på Eikås, vil føre til at motorsportsenteret må lokaliseres annet sted. 

• Haukås næringsområde (Plan-ID 16740001, reguleringsendring vedtatt 2009, delvis 
gjennomført) 

• Haukås våtmarkspark (Plan-ID 18490000, utlagt til offentlig ettersyn 2009, men ikke 
behandlet videre). 

• Bergen kommune har nå startet opp et nytt planarbeid for Haukåsmyren og 
Haukåsvassdraget med bakgrunn i tidligere planforslag for Haukås våtmarksområde, 
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KPA-2018 med innlagt hensynsone for elvemusling i Haukåsvassdraget og varsel om 
midlertidig bygge- og deleforbud knyttet til Haukåsvassdraget, datert 31.07.2018. 
Dette arbeidet vil pågå parallelt med planarbeidet for KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset, og vil kunne samkjøres i aktuelle områder. 

• Almåshaugane-Hylkjeneset (Plan-ID 17510000, stoppet i 2009 pga innsigelse fra 
Fylkesmannen) 

2.7.4 Midlertidig bygge- og deleforbud langs deler av Haukåsvassdraget – 
oppstart kommunalt planarbeid. 

Bergen kommune har fremmet et forslag 
om midlertidig forbud mot tiltak langs 
Haukåsvassdraget. Dette ble vedtatt av 
Bystyret 19.06.2019. Et forbud må 
erstattes av en reguleringsplan innen 4 
år. Bergen kommune har nå startet opp 
planarbeid for offentlig 
områdereguleringsplan for 
Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget.  
 
Hensikten med planarbeidet er å følge 
opp administrative og politiske føringer 
om å sikre en bærekraftig forvaltning av 
muslingene i Haukåsvassdraget, slik at 
man når forvaltningsmålet nedfestet i 
naturmangfoldloven om at arter skal 
forekomme i livskraftige bestander i sine 
naturlige utbredelsesområder. 
 
I forslag om midlertidig forbud mot 
tiltak for områder langs 
Haukåsvasdraget, datert 31.07.2018, 
står det i pkt 2:  
 
«Forbudet må omfatte alle former for 
tiltak, jf plan- og bygningsloven § 1-6, med unntak av tiltak som er dokumentert ikke kan 
medføre negativ virkning på naturmangfoldet i vassdraget».  
 
Mange av kombinasjonsalternativene for ny E16/E39 vil berøre planområdet og 
Haukåsvassdraget. Derfor vil vi i samarbeid med Bergen kommune, utarbeide god 
dokumentasjon på at tiltaket ikke skal medføre negativ virkning på naturmangfoldet i 
vassdraget og legge opp til løsninger der inngrep blir minimalisert og utslipp/avrenning 
føres til egnet sted for behandling som ikke har kontakt med Haukåsvassdraget.  
 

Figur 2-4 Områdegrense kommunal 
områdereguleringsplan, planID 66140000 
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2.7.5 Sykkelstrategi 2019-2030 

Det er nå utarbeidet et høringsforslag til ny sykkelstrategi i Bergen kommune. Denne 
strategien forventes vedtatt i løpet av 2019. Strategien har en visjon for sykkelbruk i det 
fremtidige Bergen: Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Visjonen er en 
rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer i Bergen. Slik er det en 
forutsetning at hovedmålet skal oppnås gjennom å gi innbyggerne et trafikksikkert, 
sammenhengende og attraktivt sykkeltilbud. De mest sentrale områder skal prioriteres. I de 
neste punktene er det tatt inn utdrag fra sykkelstrategien.  
 
Dimensjonering og vegstandard for sykkelvegen er ikke fastlagt i sykkelstrategien. Men det 
er foretatt en vurdering av potensiale for sykkeltrafikk, jf figur side 51 i Sykkelstrategien. 
Innenfor Åsane og Arna bydel viser beregningen at potensialet for sykkelbruk er størst i 
Åsanes mest sentrale deler. Men strekningen Haukås-Hordvik har også vesentlig potensiale. 
I Arna bydel er det internt i Ytre Arna og Indre Arna samt deler av Arnadalen og videre mot 
Garnes som har størst potensiale. 
 
Regionale ruter 
Deler av sykkelnettet er, på tvers av prioriteringen, gitt egenskapen «regional rute», se figur 
2-5. Disse rutene vil binde bydelene sammen, og binde kommunen sammen med 
omegnskommuner. Det regionale nettet samsvarer i hovedtrekk med riksveinettet, med noen 
ekstra koblinger. Det er samtidig et tydelig strategisk grep å knytte de nære områdene inne i 
kommunens senterstruktur sammen, før man prioriterer å etablere hele det regionale nettet. 
 
Sykkelnettet i Åsane 
Sykkelrutene inn mot Åsane sentrum er prioritert i strategiperioden. Sykkelruter videre 
nordover i Åsane mot Klauvaneset er lite omtalt utover funksjon som regional rute.  
 
Sykkelnettet i Arna 
Arna bydel er svært spredtbygd. Det er utfordrende å tilrettelegge for sykkel, og 
brukerpotensialet er relativt lavt. Det er likevel prioritert linjer inn mot bydelssenteret, 
herunder Garnesveien for å sikre kobling mellom skoleområdet og Arna sentrum. Dette 
tiltaket må også sees som en del av det statlige riksveitilbudet, da ruten gir et sykkeltilbud 
langs E16. 
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Figur 2-5 Utdrag fra figur som viser regionalt sykkelrutenett med stiplet linje. Lokalt sykkelrutenett 
med heltrukken linje (Kilde: Sykkelstrategi i Bergen 2019-2030) 

2.7.6 Bybanen fra Sentrum til Åsane delstrekning 5, Tertneskrysset-Vågsbotn 

Arbeid med reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum til Åsane delstrekning 5, 
Tertneskrysset-Vågsbotn pågår, og samkjøres med planarbeidet for KDP E16/E39 Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset. Det gjelder særlig i Vågsbotnområdet der disse to prosjektene må 
samordnes for å sikre gode løsninger for veganlegg, inkludert lokalvegfunksjoner, bybanen 
og anlegg for øvrig kollektivsystem (innfartsparkering, omstigning buss/bane m.m.) 
 
I beslutningsgrunnlag for reguleringsplan for bybanen, notat fra Norconsult/Asplan Viak 
datert 28.08.2019, er det sett på flere løsninger for framføring av bybane i 
Vågsbotnområdet. Rapporten anbefaler alternativ 3 vist på figur 2-6. Man mener den kan 
bygges før nytt veganlegg E16/E39 og samtidig tilpasses ny vegsituasjon.  Men de holder 
også en løsning med dagsone åpen (alternativ 4). Denne løsningen kan aktualiseres enda 
mer om forslag til hovedkryss E16/E39 i Vågsbotn og lokalkryss ved Plantasjen blir valgt.  
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Figur 2-6 Planskisse for bybane og avslutning i Vågsbotn. Alternativ 3 med bybane i tunnel og kryssing 
under E16 til venstre og alternativ 4 med bybane i dagsone og kryssing under E16 til høyre 

Det legges opp til nært samarbeid mellom Bybaneprosjektet og E16/E39 også i det videre 
planarbeidet. 
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3 PLANOMRÅDET, TILTAKET OG VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER  

I det følgende er det en overordnet beskrivelse av planområdet slik det er i dag, en 
overordnet beskrivelse av tiltaket, og hvilke problemstillinger for miljø og samfunn som er 
viktige å ta hensyn til ved utformingen av tiltaket.  
 

3.1 Beskrivelse av planområdet 

3.1.1 Grense for utredningsområdet 

Planområdet strekker seg fra Arnadalen i tilknytningspunkt med ny E16 i sør til 
Nordhordlandsbrua med tilknytningspunkt i dagens kryssområde på Klauvaneset i nord. 
Planområdet omfatter store deler Arna bydel vest for Arnadalen og Arnavågen og østre del 
av Åsane bydel. Dette området omfatter areal som blir berørt av de traséalternativene som 
skal konsekvensutredes – utredningsområdet. Lengde på dagens E16/E39 er totalt ca 20 km. 
 

Figur 3-1 Planområdet med eksisterende hovedvegsystem merket med blå linje 

E 16 E39 

E39 
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3.1.2 Grense for influensområdet 

Influensområdet er det samlede området der en forventer at virkninger fra tiltaket skal 
opptre. Influensområdet vil variere for hvert tema og må defineres under de enkelte fagtema. 

3.1.3 Folketall og næringsliv 

Folketall 
I dag (pr 1.1.2018) har Arna bydel ca. 13900 innbyggere og er Bergen kommunes minste 
bydel. Det var vært en viss økning i folketall de siste årene og det forventes ytterligere 
økning de kommende år. 
 
Åsane bydel som er en av Bergens mest folkerike bydeler, har ca. 41300 innbyggere 
(1.1.2018). Hovedandelen er bosatt i de sentrale delene av Åsane sør og sørvest for 
Vågsbotn. Det har også her vært økning i folketallet, men ikke så sterk økning de siste årene 
som det var tidligere. Det forventes ytterligere økning de kommende år. 
 
Næringsliv 
I Arna bydel er de største næringsvirksomhetene med flest arbeidsplasser samlet i Indre 
Arna og Arnadalen, langs østre del av Arnavågen mot Garnes og nærings- handelsområder 
knyttet til tidligere Arna fabrikker, kai og sentrumsområdet i Ytre Arna.  
 
Åsane bydel har sentrert mesteparten av nærings- og handelsvirksomheten i Åsane sentrale 
deler sør for Vågsbotn.  Lengst nord på Hordvikneset er det en større arbeidsplass; Rolls 
Royce Power Systems og Rolls Royce Marine AS. De siste årene er det i tillegg utviklet større 
nærings- og handelsområder i Haukås-Bruråsområdet og i Hylkjeområdet. Begge disse 
områdene har mange arealkrevende og trafikkskapende virksomheter, men ikke så mange 
arbeidsplasser. Av andre arbeidsplasser av noe størrelse i nordre del av Åsane, finner vi 
Bergen fengsel ved Haukåsmyrane, Vestlandsheimen og Bergen Travpark.   

3.1.4 Arealbruk 

Dagens arealbruk 
Store deler av planområdet er i dag landbruk, natur- og friluftsområde med ulike bruks- og 
verneinteresser knyttet til jord- og skogbruksdrift, natur- og kulturmiljø og friluftsliv. Deler 
av dagens vegnett inkludert E16 mellom Arna og Vågsbotn, går gjennom disse områdene. 
Det gjelder først og fremst jordbruksområder langs vestre del av Arnavågen, jordbruks- og 
naturområdene i Gaupås-/ Hauglandområdet, jordbruksområder i Blindheimsdalen og 
Vågsbotn. Utenom bebyggelsen knyttet til tettstedene Indre Arna og Ytre Arna, er det bare 
spredt bebyggelse og mindre eneboligfelt på denne strekningen.  

Nord for Vågsbotn danner dagens E39 et skille mellom tettere utbygde områder med boliger 
og næringsvirksomheter og mer spredtbygde områder. Mot øst mellom E39 og sjøen er det 
bygd mange boligfelt og ulik næringsvirksomhet av nyere dato; Eikås, Brurås, østre Haukås, 
Breistein, Hylkje, Steinestø m.fl. I vest mellom hovedvegen og de indre ås- og fjellområdene 
er det en langt mer spredt gårds- og boligbebyggelse. I dette området finnes mer av de 
opprinnelige natur- og kulturkvalitetene i Åsane med jordbrukbasert kulturlandskap på 
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Teigland, Sætre, vestre Haukås, Ålmås, Tuft og Hordvik.  Haukåsvassdraget med blant annet 
Haukåsvannet, Haukåselva med elvemusling som er en nasjonal ansvarsart, er viktig element 
i nordre Åsane som berører både eldre og nyere utbyggingsområder og som påvirker 
arealbruken i området.  

 

 
Figur 3-2 Planområdet Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, skråfoto (Kilde: Google Maps) 

 
 
 
 
 

INDRE ARNA 

YTRE ARNA 

VÅGSBOTN 

KLAUVANESET 
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Framtidige utviklingslinjer i arealbruken 
 
Arna-Vågsbotn 
Kommuneplanens arealdel (KPA) for 2018-2030 viser en satsing på kompakt byutvikling 
rundt kollektivknutepunktet i Indre Arna og langs søndre del av Arnavågen.  Planforslaget 
legger også opp til en videreutvikling av næringsområder i Indre Arna og Arnadalen og 
sørover mot Espeland. 
 
I tillegg viser kommuneplanforslaget hensynssone for landbruk som strekker seg fra 
nordenden av Grimevatnet via Langedalen, Kvamme og Kvamsdalen, Haugland, 
Blindheimsdalen til Vågsbotn og videreføres til Dalabygda, Melingen, Teigland og vestre 
Haukåsområdet. 
 
Vågsbotn-Klauvaneset 
KPA 2018 – 2030 viser en 
kompakt byutvikling langs 
korridoren Eidsvåg-Åsane 
sentrum-Nyborg med Åsane 
sentrum som sentralt 
kollektivknutepunkt. I nordre del 
av Åsane, nord for Vågsbotn, er 
det vist mer begrenset utvikling. 
Det er ingen større boligfelt, men 
det er vist nye næringsområder i 
nordre del av Åsane på begge 
sider av dagens E39 i Hylkje-
Steinestø området. I Tuftområdet 
er det i tillegg lagt inn område for massedeponi. I tilhørende bestemmelser og retningslinjer 
er det i §4, pkt 3b, satt inn rekkefølgebestemmelser for Åsane nord om «at områder som 
betjenes via E39 nord for Eikåstunnelen ikke kan bebygges før vegen er utbedret. Gjelder for 
gjennomføring av nye reguleringspliktige tiltak.». I § 35.4 Naturmiljø står det at 
«Hensynssone (H560_151) skal synliggjøre hensynet til elvemuslinger i Haukåsvassdraget, til 
forekomsten blir fredet. I tillegg gjelder byggegrense langs vassdrag (§ 6.2).» 

Figur 3-3 Utdrag fra forslag til KPA 2018 for nordre del av 
Åsane 
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3.1.5 Annen virksomhet i planområdet - vannkraft og mineraler 

Arna Kraftverk er et vannkraftverk i 
Ytre Arna som ble tatt i bruk 1934. 
Anlegget er eid av Arna 
Kraftselskap AS. Kraftverket 
utnytter et fall på 61 m i 
Blindheimselva fra 
reguleringsmagasinet Gaupåsvatnet 
til Sørfjorden. Installert effekt er 
2,2 MW og midlere årsproduksjon 
er 7,5 GWh. Fallrettighetene til 
vassdraget ble kjøpt opp av Peter 
Jebsen i 1844 og danner 
grunnlaget for 
industriproduksjonen i Ytre Arna og 
Arne Fabrikker (Kilde: Wikipedia og 
NVE sitt vannkraftdatabase, https://www.nve.no/energiforsyning-og-
konsesjon/vannkraft/vannkraftdatabase/). Hetlebakkstemma, Kråvatnet og Spåkevatnet 
inngår sammen med Gaupåsvatnet som magasin i kraftanlegget. Det arbeides nå med 
utbedring av dammene i magasinene i samsvar med krav fra NVE. 
 
Gaupås pukkverk. For pukk og grusressurser (byggeråstoff), er det et pukkverk på Gaupås i 
Ytre Arna (12015020000), karakterisert med nasjonal betydning. Pukkverket drives på 
anortositt i et dagbrudd. Uttaket er stort, men godt visuelt skjermet. Knuseverk er etablert 
under bakken i tilknytting til tunnelen opp til dagbruddet.  

Figur 3-4 Arna vannkraftverk 

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/vannkraftdatabase/
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/vannkraftdatabase/
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3.1.6 Dagens veg- og transportsystem 

Vegnett inkludert tilbud til gang-
sykkeltransport 
E16 er hovedveg fra øst som innenfor 
planområdet går fra kryss i Arna til kryss i 
Vågsbotn. E39 er hovedveg fra sør som i dag 
går via Bergen sentrum og Åsane sentrale 
deler til den møter E16 i krysset i Vågsbotn. 
Fra Vågsbotn går E39 innenfor planområdet 
videre gjennom nordøstre del av Åsane til 
Nordhordlandsbrua.  
 
Parsell Arna-Vågsbotn 
Kjøreveg 
E16 mellom Arna og Vågsbotn tilfredsstiller 
ikke dagens krav til hovedveg med tilsvarende 
trafikkmengde, men har relativ god standard 
med 2 felt og forsterket midtoppmerkning, 
avkjørselsregulering og 7 kryss i plan. 
Kurvatur og sikkerhet i eksisterende tunneler 
ved Ytre Arna tilfredsstiller heller i krav til 
hovedveg med dagens trafikkmengde. Hastigheten er i dag skiltet til 70 km/t. Vegen har 
funksjon som hovedveg og har stort sett et sammenhengende lokalvegnett mellom Indre 
Arna, Ytre Arna, Hauglandsområdet og Blindheimsdalen som gir atkomst til nærområdene. 
Vegen har forholdsvis god framkommelighet til vanlig, men er sårbar for hendelser på 
vegen.  
 
Gang-sykkeltilbud 
Det er ikke eget, separat g/s tilbud på strekningen, men lokalvegnettet gir tilbud til gående- 
og syklende i området i blandet lokaltrafikk.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 3-6 Dagens E39 mellom Indre Arna og Ytre Arna 

 Figur 3-5 Dagens hovedvegnett 
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Vågsbotn-Klauvaneset 
Kjøreveg 
Eikåstunnelen ble åpnet i 2014. Tunnelen erstattet den tidligere hovedvegen rundt Vikaleitet 
der det var store trafikksikkerhetsproblemer og ulemper for nærmiljøet. Trafikkmengdene 
(ÅDT 25.000) gjør at Eikåstunnelen ble bygd med to løp og fire felt.  Den nye parsellen ender 
ved Nordre Brurås, og er en videreføring av dagens firefeltsveg for E39 fra Bergen sentrum 
via Åsane. Tidligere var rundkjøringen i Vågsbotn en flaskehals, men for å gi bedre 
framkommelighet for trafikken nordover, ble det samtidig med bygging av Eikåstunnelen 
også bygget en «fly over» for E39 forbi kryssområdet.  
 

 
Figur 3-7 Dagen kryss i Vågsbotn (Kilde: !881 kart) 

 
Fra Haukås næringspark/Nordre Brurås og videre mot Klauvaneset har vegen bare to felt og 
er av varierende standard. Vegen har kombinert funksjon som hovedveg (E39) og lokalveg til 
nærområdene i nordøstre del av Åsane. Parsellen har 4 kryss i plan og ett planskilt kryss ved 
Klauvaneset. Den har til sammen 23 mindre avkjørsler til en eller flere tomter. Denne 
vegparsellen tilfredsstiller på ingen måte krav til standard og sikkerhet som stilles til en 
hovedveg med tilsvarende trafikkmengde. Hastigheten mellom Vågsbotn og hovedkrysset på 
Hylkje er i dag skiltet til 60 km/t. Videre mot Klauvaneset er det 70 km/t.  
Trafikkulykkestallene, jf omtale i pkt 3.1.7 viser hvor trafikkfarlig vegen er i dag. 
 
På grunn av trafikkmengden og de mange kryssene og avkjørslene langs vegen, er det store 
trafikkproblemer på E39 gjennom nordre del av Åsane i dag. Ved hendelser på vegen, 
utfartsdager og i rushperioder er det lange køer, noen ganger helt fra Nyborg sentralt i 
Åsane til forbi Hylkje nord i Åsane. Bildene under illustrerer dette. Bussene står i samme kø 
som øvrig trafikk.  
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Gang-sykkeltilbud 
Det er langsgående g/s-veg på det meste av strekingen mellom Eidsvågstunnelen og krysset 
mot Steinestø kai. På Hylkje mangler det en bit på ca 250 m. På lange strekninger er g/s- 
vegen kombinert med atkomst til eiendommer langs vegen. Det er etablert 4 underganger 
for g/s veg på strekningen Eikåstunnelen - krysset til Steinestø. Undergangene er ved kryss 
mot Haukås næringsområde nord for Eikåstunnelen, ved kryss mot Breistein, ved 
hovedkrysset på Hylkje og ved krysset mot Steinestø kai.  For øvrig må gang- og 
sykkeltrafikken krysse E39 i plan, to kryssingspunkt er riktignok lysregulert. 
 

 
(Kilde: Strilen mai 2018) 
 

 
Lange køer mot Hylkje. Mange bilister må bruke 
ekstra lang tid hjem fredag ettermiddag. 
 
(Kilde: NRK september 2018) 

Figur 3-8 Illustrasjoner av køsituasjoner på E39 i Åsane 

Eksisterende kollektivtilbud. 
I samsvar opplysninger fra Skyss om aktuelle bussruter og rutefrekvens for høsten 2018, er 
det laget oversikt over dagens rutetilbud innenfor planområdet Arna-Åsane terminal.  
 
Mellom Arna stasjon og Bergen stasjon i sentrum er det et svært godt kollektivtilbud med 
lokaltog med rutefrekvens 15 minutter til 30 minutter. For lokalområdene mellom Arna og 
Vågsbotn er det bare en busslinje (linje 91) som går langs lokalvegnettet til Åsane senter. 
Den gir et bra kollektivtilbud med avganger hvert 15. minutt i rushet og hvert 30. minutt på 
dagtid for øvrig. I tillegg går Hardangerbussene via Arna-Åsane på hovedvegen. 
 
På strekningen Vågsbotn-Klauvaneset er det også godt busstilbud, Alle bussene til/fra 
Nordhordland går på dagens E39 enten til fra Åsane terminal eller fra Bergen sentrum med 
ca. hvert 15. minutt frekvens i rushet og hvert 30. minutt forøvrig. I tillegg er det lokalbuss 
fra Åsane terminal til Klauvaneset (linje 36). Frekvensen på lokalbussen er ikke så høy som 
for Nordhordlandbussene, ca en buss i timen.  
 
Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013 viste 31 % andel kollektivreiser mellom Åsane og 
Bergen sentrum og 39 % mellom Arna og Bergen sentrum. Mellom Arna og Åsane er det 
derimot betydelig lavere, ca 8%. For hele Bergen kommune samlet ligger kollektivandelen på 
15,6 %. Det er nå utført en ny RVU (2017/2018). Dataene fra denne er ikke ferdig behandlet 
ennå, men kommer på nyåret 2019 slik at de vil kunne danne bedre grunnlag for vurdering 
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av dagens bruk av kollektivtransport som reisemiddel i selve kommunedelplanarbeidet. Det 
er mye som tyder på at kollektivbruken i Bergen har økt siden 2013. 

  
Figur 3-9 Dagens busstilbud Arna-Åsane 

 

Figur 3-10 Dagens regionbusstilbud på E39 til/fra Nordhordland 

 

Figur 3-11 Dagens lokalbusstilbud i Åsane 
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3.1.7 Dagens trafikk 

Dagens trafikkmengde på 
hovedvegnettet i Arna og Åsane er vist 
på figuren (tall fra NVDB 31.12.2017). 

Dagens E39 har trafikkmengder høyere 
enn ÅDT 20000 mellom Bergen 
sentrum og Steinestø. Videre nordover 
over Nordhordlandsbrua er 
trafikkmengden ÅDT 18400. 

Dagens E16 mellom Arna og Vågsbotn 
ligger mellom ÅDT 16000 – 18000. 

Bortsett fra parsellen av E39 mellom 
Bergen og krysset med Haukås 
næringspark/Nordre Brurås, 
tilfredsstiller ikke dagens vegsystem 
krav til vegstandard og trafikksikkerhet 
tilsvarende den trafikkmengden som er 
på vegnettet. 

3.1.8 Trafikkulykker 

Ulykkesstatistikk fra NVDBs database i perioden 2008 til 2018 viser at både E16 Arna -
Vågsbotn og E39 Vågsbotn – Klauvaneset er ulykkesbelastet.  
 
Bilulykker 
Mellom Arna og Vågsbotn er det i hovedsak møteulykker, ofte ifm. kurve på vegen i dagsone 
eller i tunnel. Områdene rundt tunnelportaler er også ulykkesutsatt. Ulykkene har skjedd 
jevnt fordelt over døgnet og over året.   
Mellom Vågsbotn og Klauvaneset er også hovedandelen møteulykker, men her er påkjøring 
(særlig bakfra) oftere ulykkesårsak enn på strekningen Arna-Vågsbotn. Her har også 
ulykkene skjedd jevnt fordelt over døgnet og over året. De alvorligste ulykkene med drepte 
er alle møteulykker. Det er én påkjørselsulykke med svært alvorlig skadd i Åsane 
(Hylkjeområdet).  
 
MC - ulykker 
Mellom Arna og Vågsbotn har det vært to dødsulykker med utforkjøringer, én i mørke på 
kveld/natt og én på dagtid, begge i sommerhalvåret. For øvrig er det bare totalt 6 MC-
ulykker med lettere skadde på hele strekningen Arna-Klauvaneset i undersøkt periode. 
 
Fotgjengerulykker 
I Hylkjeområdet har det de siste 10 år skjedd to fotgjengerulykker. En fotgjenger ble drept 
og en lettere skadd. Begge ulykkene skjedde ifm. kryssing av E39. 
 

Figur 3-12 Trafikktall fra NVDB 31.12.2017 
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Oppsummering av ulykker 
 

 
Figur 3-13Trafikkulykker Arna-Vågsbotn i perioden 2008-2018 

 
Figur 3-14 Trafikkulykker Vågsbotn-Klauvaneset i perioden 2008-2018 
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3.1.9 Støyforhold 

Kartene under viser dagens støyforhold langs E16 Arna - Vågsbotn og E39 Vågsbotn-
Klauvaneset. Rød sone har gjennomsnittsstøy over 65 dB. Gul sone ligger mellom 55 dB og 
65 dB. 

 
Støykart Arna-Vågsbotn 

 
Støykart Vågsbotn-Klauvaneset 

Figur 3-15 Støykart Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset, dagens forhold. Kilde: Statens 
vegvesen, Støysoner for riks- og fylkesveger 
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3.1.10  Landskapsbilde 

Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form (V712 Konsekvensanalyser). Generelt er 
analyseområdet preget av en veksling mellom langstrakte sprekkedaler og lave åser. I 
dalrommene ligger flere mindre ferskvann med tilhørende elve- og bekkeløp. I sør og nord 
har området kontakt med større fjordsystemer.  

I sør ligger Arnadalen med Indre Arna og Arnavågen. Arnadalen er preget av industri, 
boligområder og infrastruktur. Tettstedet Indre Arna ligger innerst i Arnavågen, som er en 
langsmal sidefjord til Sørfjorden. Dal- og fjordsidene er her preget av slake skogdekte åser. 
Infrastruktur er knytt til dagens E16 og fv. 580. 

Videre nordover er det en veksling mellom spredtbygde og jordbrukspregede områder, som 
Kvamsdalen, Haugland og Blindheim, og mer tettbygde områder omkring Vågsbotn. Også 
her preges topografien av relativt lave åser og trange dalrom. Infrastruktur er knytt til E16. 

 

Figur 3-16Blindheimsdalen utgjør del av en langstrakt sprekkedal i nordvestlig retning, omkranset av 
lave lauvskogkledde åser. Foto: Synnøve Kløve-Graue, Statens vegvesen 

Området omkring Langavatnet, ved Teigland og mot Haukås har særlig store 
landskapsmessige kvaliteter. Fra Eikås og videre nordover mot Hylkje er landskapet preget 
av utbygging, både næringsvirksomhet og boligområder. I vest ligger et sammenhengende 
ås -og fjellområde med Veten som høyeste punkt. I øst har analyseområdet kontakt mot 
Sørfjorden. Infrastruktur er knytt til dagens E39. 

Indre deler av Hordvik er preget av landbruksområder. Hordvikneset med Tellevik er preget 
av bebyggelse og ligger som en spydspiss ut i fjordrommet der fire fjorder møtes. Her 
krysses Salhusfjorden av Nordhordlandsbrua med dagens E39, fra Klauvaneset over til 
Flatøy. 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

69 
 

3.1.11  Friluftsliv/By- og bygdeliv 

 Fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv 
omhandler her alle områder som har 
betydning for allmenheten til å drive 
aktivt friluftsliv i naturen og i nærmiljøet 
generelt. Temaet omfatter ikke motorisert 
ferdsel.  
Tema friluftsliv/by- og bygdeliv er delt 
inn i 12 registreringskategorier: 
ferdselsforbindelser, blå/grønne 
korridorer, sykkelruter, turområder, 
utfartsområder, nærturterreng, 
marka/bymark, urbane uteområder, leke- 
og rekreasjonsområder, strandsone med 
tilhørende sjø og vassdrag, 
jordbrukslandskap som brukes til 

friluftsliv og andre rekreasjons- og friluftslivsområder.  
 
Plangrensen omfatter et stort område, og inneholder mange og varierte friluftslivsområder. 

Innenfor planområdet er det flere 
tettsteder og bebygde områder slik som 
Indre Arna, Ytre Arna og Gaupås, og 
videre nordover fra Vågsbotn mot Haukås 
og Hordvik. Det er stor lokal verdi i de 
nærmiljøområdene som er knyttet til 
disse, og er viktige for tema friluftsliv/by- 
og bygdeliv. Det er et statlig sikret 
friluftslivsområde i sentrum av Ytre Arna; 
Sætreparken, og Holmen er en badeplass i 
Arnavågen som er forvaltet av Bergen og 

Omland Friluftsråd. 
 

Etter søk i Naturbasen etter Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (Miljødirektoratet) er 
det flere områder i de ulike kategoriene med A-verdi Svært viktig. Dagens vei (E16 og E39) 
fungerer til dels som en barriere for rekreasjon da det er få tilrettelagte ferdselslinjer og 
krysningspunkt for myke trafikanter, så vel som at veien gir økt tilgjengelighet til 
Byfjellsområdene for flere brukergrupper.  
 
Det er registrert markaområder innenfor plangrensen. I Bergen kommune er det vedtatt 
byfjellsgrense for sentrale byfjell (2000) og byfjellene nord (2016), og utgjør en av de 
viktigste verdiene for friluftsliv/by- og bygdeliv innenfor planområdet. Dette er større 
sammenhengende fjellområder som er innarbeidet i kommuneplanens arealdel, og er en 
parallell til begrepet markagrense i Oslo. Særlige viktige innfallsporter til disse områdene er 
fra Kvammedalen og Haugland i Gaupås, og Mellingen, Sæterstøl og Almås/Tuft.  

Figur 3-17 Skogområde vest for Falkanger (Foto: Jan 
Robert Brandsdal/Forvaltningsplan for Byfjellene 
Nord) 

Figur 3-18 Holmen i Arnavågen (Foto: Bergen og 
Omland Friluftsråd) 
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3.1.12  Naturmangfold 

Fagtemaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvatn) 
og marine (brakkvatn og saltvatn) system, inkludert livsvilkår knyttet til disse.  

Planområdet preges av dagens store samferdselsårer som E16 og E39, tilhørende fylkes- og 
lokalvegnett og bebyggelse. De mest konsentrerte byggeområdene finnes rundt Indre Arna 
og Ytre Arna i sør og fra Vågsbotn til Hordvik i nord. Naturmangfoldet bærer preg av dette, 
der tett bebyggelse og infrastruktur skaper barrierer og oppsplitting av leveområder for 
artene. Det er likevel noen større sammenhengende ubebygde arealer, særlig på vestsiden av 
E16 fra Indre Arna til Gaupås (Spåkefjellet – Kvamsdalen), områdene rundt Hetlebakksåta og 
på vestsiden av E39 mot Veten. Det er også noen områder med aktiv jordbruk og 
kulturlandskap særlig i Kvamsdalen og Blindheimsdalen.  

Det er ingen verneområder innenfor planområdet og heller ingen prioriterte arter er 
registrert. Det er registrert utvalgt naturtype hule eiker nord i planområdet ved Hordvik og 
Tellevik.  

En av de viktigste verdiene hva angår naturmangfold innenfor planområdet, knytter seg til 
Haukåsvassdraget og bestand av elvemusling. Bestanden er i dag truet. Elvemusling er en 
nasjonal ansvarsart som Norge er særlig forpliktet å ta vare på. Haukåsmarkene er også 
viktig område for viper.  

 

Figur 3-19 Haukåsvassdraget. Foto: Bergen kommune/Vigdis Tønnessen 

Det er også mye hjort i området og tett bebyggelse og infrastruktur skaper barrierer for vilt. 
Hjortlandsåsen er et større furuskogområde som er lite påvirket av moderne skogsdrift. Her 
hekker trolig flere arealkrevende fuglearter som er særlig sårbare mot forstyrring og 
inngrep. Vann og vassdrag er viktige områder for våtmarksfugl, særlig områdene rundt 
Kalsås- og Beitelsvatnet, Krosslivatnet og to mindre vann i Kvamsdalen. Storelva i Arna er en 
viktig lakseførende elv.  
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3.1.13  Kulturarv 

Fagtemaet kulturarv omfatter materielle og immaterielle spor etter menneskers virksomhet 
gjennom historien, knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er her definert 
som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område 
der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske 
landskap skal i denne sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med 
kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. 
 
Kulturhistoriske landskap 

Planområdet strekker seg fra Indre Arna i sør til Klauvaneset og Nordhordlandsbrua i nord. I 
Arna i sør er topografien preget av daler og fjellknauser, men med mer åpne områder ved 
Kvamme, Haugland, Gaupås, Blindheim og Birkeland. Dette er gamle jordbruksgrender, som 
i større eller mindre grad fortsatt er i drift. Spesielt Kvamme og Kvamsdalen er godt bevart 
kulturlandskap. Flere steder har det kommet til nyere bebyggelse, gjerne i tilknytning til de 
eldre gårdstunene eller i utmarken rundt. 
 
Videre nordover, gjennom Åsane bydel, består landskapet av skrinne fjellpartier, krappe 
hellinger, daldrag, vann og myrer. De eldre jordbruksområdene lokaliserte seg på de 
veldrenerte flatene mellom fjell og myr, slik som på Mellingen og Teigland, eller Almås og 
Haukås. I dag er mye av øvrig innmark og utmark nedbygd med boliger og industri, med 
unntak av noen rester av det gamle kulturlandskapet her og der. 
 
Førreformatoriske kulturminner 
Planområdets størrelse tatt i betraktning, er det kjent overraskende få fornminner eller 
forhistoriske gjenstandsfunn herfra. Unntakene er strandsonen ved Hylkje og strandsonen 
fra Ytre Arna og sørover, hvor det er påvist flere boplasser fra steinalder, i tillegg til 
bosetningsspor og graver fra jernalder. Derimot er det påfallende få spor fra forhistorisk tid 
fra de større gårdene i planområdet, selv om flere av dem har gårdsnavn som indikerer at de 
var tatt opp allerede i forhistorisk tid.  
 
Lengst i sør, på de to gårdene Indre Arna og Mjeldheim, var det tidligere flere forhistoriske 
gravhauger. Disse er i dag fjernet, men det ble gjort til dels rike funn fra jernalder i flere av 
haugene. Den samme situasjonen finner man også videre nordover i planområdet, som på 
nabogården Ytre Arna, Breistein, og Hylkje og Hordvik helt nord i planområdet. 
 
Nyere tids kulturminner 
Historisk sett har gårdsdrift vært hovednæringsvei i området Arna - Åsane, med en 
bebyggelsesstruktur som har vært konsentrert rundt gårdstunene. Utskiftningene i andre 
halvdel av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet endret til en viss grad 
bebyggelsesstrukturen. Brukene ble mer oppsplittet og egne tun ble etablert for hvert bruk. 
Likevel kan man på enkelte gårder i planområdet fortsatt se eksempler på at noe av 
strukturen fra de gamle fellestunene er bevart, som på Almås og Sæterstøl. 
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Flere av de gjenværende våningshusene i området er såkalte «lemstover». En lemstove er en 
gammel vestnorsk bygningstype, som tidligere var vanlig som våningshus i store deler av 
Hordaland. Denne spesielle bygningstypen går tilbake til første halvdel av 1800-tallet. 
Et annet karakteristisk bygningselement for området er grindbygde løer med og uten 
brakekledning. Det finnes flere slike løer i planområdet. 
 
I løpet av den tyske okkupasjonen av Norge i siste verdenskrig ble det bygget et stort antall 
militære anlegg rundt om i landet. Også innenfor planområdet finnes det bevarte spor fra 
denne tiden. Blant annet er det på Gaupåsåsen rett over for Gaupåsvatnet rester etter et tysk 
lyskasterbatteri. Krigsminnet omfatter minst tolv objekter innenfor et område på ca. 90 x 
100 meter, og er et viktig kulturminne. Men det viktigste militærhistoriske anlegget i 
planområdet er utvilsomt Tellevik fort på Klauvaneset. Fortet ble etablert i mai 1941, med 
hovedskyts bestående av fire 10,5 cm kanoner. Fortet er i dag delvis restaurert, og er et 
kulturminne av stor verdi. 
 

 
Figur 3-20. Gårdstun og kulturlandskap på Teigland (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

3.1.14  Naturressurser  

Fagtemaet naturressurser omhandler her ressurser fra jord, utmarksareal, vann, 
fiskebestander (i sjø) og mineralressurser.  

Jordbruksareal er vurdert som viktigste naturressursen i planområdet, der jordvernet står 
sentralt. Nasjonal jordvernstrategi, Innst. 56 S, (2015-2016), setter for eksempel et tak på 
omfang av omdisponering av jordbruksareal til 4000 dekar per år på landsbasis, et mål som 
skal nås innen 2020.  
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Jordbruksarealene er fordelt i hele planområdet, fra Mjeldheimsli og i Ytre Arna i sør, til 
større sammenhengende jordbruksareal på Kvam og i Kvamsdalen, Botn, Haugland og 
Kalsås. Videre er det sammenhengende jordbruksareal på Blinde og i Blindheimsdalen. Ved 
Birkeland i Vågsbotn, Teigland og Espeland er det også større områder med jordbruksareal. 
Nord i planområdet er det jordbruksområder på Haukås, Almås, Tuft og Hordvik.  

Jordbruksarealene 
for hele planområdet 
er fordelt på 1758 
dekar fulldyrka jord 
(jorddekt, og 
organiske jordlag), 
778 dekar 
overflatedyrka jord 
og 2607 dekar 
innmarksbeite. 
Samlet sett utgjør 
5144 dekar 
jordbruksareal i 
planområdet 16% av 
Bergen kommunes 
sine totale 
jordbruksareal. 

I kommuneplanens arealdel, KPA 2018-2030, er strekningen Kvamme- Blinde-
Blindheimsdalen-Vågsbotn-Teigland, avsatt med hensynssone landbruk.  

Gamsebotntjørn (0.025 km2) i Ytre Arna har status som krisevannverk i dag. VA etaten i 
Bergen kommune opplyser at vannkilden ikke er i aktiv bruk, men kan evt. brukes i tilfelle 
det oppstår ekstraordinære driftssituasjoner som f.eks. langvarig ledningsbrudd på 
overføringsledning for vannforsyning Espeland – Indre-/Ytre Arna. Det er planlagt 
høydebasseng på Sætrafjellet som vil bl.a. medføre utfasing av Gamsebotntjørna som 
krisevannverk.  

Det er svært mange grunnvannsbrønner, 183 stk., med drikkevann til enkelthusholdning i 
planområdet.  

Når det gjelder utmarksareal, er det et større beiteområde for sau på byfjellene på hele       
33 971dekar, som grenser ned mot Kvamsdalen og planområdet. I 2017 var 1230 sau og 
lam på beite her. For fiskeressurser i sjø, er det i Arnavågen kast- og låssettingsplasser ved 
Breivika og ved Holmen. Utover det er det ingen kartlagte fiskeressurser i planområdet.  
 
For pukk og grusressurser (byggeråstoff), er det et pukkverk på Gaupås i Ytre Arna 
(12015020000), karakterisert med nasjonal betydning. Pukkverket drives på anortositt i et 
dagbrudd. Uttaket er stort, men godt visuelt skjermet. Knuseverk er etablert under bakken i 
tilknytting til tunnelen opp til dagbruddet.  

Figur 3-21 Jordbruksareal på Kvamme. Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen 
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3.1.15  Geologi og geoteknikk 

Generell omtale av geologi og skredfare 
Det er ikke kartlagt forhold som har avgjørende betydning for mulig tunnelbygging og 
alternativvurdering på dette stadiet. 
 
Generell berggrunnsgeologi 
Berggrunnen i planområdet tilhører 
Lindåsdekket, en tektonisk enhet i 
Bergensbuekomplekset, som ligger 
som en lomme mellom Lille og 
Store Bergensbue. Under den 
kaledonske fjellkjededannelsen ble 
bergartsenhetene skjøvet over 
hverandre samtidig som de ble 
sterkt foldet og omdannet. Den 
kaledonske fjellkjeden ble deretter 
utsatt for nedbrytning og senere 
ble dekkene skjøvet noe tilbake i 
forbindelse med åpningen av 
Atlanterhavet. Det karakteristiske 
Bergensbuekomplekset ble dannet 
i denne fasen. 
 
Bergarter 
Bergmassen i planområdet består 
blant annet av amfioblitt, 
anortositt, charnokitt og ulike 
gneiser. Som berggrunnskartet 
viser, vil ny vegtrasé hovedsakelig 
gå i bergarter som anortositt og 
gneis.  
 
De mekaniske egenskapene til 
bergarten i sammenheng med 
bergmassens oppsprekking avgjør 
bergmassekvaliteten som har 
spesielt betydning for 
tunneldriving.  Enkelte av bergartene i planområde kan være utfordrende å drive tunnel i, da 
de er meget sprø og ofte sprekker opp som sukkerbiter ved sprengning, dette gjelder 
spesielt bergarten anortositt. Anortositt og charnokitt er krystalline bergarter som generelt 
vil kunne ha åpne sprekkesystemer som leder vann, noe som kan ha betydning for 
tunneldrivingen.  
 
 

Figur 3-22 Berggrunnkart over planområdet viser at store 
deler av ny vegtrasé vil ha bergmasse bestående av 
anortositt og gneis 
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Strukturgeologi 
Svakhetssoner er soner der 
bergmassekvaliteten er dårligere enn 
ellers. Svakhetssoner kan være 
bruddsoner, forkastningssoner eller 
svake bergartslag. Bergartsgrenser 
kan og i enkelte tilfeller utgjøre soner 
med dårligere bergmassekvalitet. 
Svakhetssoner vises i dagen som 
større eller mindre forsenkninger i 
terrenget. I planområdet preges 
berggrunnen av buestrukturen som 
her er orientert i en nordnordvest-
sørsørøstlig retning. Svakhetssoner og 
bergartsgrenser i planområdet følger 
denne orienteringen. I følge 
berggrunnskart og flyfoto er det ikke 
observert store svakhetssoner i andre 
retninger i planområdet.  
 
Svakhetssoner har stor betydning for 
tunneldrivingen og sikringsomfanget. Spesielt har svakhetssoner som har liten vinkel til 
tunneltraseen stor betydning, da tunnelen kan følge langsmed en svakhetssone i lengre 
utstrekning enn når tunnelen krysser en svakhetssone med stor vinkel.  
 
Skredfare i planområdet 
Skredfaren i planområdet er vurdert ut fra aktsomhetskart fra NVE. Kartet viser potensielle 
områder hvor skred kan utløses, kartene er basert på terrenghelning og ikke feltarbeid, 
aktsomhetsområdene er derfor kun teoretiske.  
 
Kartet i figur 3-24 er en sammenstilling av aktsomhetskart for steinsprang, jord- og 
flomskred og snøskred i planområdet. Det er markert flere områder med potensiell fare for 
snøskred. I de fleste av disse områdene er terrenget dekket av tett skog som vitner om at 
det ikke har vært snøskredaktivitet i den siste tiden. Utløsningsområder i tett skog anses 
som teoretisk mulig men svært lite sannsynlig i praksis. Snømengdene i planområdet er 
normalt beskjedent.  
Det er markert flere områder med aktsomhet for steinsprang og jord- og flomskred. Det er 
tidligere registrert flere steinspranghendelser i planområdet, disse er knyttet til eksisterende 
E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn. Det er og registrert et jordskred ved Hetlebakka, nord 
for Gaupåsvatnet.  
 

Figur 3-23 Skyggekart fra hoveddata.no viser 
forsenkinger som kan utgjøre svakhetssoner (vist med 
hvitstiplet linje).  
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I Statens vegvesen omfattes bygging av 
veg av akseptkriterier for skred på veg. 
Akseptkriteriene er basert på årlig 
nominell skredsannsynlighet pr. 
enhetsstrekning og trafikkmengde.  
Skredfaren i planområdet anses som 
oversiktlig og håndterbar innenfor 
akseptkriteriene, men det kan ikke 
utelukkes behov for enkelte lokale tiltak 
for å være innenfor disse kriteriene, og for 
å ha en tilstrekkelig sikkerhet gjennom 
anleggsperioden. Det vil være spesielt 
viktig å kartlegge og å ha oversikt over 
potensiell skredfare ved påhuggsområder. 
 
Geoteknikk 
Det er foretatt en foreløpig vurdering av 
planområdet med hensyn til grunnforhold 
og behov for grunnundersøkelser (Notat 
fra Geo- og skredseksjonen, Svv datert 
11.06.2018). Det er foreløpig ikke 
identifisert områder der en vurderer at 
grunnforholdene er så dårlige at ny 
vegtrasé ikke er gjennomførbar. Der det er 
kommentert vanskelige eller usikre 
grunnforhold, må en likevel regne med at dette har betydning for anleggskostnadene. 
Vurderingen oppsummerer delområdene slik: 
 
Indre Arna 
Plassering av tunnelportaler og overdekning samt grunnforhold langs dagens fv 580, må 
særlig hensyntas. Det forventes ikke store geotekniske utfordringer i dette området. 
 
Arnavågen-Gaupås 
I alternativ der en baserer seg på breddeutvidelse langs dagens E16 mot øst forbi 
Arnavågen, altså ny vei ut på fylling, må det grunnundersøkes på dyrket mark. Grunnet det 
sidebratte terrenget vil ny fylling bli relativt stor og medføre en stor belastning på terrenget. 
En må derfor gjøre omfattende grunnundersøkelser helt ned til Arnavågen for å være sikker 
på at fylling har tilstrekkelig områdestabilitet. Kvartærgeologisk kart over området viser at 
det kan forventes å finne morenemateriale på nedsiden av veien. Morenemateriale kan 
inneholde alle korngraderinger og ha veldig ulik sammensetning. Det gjøres også 
oppmerksom på at dette er en grov indikasjon på hva en kan forvente å finne i området.  
 
Gaupåsvannet 
Noen vegalternativ medfører utfylling i Gaupåsvannet. Det er tidligere gjort 
grunnundersøkelser i Gaupåsvatnet. I østlig del av vatnet er et en stor forsenkning i 

Figur 3-24 Aktsomhetskart for skred i planområdet 
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terrenget. Utfylling er utfordrende, men anses som gjennomførbar. Det kan bli aktuelt med 
supplerende undersøkelser i vannet. 
 
Haugland 
Området her er relativt flatt og består vann vann og våtmarksområde. Det knyttes 
geotekniske utfordringer til kryssing av dette området. Slike områder består erfaringsmessig 
av humusholdige masser som er meget svake for belastning. Tykkelsen og egenskapen til 
disse massene vil kunne påvirke kostnad i prosjektet. Det anbefales at dette området 
kartlegges for å vurdere gjennomførbarhet i tidlig fase. 
 
Blindheimsdalen/Vågsbotn 
Terrenget her er sidebratt så evt. utvidelse av dagens veg mot nordøst medfører relativt 
store fyllinger. Kvartærgeologisk kart viser at området er dominert av morenemateriale. 
Området her bør grunnundersøkes om dette alternativet blir valgt.  Det er tidligere 
grunnundersøkt utvalgte plasser på denne strekningen. På landbruksområdet ved 
Vågsbotnkrysset er det tidligere kartlagt et relativt tykt humuslag, som vil kunne medføre 
noen geotekniske tiltak. 

Eikås/Haukås 
For vegalternativ som kommer kontakt med vann eller våtmark i dette området, kan en 
forvente noe utfordringer knyttet til dype myrer. Dette er områder som bør grunnundersøkes 
i en tidlig fase.  Ellers kan det forventes små geotekniske utfordringer i dette området, da 
det er mye berg i dagen. Bergoverflaten er noe kupert så det kan forekomme lommer med 
løsmasser.  
 
Hylkje/Tuft 
Aktuelt område for dagsone for ny hovedveg ligger som en noe skjermet dal, og en kan 
forvente å finne noe løsmasser i området. Kvartærgeologisk kart viser at området er dekket 
av forvitringsmateriale, noe som sier lite om hvilke løsmasser en kan forvente å finne. 
Området bør grunnundersøkes, men det vurderes ikke som kritisk i forhold til 
gjennomførbarhet.  
 
Klauvaneset 
Det er i området mye berg i dagen, men det er i gamle rapporter funnet påvisning av 
områder med dårlige masser. Når en har mer konkrete alternativer, anbefales det å utføre 
grunnundersøkes i områder der det kan være løsmasser. 
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3.1.16 Flomfare 

NVE har utarbeidet et aktsomhetskart 
for flom. Det er et nasjonalt kart på 
oversiktsnivå som viser hvilke arealer 
som kan være utsatt for flomfare. 
Kartet gir en indikasjon på hvor 
flomfaren bør vurderes nærmere.  
 
Aktsomhetskart for flom viser at 
Gaupåsvassdraget inkludert vannene 
i Hauglandsområdet kan være utsatt 
for vannstigning opp til 4-5 m i 
ekstreme flomsituasjoner.  
 
Haukåsvassdraget er ikke så utsatt. 
Haukåsvatnet, Kipevatnet og 
Haukåsmyrane er vist som 
aktsomhetsområde for flom med 
maksimal vannstandstigning mellom 
2 og 4 m. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3-25 Utsnitt av NVE sitt aktsomhetskart for flom, 
Gaupåsvassdraget 

Figur 3-26 Utsnitt fra NVE sitt aktsomhetskart for flom. 
Haukåsvassdraget 
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3.2 Kort beskrivelse av krav til tiltaket 

Med bakgrunn pkt. 1.3 Planprosjektet i det overordnede transportsystemet og mål for 
prosjektet er satt følgende krav til tiltaket: 
 

• Planlagt tiltak er ny hovedveg mellom Arna og Klauvaneset som skal være del av ny 
ferjefri kyststamveg E39 mellom Kristiansand og Trondheim, skal ha en standard som 
tilfredsstiller denne funksjonen. 

• Hovedvegen mellom Arna og Vågsbotn skal også være del av framtidig Ringveg øst 
og være attraktiv omkjøringsveg som kan redusere trafikken gjennom Bergen 
sentrum. Den må ha vegkapasitet til å ta denne trafikkoverføringen og ha en 
standard som tilfredsstiller krav både til vegkapasitet og attraktivitet. 

• Lokalt skal vegen avlaste dagens vegnett, være trafikksikker og redusere antall 
trafikkulykker på vegnettet vesentlig. 

• Det skal samtidig legges til grunn at veksten i persontransporten skal tas med 
kollektivtrafikk, sykling og gåing (miljøløftet). Det vil si at vegkapasitet for 
personbiltrafikk ikke bør økes utover den trafikkoverføringen som man ønsker fra 
Bergen sentrum. Men det er foreløpig ikke noen restriksjoner på næringstransporten. 
Den bør ha effektiv og forutsigbar framkommelighet.  

• Det skal legges til rette for økt bruk av kollektivtransport og gang-sykkeltransport 
som kan ta forventet vekst i persontransporten. Det vil si at løsninger for effektiv 
kollektivtransport og et sammenhengende og attraktivt gang-sykkelsystem mellom 
Arna-Åsane sentrale deler og Nordhordlandbrua blir viktige tema i det videre 
kommunedelplanarbeidet. 

• Gjennomføre tiltaket innenfor angitt økonomisk ramme i NTP (ca 10 mrd kr 2016 
kroner i gjeldende NTP). 

• Det må legges opp til at parsellene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset kan 
bygges som to uavhengige byggetrinn.  

 
Det er motstrid i krav til tiltaket. Man skal ha god og sikker vegstandard som tilfredsstiller 
krav til hovedvegstandard for E16/E39 for dagens trafikkmengde uten at det skal føre til 
økning i personbiltrafikken.  Dette er vanskelig å løse bare gjennom fysisk vegplanlegging. 
Det videre kommunedelplanarbeidet må inneholde en vurdering av løsninger og avveininger 
knyttet til krav om ny, effektiv og sikker hovedveg med god framkommelighet, og mulige 
tiltak/restriksjoner som kan hindre økning i personbiltrafikken.  
 
Effektiv kollektivtransport og sammenhengende og attraktivt gang- og sykkelvegsystem skal 
vurderes i alle vegsystemløsninger. 
 
Det vises til nærmere omtale av vegstandard i kapittel 4, pkt.4.2.  
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3.3 Viktige problemstillinger for miljø og samfunn 

3.3.1 Miljø 

Landskapsbilde. Få fram tiltakets virkninger på landskapets form, sårbarhet og tåleevne, 
terrenginngrep og visuelle barrierevirkninger mm. 
 
Friluftsliv/by- og bygdeliv. Tiltakets virkninger på brukerne av utredningsområdet med 
hensyn til mulighet for å drive friluftsliv både i mindre, offentlig tilgjengelige områder i 
nærmiljøet og i større friluftsområder. Det er viktig å få fram om vegtiltaket vil framstå som 
barrierer for framkommeligheten for myke trafikanter på forbindelseslinjer/stier/turveger 
mot større friluftsområder og/eller lokale lekeplasser, nærrekreasjonsområder. I hvilken 
grad vil støy og evt. luftforurensning ha innvirkning på folks helse og trivsel der de bor og 
når de ferdes ute i nærområdene til vegtiltaket. 
 
Naturmangfold. Viktige tema innenfor utredningsområdet vil være tiltakets innvirkning på 
leveområder for vilt og trekkveier for vilt, tiltakets innvirkning på viktige naturtyper og arter 
både på land og i vann, innvirkning på miljøtilstand i vannforekomster mm. Innvirkning på 
Haukåsvassdraget med tilhørende vann, våtmarksområder og myrområder er spesielt viktig å 
få belyst og dokumentert.  
 
Kulturarv. Utredningsområdet omfatter mange av de viktigste landbruksområdene i Arna og 
Åsane. I disse områdene er det størst sannsynlighet for å finne kulturminner, kulturmiljø og 
kulturhistoriske landskap fra eldre tid og som har en kontinuitet i bruk fram til nå. Tiltakets 
innvirkning på disse opprinnelige områdene er viktig å få fram.   
 
Naturressurser 
I utredningsområdet er det jordbruk og forhold til jordvern som er viktigste problemstilling 
innenfor dette fagtemaet. Det er blant annet vedtatt en nasjonal jordvernstrategi som setter 
et tak på omfang av omdisponering av jordbruksareal til 4000 da pr år på landsnivå. Målet 
skal nås innen 2020. I forslag til ny arealdel tilknyttet kommuneplanen, er store deler av 
jordbruksarealet i søndre del av planområdet avsatt til hensynsområde for jordbruk. 
Tiltakets virkning i forhold til jordvern er derfor viktig å få dokumentert. 
 
Krav til vurdering av langsiktige konsekvenser for de ikke-prissatte temaene er kort omtalt i 
kapittel 7.5.2. 
 

3.3.2 Samfunn 

Regionalt 
For både kollektivtransport, næringstransport og personbiltransport til og fra Nordhordland 
og videre nordover på E39 har parsellen i nordre del av Åsane fungert som en flaskehals for 
framkommeligheten og reisetid mot Bergensområdet spesielt i rushtrafikken og i 
helgeutfarten. En av målsettingene er at vegtiltaket skal binde regionene bedre sammen og 
gi alle typer transport bedre og tryggere framkommelighet. 
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I det videre arbeidet må det vurderes hva slags innvirkning bedre framkommelighet har for 
videre utvikling av Bergen og Nordhordland og det transportarbeidet skal utføres. Nytten må 
vurderes opp mot kostnader tiltaket belaster samfunnet med, klimaregnskap, tiltak for å 
begrense trafikkøkning i personbiltransport som attraktivt og raskt kollektivtilbud, godt 
sykkelvegtilbud mm.   
 
Det er også nødvendig med andre tiltak og restriksjoner for å begrense trafikkøkningen i 
personbiltransport. Krav til vurderinger av dette, blir omtalt nærmere i pkt 7.1.2. 
 
Lokalt 
Arna- Vågsbotn 
Bortsett fra tettstedene Indre- og Ytre Arna, er denne parsellen spredt utbygd og fremstår 
som mindre bygdelag dominert av jordbruksdrift. Dagens hovedveg, E16, går i utkanten av 
de mest utbygde områdene og de viktigste jordbruksområdene. Viktige avklaringer i det 
videre planarbeidet er hvordan nytt vegsystem vil virke inn på videre tettstedsutvikling i 
Indre Arna og Ytre Arna og mulighet for videre jordbruksdrift og videre utvikling som 
bygdelag i Gaupås-, Haugland- og Blindheimsområdene. 
 
Vågsbotn-Klauvaneset 
Eksisterende hovedvegsystem, E39, går midt gjennom relativt tett bebyggelse på store deler 
av strekningen Vågsbotn – Klauvaneset. Det betyr stor miljøbelastning fra støy og støv for de 
som bor langs vegen. Vegen er en barriere i lokalmiljøet og trafikksikkerheten er dårlig både 
for kjørende og gående/syklende pga stor trafikkmengde på hovedvegen, mange direkte 
avkjørsler og begrenset tilbud for myke trafikanter til å kunne ferdes trygt i trafikken. Som 
en følge av dette er byutvikling, spesielt i forhold til boligutvikling i nordøstre del av Åsane, 
stanset opp. Det videre planarbeidet må vurdere hvordan nytt vegsystem kan virke inn på 
lokal byutvikling i planområdet.  
 
Nytt vegsystem vil på flere måter påvirke framtidig arealbruk og byutvikling. Aktuelle 
utredningstema for lokale og regionale virkninger er kort omtalt i kapittel 7.5.2. 
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4 RAMMER OG FORUTSETNINGER FOR NYE LØSNINGER 

4.1 Dimensjonerende trafikk 

4.1.1 Foreløpige og forenklede trafikkanalyser 

Som grunnlag for planprogram er det gjort foreløpige trafikkberegninger for å si noe om 
dimensjonerende trafikk. Dimensjonerende trafikk skal utarbeides for prosjekt i et 20 års 
perspektiv etter åpning. Det er valgt å bruke 2050 som dimensjonerende år.  Merk at det i 
de foreløpige trafikkberegningene ikke er tatt inn nytt busstilbud.  Dette er arbeidskrevende, 
og må i videre arbeid «skreddersys» for hvert alternativ som skal videreføres og beregnes i 
kommunedelplan med KU.  Dette gjøres i samråd med Hordaland fylkeskommune/Skyss.  
Det er kanskje særlig for strekningen Vågsbotn-Klauvaneset at konkurranseforholdet 
mellom bil og kollektivtrafikk er et sentralt tema i planarbeidet. På stadiet i planprosessen vi 
er nå, og med erfaringer på hvordan endret busstilbud normalt slår ut i resultatene, ser vi at 
dette her ikke er en avgjørende feilkilde for å si noe om dimensjonerende trafikk.  Det 
gjelder også når vegstandard drøftes i lys av nullvekstmålet, og eventuelle økte restriksjoner 
på biltrafikken. 

4.1.2 Miljøløftet og avtale om nullvekst i biltrafikken 

Gjennom byvekstavtalen Miljøløftet har Bergen kommune inngått avtale med staten om 
nullvekst i persontransport med bil. Avtalen er utformet slik at Bergen kommune har 
forpliktet seg til at persontransport med bil ikke skal øke. Dette måles gjennom totalt 
trafikkarbeid [kjtkm] i kommunen. I byutredning for Bergen (2017) ble nullvekstmålet testet 
ut, og sett på hvordan en kunne oppnå det. Byutredningen brukte 2030 som prognoseår. 
Utredningene viste at det er mulig å oppnå nullvekst, men at det krever sterke restriktive 
virkemidler som bompenger/vegprising og/eller parkeringsrestriksjoner. I prosjektet Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset vil prognoseår for dimensjonerende trafikk være 2050. Dette er en 
lang tidshorisont, og det vil være svært krevende å oppnå nullvekst i et så langt perspektiv 
med utgangspunkt i en befolkningsvekst slik vi har sett i Bergensregionen.  

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 på vegene. I praksis vil dette si at 
selv med nullvekst i personbiltrafikken vil den totale trafikken på vegene kunne øke.  

I Hordaland er det i dag bare Bergen som har byvekstavtale med staten. Det pågår 
forhandlinger om utvidelse av området der flere kommuner (Fjell, Askøy, Lindås og Os) også 
skal ha byvekstavtale og forplikte seg til nullvekst i personbiltransporten.  

4.1.3 Forutsetninger brukt i beregningene 

Trafikkprognoser og –beregninger er usikre, og helt avhengige av hvilke forutsetninger som 
legges til grunn. Som grunnlag for de forenklede dimensjoneringsberegningene er 
transportetterspørsel kjørt med 2050 demografi og sonedata fra SSB.  
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Transporttilbudet i «Nullalternativet» (sammenligningsgrunnlaget for tiltaket) er kodet slik 
en ser for seg det vil være i 2050, eksklusiv endret busstilbud som beskrevet innledningsvis.  
Her er det tatt med prosjekt som er igangsatt, samt vedtatte prosjekt og tiltak. 
Sotrasambandet, Svegatjørn – Rådal, Arna-Stanghelle, og Bybanen til Fyllingsdalen er da en 
del av transporttilbudet. Bompenger i Bergen er kodet slik det vil se ut pr. 2019, dvs. at også 
de nye stasjonene er med. Nordhordlandspakken er også med. Det vil her være viktig at nye 
løsninger Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vurderes og evalueres i en situasjon der hele 
framtidig ringveg øst er med. I de innledende beregningene er derfor også den søndre 
parsellen av Ringveg øst mellom Fjøsanger og Arna med i trafikkberegningene. Søndre del 
Fjøsanger-Arna er førende for hvordan trafikkfordelingen vil bli gjennom Bergen kontra via 
ny Ringveg øst, og kan være avgjørende for valg av riktig alternativ nord for Arna.  

Det ligger inne vedtatte bompengesystem i beregningene, dvs. bomstasjoner og takster som 
vil være gjeldende fra våren 2019. Der ny veg vil gå gjennom et tett bompengesnitt i 
bomringen, er det lagt bompenger på planlagt veg. Dette gjelder på strekningen mellom 
Gaupås og Vågsbotn/Eikås. For øvrig er det ikke forutsatt bompenger på ny veg. I 
«Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (Statens vegvesen 2016) ble det tydelig 
påpekt at viktige gevinster av Ringveg øst, som trafikkreduksjon gjennom Bergensdalen, 
først kan tas ut dersom det blir innført ytterligere restriksjoner i mer sentrale deler av 
Bergen. Det er i denne omgang ikke lagt på restriksjoner utover det nye bompengeregimet. 
Beregninger er kjørt i to omganger, en med full etterspørselsberegning hvor også eventuell 
nyskapt trafikk er med, og en med faste matriser hvor etterspørselen er lik den som er 
beregnet i Nullalternativet. Beregningene med faste matriser vil bare gi vegvalgseffekter av 
de ulike alternativene.  

4.1.4 Dimensjonerende trafikk Arna – Vågsbotn 

Strekningen har i dag en trafikk på opp mot 18 000 kjt. pr døgn nær Vågsbotn. Med ferdig 
utbygd Ringveg øst ønsker en at mest mulig gjennomgående trafikk i Bergensdalen skal 
overføres til denne strekningen. «Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016) viser 
at dette bare i mindre grad skjer uten at forskjellen i restriksjonsnivå mellom dagens veg og 
ny ringveg økes. Utredningen viser at den moderate «ringvegeffekten» i stor grad henger 
sammen med at mange av dagens bilturer sentralt skyldes det høye aktivitetsnivået med 
mange målpunkt der (bosatte, arbeidsplasser, service/fritidstilbud)  

En sentral del av forutsetningene i disse beregningene er at delstrekningen Fjøsanger – Arna 
er bygget, i tillegg til at E16 Stanghelle-Arna også er på plass med nytt kryss ved Asko. 
Dette gir en effekt ved at deler av den sentrumsrettede E16-trafikken som i dag går via 
Åsane i stedet vil velge rute via Fjøsanger. For delstrekningen Arna-Vågsbotn betyr det at 
økt ringvegtrafikk mellom sør og nord langt på veg vil nulles ut av at E16-trafikken fra øst i 
større grad vil velge rute Arna-Fjøsanger. I praksis ligger det per i dag an til at Arna-
Vågsbotn bygges først, slik at denne vegvalgseffekten først inntreffer senere. 
 
 
Dimensjonerende trafikk på strekningen Arna-Vågsbotn vil være i størrelsesorden ÅDT 
20.000 med de forutsetningene og usikkerhetene beskrevet, også med avtalen om nullvekst 
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i biltrafikken totalt sett.  Uten søndre del av Ringveg øst ferdig, kan den bli noe høyere fordi 
dagens søndre løsning har lav standard. Flere velger derfor å kjøre via Åsane til sentrale 
deler av byen. I alle tilfeller vil dette være klart høyere enn ÅDT 12.000 som er grenseverdi 
for å bygge tofelts veg med midtdeler. 
 

4.1.5 Dimensjonerende trafikk Vågsbotn – Klauvaneset 

Strekningen har i dag trafikk på mellom 18 000 (Nordhordlandsbrua) og 25 000 kjt pr. døgn 
(Eikåstunnelen). Regional transportmodell (RTM) beregner gjennomgangstrafikken (trafikk 
som bare kjører gjennom Bergen kommune) til å utgjøre ca 13 % av trafikken som passerer 
Nordhordlandsbrua.  

Ikke uventet vil enhver ny løsning som avløser dagens veg isolert sett bidra til økt 
trafikketterspørsel. I et nullvekstperspektiv er dette ikke ønskelig. Beregninger som 
beskrevet (uten nytt busstilbud i modellen) viser at ny veg her vil en gi en engangs økning på 
inntil 10 prosent om andre restriktive tiltak ikke settes inn. Alternativer med mest innkorting 
vil naturlig gi størst økning i reiseetterspørsel.  
 
 
Framtidig trafikk (2050) på ny veg mellom Vågsbotn og Klauvaneset vil ligge på inntil ÅDT 
27000 avhengig av alternativ og hvilken vekst en isolert sett vil tillate på strekningen innen-
for avtalen om samlet nullvekst i biltrafikken.  I alle tilfeller vil dette være klart høyere enn 
ÅDT 12000 som er grenseverdi mellom å bygge 2 felts veg med midtdeler og 4 felts veg.   

 

4.2 Vegstandard 

Krav til standard og utforming av vegnettet er gitt gjennom vegnormalene/Statens vegvesens 
håndbøker. «Nullvisjonen» (null drepte og hardt skadde) er her helt grunnleggende for sikker 
utforming av veger og kryss.  Der løsninger ikke er i samsvar med kravene i vegnormalen må 
det søkes fravik.  Fravik for «skal»-krav kan bare innvilges av Vegdirektoratet. Fravik fra 
«bør»-krav kan behandles og innvilges av den regionale fraviksnemnda i Region vest.    

4.2.1 Veg i dagen og fartsgrense 

Valg av standard og krav til utforming baserer seg i stor grad på beregnet trafikkmengde for 
strekningen. Som det fremkommer av punkt 5.1.4, er denne i størrelsesorden ÅDT 20 000 
for Arna-Vågsbotn, og inntil ÅDT 27 000 for Vågsbotn-Klauvaneset. Dimensjoneringsklasser 
er gitt av håndbok N100 Veg- og gateutforming, gjeldene versjon fra 2019.  

 
Figur 4-1 - Krav til dimensjoneringsklasser i (N100 Veg- og gateutforming, 2019) 
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Vegnormalen, (N100), vedtatt mai 2019, tilsier aktuell dimensjoneringsklasse H3 for veger 
med ÅDT > 12000. I tiden etter at planprogrammet ble lagt ut på høring, har det vært flere 
møter med Vegdirektoratet med sikte på å avklare vegstandard. Det er sendt inn 
fravikssøknad datert 28.08.2019 som blant annet omhandler fartsgrense og redusert 
normalprofil. Som svar på fravikssøknaden er det er avklart at fartsgrense på 110 km/t som 
er kravet i dimensjoneringsklasse H3, vanskelig lar seg gjennomføre i dette prosjektet. 
Begrunnelsen er manglende kryssavstand og at det vil medføre unødig store inngrep i 
terreng og areal med vesentlige ekstra kostnader som følge. Vegdirektoratet sier videre at 
det må legges til grunn at det skal være samme hastighet på hele strekningen ut fra 
trafikksikkerhetshensyn. For det videre kommunedelplanarbeidet legges det nå, i samråd 
med Vegdirektoratet, til grunn gjennomgående dimensjonering for fartsgrense for ny 
E16/E39 på 100 km/t. Det nyttes vegbredde på 23 m i samsvar med dimensjoneringsklasse 
H3. Men krav til horisontal- og vertikalkurvatur, stoppsikt mm er redusert i forhold til krav i 
H3. 
 
Dette gjelder i alle kombinasjonsalternativ bortsett fra kombinasjonsalternativene med alt. 
N3b, («gammel N3») som bystyret i sitt vedtak til planprogrammet ønsket ble tatt inn igjen. 
Kryssutformingen på Eikås krever ytterligere fravik for fartsgrense på ny hovedveg i dette 
området til 90 km/t pga begrensninger i lengder for på- og avkjøringsramper i dagsone.  
 
Dersom videre planprosess, høringsuttalelser mm viser at det er mange uheldige 
konsekvenser av fartsgrense på 100 km/t, kan man søke om generell reduksjon til 90 km/t 
for hele eller deler av strekningen.   
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4.2.2 Tunnel 

 Håndbok N500 Vegtunneler stiller krav til to 
tunnelløp hvis trafikkprognose for den aktuelle 
strekning overstiger ÅDT 12000. 
Trafikkprognosene for Arna-Klauvaneset 
overstiger denne grenseverdien med god margin, 
selv med nullvekst i trafikken. Trafikksikkerhet 
veier tungt. Katastrofepotensialet er langt høyere 
ved trafikkulykker i tunnel enn i en dagsone. Det 
er avklart med Vegdirektoratet at veganlegget må 
ha to løp i samtlige av tunnelene på 
hovedvegnettet. I samråd med Vegdirektoratet, er 
det lagt til grunn tunnelklasse F og tunnelprofil 
med bredde på T10,5 m. 

4.2.3 Krav om planskilte kryss 

Uavhengig av hvilken standard/vegklasse som 
endelig fastsettes vil det her være krav om 
planskilte kryss mellom hovedveg og lokalvegnett.  Trafikkmengder og sikkerhet gjør dette 
til et udiskutabelt krav i vegnormalen N100. Merk at dette er et krav som også gjelder for 
tofeltsveger med midtdeler (ÅDT 8-12.000).  Løsninger i plan, rundkjøring eller T-kryss, er 
her ikke aktuelt.  Føringer fra Samferdselsdepartementet, fulgt opp av NA rundskriv 2015/15 
fra Vegdirektoratet, slår fast at det kun er unntaksvis at rundkjøring kan anlegges på 
riksveg. Det kan gis fravik der riksveg går gjennom byer og tettsteder, der fartsnivået skal 
være 60 km/t eller lavere. Dette vil være «hovedgate», ikke hovedveg. Statens vegvesen kan 
ikke se at dette er aktuelt på strekningen Arna-Vågsbotn-Nordhordlandsbrua. 
 

4.2.4 Redusert standard og vegbredde 

Den høyeste trafikkprognosen som tillater to-felts hovedveg er 12 000 i ÅDT. Selv om vi 
legger til grunn nullvekst i trafikken på strekningen Arna-Klauvaneset er trafikken høyt over 
grenseverdien, og en to-felts veg ville vært et stort fravik. For søndre parsell er heller ikke 
nullvekst ønskelig, ettersom samfunnsmålet tilsier at denne strekningen skal avlaste 
Bergensdalen.  

Det er søkt fravik for redusert normalprofil for å kunne imøtekomme ønsket om redusert 
vegbredde og redusert hastighet (søknad datert 28.08.2019). Dette er avslått av 
Vegdirektoratet. Begrunnelse er ønske om å ha samme vegstandard og fartsgrense på hele 
stekningen Arna-Klauvaneset ut fra trafikkmengde, trafikksikkerhet og framkommelighet på 
hovedvegsystemet.  

Figur 4-2 Tunnelklasse basert på 
årsdøgntrafikk og tunnellengde IHåndbok 
N500 Vegtunneler) 
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4.3 Kryss 

4.3.1  «Friksjonsfritt» hovedvegkryss i Vågsbotn-området 

Tidligere løsning med rundkjøring i Vågsbotn var en 
stor og velkjent flaskehals med manglende kapasitet. I 
forbindelse med bygging av Eikåstunnelen ble krysset 
utviklet til dagens hybridløsning med «flyover» for den 
største trafikkstrømmen Åsane-Nordhordland. Trafikk 
til/fra Arna må fortsatt gjennom en rundkjøring der 
også lokalvegsystemet er knyttet til.  
 
Kommunedelplanen kan ikke baseres på løsninger som 
vil etablere en ny flaskehals i Vågsbotn.  Med en 
framtidig og ønsket omfordeling av trafikk, der ny 
E39/Ringveg øst skal avlaste sentrum, vil 
trafikkmengdene være slik at dette krysset må 
planlegges som et kapasitetssterkt og «friksjonsfritt» 
hovedvegkryss der tre firefeltsveger møtes. Direkteførte 
felt kan være konsentrert i ett punkt/kryss, eller mer 
spredd på flere steder. Tilkobling for lokalvegnettet må 
skje på en eller flere av hovedarmene utenfor selve 
hovedkryssområdet.  
 
Figur 4-4 viser vurderte overordnete hovedprinsipper 
for nytt kryss i Vågsbotn-området. Innenfor hvert 
hovedprinsipp finnes mange ulike kryssutforminger. 
Det vises til kapittel 4.3 for mer konkretisering rundt 
dette.  Utgangspunktet er at ny E39 via Arna skal være 
gjennomgående firefelts veg (Ringveg øst). Armen til Åsane knyttes til med av- og 
påkjøringsfelt («a.»), eventuelt på adskilte steder som halve kryss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kan også være mulig å oppnå et relativt kapasitetssterkt friksjonsfritt kryss med direkte 
«feltsplitt» der ingen av firefeltsvegene er gjennomgående («b.»). Dette ville gi tre plan i et 

Figur 4-3 Prinsippskisse dagens kryss i 
Vågsbotn med trafikkmengder (tusen 
ÅDT) 

Figur 4-4 Vurderte overordnete hovedprinsipper for nytt kryss i Vågsbotn-området.  
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konsentrert kryssområde i Vågsbotn, og være et klart fravik ift. vegnormalen ved at E39 ikke 
er gjennomgående. Særlig i Vågsbotn vil et slikt prinsipp være ekstra krevende fordi det gir 
svært små kurveradier og forutsetning om fartsgrense 60 km/t. 
 
Vanlige toplanskryss (kløverbladkryss eller ruterkryss) der stor ringveg- og sidevegstrafikk 
til/fra Åsane i framtida må gjennom rundkjøringer («c.») kan ikke anbefales for hovedkryss i 
Vågsbotn-området.  Slike krysstyper er derimot (funksjonelt) uproblematiske andre steder i 
kobling mellom lokalveg og hovedveg.  

4.3.2 Plassering av kryss  

Vegnormalen N100 fastsetter bør-krav til minste avstand mellom kryss.  
 
I kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er det særlig to forhold som vil påvirke 
plassering og behov for kryss: 
   

• Resttrafikk på den delen av dagens vegnett som blir lokalvegnett. For delstrekning 
sør (Arna-Vågsbotn) må det f.eks avklares nærmere i planarbeidet om det er behov 
for kryss som betjener områdene Ytre Arna og Haugland/Blindheim/Gaupås. 
Alternativet vil være at disse områdene har tilkomst til hovedvegkryss i Arna og 
Vågsbotn via dagens veg (E16). 

 
• Funksjonell sammenheng i vegnettet. Behovet for kryss er minst i alternativer der ny 

veg legges i helt ny trasé.  I alternativer der ny veg benytter deler av dagens trasé vil 
gjenværende lokalvegsløyfer bli kortere, og disse må knyttes til hovedvegen på flere 
steder.  

 

4.4 Gang- og sykkeltilbud 

Prosjektbestillingen slår fast at det skal sikres et godt og sammenhengende gang- og 
sykkeltilbud både for nordre og søndre del av prosjektområdet. Dette kan ligge langs ny 
eller eksisterende veg. Det må avklares hvilke strekninger som skal ha separering mellom 
gående og syklende, og eventuelt om enkelte delstrekninger kan ha GS-tilbud på 
lavtrafikkert lokalveg.    
 
I forslag til sykkelstrategi for Bergen 2019-2030, er begge delstrekningene definert som 
regionalruter for sykkel, men det er ikke angitt noe standard, jf omtale i kap. 2.7.5.  
 

• Vi vil i det videre arbeidet med kommunedelplanen samarbeide med de som har 
ansvaret for sykkelstrategi, med sikte på klargjøring av standard og funksjon på det 
GS-nettet som skal opparbeides som del av ny E16/E39. 

 
• Der det skal være separering, må det i planarbeidet vurderes nærmere om det på 

enkelte strekninger kan være mulig og fordelaktig å legge egen sykkelveg i en litt 
annen trasé enn fortau/gangbane.  Det kan særlig gjelde i områder i nordre del der 
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det er trangt og mange avkjørsler som vil gjøre det krevende å etablere en sikker 
sykkelveg. 

 

 
Figur 4-5  Sykkelveg med fortau.  Tverrsnitt/bredder avhenger av antall gående og syklende. Aktuelt 
tverrsnitt i deler av planområdet vil trolig være 2+3m. 

4.5 Kollektivtrafikk 

Det vises til kap. 4.1.6 for beskrivelse av dagens kollektivtilbud i området.  
I målene for planarbeidet er det vist til «nullvekstmålet» for biltrafikk og klare ønsker om å 
prioritere kollektivtrafikk.  Spesielt for nordre del, Vågsbotn-Klauvaneset, er det viktig å 
sikre et attraktivt og effektivt busstilbud som kan konkurrere med personbiltrafikk.  
Noen sentrale problemstillinger i planarbeidet er: 
 

• Innkorting/snarveger.  Er det mulig å etablere snarveier for busstrafikken som gir 
reisetidsfordeler? 

 
• Forutsigbar framkommelighet. Er det mulig å etablere felt der busstrafikk har 

prioritet framfor personbiltrafikk?   
 

• Lange reiser (ekspress) kontra flatedekning undervegs.  Dagens tilbud i nord er 
basert på at de fleste gjennomgående busser til/fra Nordhordland også gir tilbud 
med flatedekning for områdene Eikås-Brurås-Hylkje (seks stopp i hver retning 
mellom Nordre Brurås og Steinestøvegen). Merk likevel at dette bare er mulig fordi 
dagens lavstandard E39 går gjennom boligområdene og har fartsgrense 60 km/t.                          
I forbindelse med nye kryss kan det eventuelt være mulig å etablere stopp ved 
rampene, men med ny veg vil det bli krevende å opprettholde et driftsopplegg med 
samme materiell/ruter som håndterer begge disse behovene samtidig.  

 
Snarveger for buss 
Snarveger for buss kan i første rekke tenkes som en mulighet i enkelte alternativer i 
Vågsbotn-området.  Det må i planarbeidet vurderes om en kan etablere egne av- og 
påkjøringsramper kun for buss. Slike spesialramper må da tilfredstille avstandskrav til 
tunnelmunning og ordinært kryss, og må trolig fraviksbehandles.  
 
Særskilte felt som gir kollektivprioritering 
I bystyrets vedtak punkt b står det følgende:  
Teksten på s.85: For søndre del av Arna – Vågsbotn, er det ikke aktuelt med egne 
kollektivfelt på ny veg» erstattes med: «Vegvesenet sin vurdering er at det for søndre del, 
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Arna-Vågsbotn, ikke er aktuelt med egne kollektivfelt på ny veg. Konsekvensutredning og 
trafikale analyser av alternativene med og uten felt der busstrafikk har prioritet framfor 
personbiltrafikk skal gi føringer for en eventuell fravikssøknad»  
 
For strekningen Vågsbotn – Klauvaneset kan det bli aktuelt å vurdere muligheten for 
særskilte felt som gir kollektivtrafikk/evt. annen tungbiltrafikk og privatbiltrafikk lik 
prioritering i form av kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt på ny E39. På en hovedveg av 
denne standarden, vil dette være en fravikssak. Vegkapasiteten er slik at framkommeligheten 
for bussen i blandet trafikk ikke vil være noe problem. Særskilte felt vil være ett av mange 
tiltak for å kunne holde målet om nullvekst i personbiltrafikken.  
 
Som følge av vår søknad om fravik knyttet til særskilte felt (søknad datert 28.08.2019), har 
Vegdirektoratet avklart at de vil gå imot regulering av særskilte felt etter Plan- og 
bygningsloven, men vil kunne vurdere en skiltsak etter Vegloven når anlegget skal tas i bruk, 
jf. vedtak om tilsvarende forhold på Rv 555 Sotrasambandet.   
 
Vegvesenet sin vurdering er at det for søndre del, Arna-Vågsbotn, ikke er aktuelt med egne 
kollektivfelt på ny veg. Konsekvensutredning og trafikale analyser av alternativene med og 
uten felt der busstrafikk har prioritet framfor personbiltrafikk skal gi føringer for en 
eventuell fravikssøknad  
 
Lokaltoget Arna-Bergen er hovedstammen i kollektivtilbudet som fortsatt vil gi en stor 
konkurransefordel for sentrumsrettede reiser. Økt togfrekvens som følge av dobbeltspor i 
Ulriken vil forsterke dette ytterligere.   
 
Følgende forutsetninger gjelder for vurdering av særskilte felt for kollektivprioritering:  
 

• I forbindelse med fraviksbehandling for kollektivfelt i Sotrasambandet har 
Vegdirektoratet fastslått at kjørefelt skal reguleres med reguleringsformål kjøreveg, 
og at kollektivfelt/sambruksfelt eller lignende skal behandles etter vegtrafikkloven.  
Hvis ikke ville enhver større og mindre endring i skiltingen måtte behandles både 
etter vegtrafikkloven med tilhørende bestemmelser og etter plan- og bygningsloven.     

 
• Kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt kan ikke starte i 

tunnel fordi en da vil få feltreduksjon for ordinær trafikk 
inne i tunnelen (godkjennes ikke pga. sikkerhet).  Det er 
derimot ikke problem å avslutte slike felt i tunnel. 

 
• I sørgående retning fra Klauvaneset kan kollektivfelt/ 

sambruksfelt trolig starte i dagsonen etter påkjøringsfeltet 
fra Tellevikkrysset i alle alternativer.  

 
• I nordgående retning er kollektivfelt/sambruksfelt bare mulig i alternativer der 

nordgående påkjøringsfelt for ordinær trafikk ligger i dagsone i kryss 
Vågsbotn/Eikås. Det må da være tilstrekkelig avstand til tunnelportal.  
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Som for Sotrasambandet kan det antas at kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt har effekt på 
konkurranseforhold og reisemiddelfordeling selv om det bare kan etableres i en retning.  
 
I henhold til bystyrets vedtak pkt a og b gjøres det en vurdering av konsekvensene for trafikk 
og trafikksikkerhet med og uten egne felt der busstrafikk har prioritet på hele strekningen 
Arna-Klauvaneset. Denne vurderingen vil danne grunnlag for en eventuell søknad om fravik. 
 

4.6 Bybane og kollektivknutepunkt 

Arbeid med reguleringsplan for bybane mellom Bergen sentrum og Vågsbotn er startet opp 
og vil pågå parallelt med planarbeid for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.   Statens vegvesen er 
med som en av samarbeidspartene i bybaneplanleggingen, og det forutsettes at etatene 
sammen finner gode og koordinerte løsninger i Vågsbotn-området.   
 
Kryssing veg/bybane 
Følgende forutsetninger vil her gjelde:   
 

• Bybanen kan ikke krysse hovedveg i samme plan/nivå.    
I konsekvensutredningen (2013) var vist en løsning der 
bybanen krysser i kulvert under vegen. Dette må i alle 
tilfeller vurderes på nytt i forbindelse med 
reguleringsarbeidet for bybanen.  

 
• Lokalveger og GS-veg kan om nødvendig krysse bybanen 

i plan (lysregulering) 
 
Byttepunkt  
Framtidig arealbruk i Vågsbotn-området er ikke avklart, og vil blant annet avhenge av 
planprosessene og arealbehov for E39 og Bybanen.  Samspillet med Åsane terminal må 
vurderes nærmere i bybaneplanleggingen, men det synes klart at Vågsbotn må vurderes som 
et mulig byttepunkt mellom buss og bane. I alternativene må det derfor være et mål å finne 
kryss- og rampeløsninger som gir mulige og effektive bussbevegelser både til/fra 
hovedveger og lokalveger. Dette er krevende med forutsetningene som gjelder om 
hovedvegkryss i kap. 3.2. 
 
Depot 
Eventuelt (areal)behov for bybanedepot i Vågsbotn vil nærmere avklares i planprosessen for 
bybanen.  
 
Innfartsparkering  
Handlingsplan for innfartsparkering 2018-2029 ble vedtatt i Fylkesutvalet 03.05.2018 (sak 
PS 101/2018).  Fra vedtaket kan en lese at en i Åsane ønsker å legge innfartsparkering 
utenfor senterområdene og ytre bomring.  Dersom Vågsbotn med endestopp for Bybanen 
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også skal tilrettelegges med innfartsparkering vil det sette klare krav til tilgjengelighet for 
biltrafikk.  Mulighet og egnethet for innfartsparkering vil bli en del av de funksjonelle 
vurderingene og konsekvensutredning for de alternativene skal utredes videre i 
kommunedelplanen.      

5 OPPSUMMERING AV SILINGSFASEN 

Innledende grovsiling og de traséalternativene som er vurdert underveis i silingsprosessen, 
er utførlig beskrevet i vedlagte silingsrapport datert 24.01.2019. Her er det bare tatt inn en 
oppsummering av silingsfasen. 
 

5.1 Alternativsutvikling 

Med utgangspunkt i målene for 
prosjektet er det utviklet et stort 
antall alternativer for strekningen 
Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. 
Innenfor mulighetsrommet har målet 
vært å: 
  

• få fram «alle» tenkbare linjer 
og løsninger mellom Arna, 
Vågsbotn og Klauvaneset 

• ha et bredest mulig spekter av 
alternativer med ulike 
egenskaper og konflikter 

• på et overordnet nivå vurdere 
kryssprinsipper og mulige 
kryssløsninger 

• vurdere muligheter for 
kollektivprioritering og gang- 
og sykkelløsninger 

 
I prosessen med alternativsutvikling 
er det: 

• Gjennomført idédugnad i juni 
2018 

• Statens vegvesen har 
videreutviklet idéene fra 
idédugnaden og supplert med 
nye løsningsmuligheter.  

 

  

Figur 5-1 Resultat av alternativsutviklingen 
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5.2 Endepunktene Arna og Klauvaneset 

Dette punktet er nærmere og mer detaljert omtalt i pkt 3.2 i Silingsrapporten. 

5.2.1 Arna 

Løsning er fastlagt, endelig grensesnitt mellom planene må avklares 
Det pågår arbeid med statlig reguleringsplan for E16/Vossebanen Arna-Stanghelle. Gjennom 
prosess med alternativutvikling og planprogram/silingsrapport er det der fastlagt at ny E16 
med toløps tunnel fra Trengereid føres inn lenger sør enn dagens Arnanipatunnel.  Det 
planlegges et nytt hovedvegkryss ved ASKO som er tilpasset framtidig Ringveg øst. I første 
omgang vil en bygge en forenklet midlertidig løsning med Fv 580 (figur 5-2) der en utnytter 
og forbedrer dagens toplankryss i området. Gjennom den statlige reguleringsplanen vil en 
likevel sikre nødvendig areal og funksjonalitet for framtidig full kryssløsning der også 
strekningen Arna-Fjøsanger er bygd ut.  
 

• Kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Klauvaneset kobler seg til fastlagt løsning. Endelig 
grensesnitt mellom planene koordineres og avklares i videre planarbeid.  
         

• Plassering av tunnelpåhugg og nordvendt halvt kryss i Arna må avklares i KDP Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 5-2 Prinsippskisse for framtidig og midlertidig kryssløsning i Arna (Planprogram 
statlig reguleringsplan E16/Vossebanen Arna-Stanghelle) 
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5.2.2 Klauvaneset/Tellevik 

Kobling til eksisterende kryss 
I nord forutsettes at ny løsning i første omgang avsluttes i dagens toplanskryss ved Tellevik. 
Så lenge Nordhordlandsbrua bare har to kjørefelt vil dette krysset da fungere som overgang 
mellom to og fire felt. I praksis vil da de ytterste feltene i ny løsning bli en forlengelse av 
kryssrampene. En slik løsning med feltreduksjon i nordgående retning er et fravik og ikke 
ideelt. I dette tilfellet vil det likevel være nødvendig med en slik overgang her ute fordi 
trafikkmengdene er slik at det vil være krav til to tunneltuber sør for Tellevik (fire felt). 

 

Figur 5-3 Prinsipp for avslutning av prosjektet i eksisterende toplanskryss, Tellevik-krysset 

Kollektivprioritering 
En slik løsning har også noen klare 
fordeler i forhold til eventuelle 
særskilte felt for kollektivprioritering. 
Det er her tilstrekkelig avstand 
sørover til tunnelpåhugg slik at 
påkjøringsrampe eventuelt kan 
fortsette som særskilte felt.  
Forutsetninger for slike løsninger 
(fravik) er nærmere beskrevet i 
kapittel 4.5.  Blant annet framgår der 
at det ikke vil være mulig å få dette 
til for nordgående retning dersom en 
i Vågsbotn eller Eikås ikke har 
tilstrekkelig lengde mellom 
påkjøringsramper og tunnelmunning 
 
 

Figur 5-4 Illustrasjon særskilt felt for kollektiv-
prioritering som forlengelse av påkjøringsrampe. 

Nordhordlandsbrua 

Mot Vågsbotn 

Klauvaneset 

4 felt 
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5.3 Hovedkryssprinsipp Vågsbotn / Eikåsområdet 

Dette punktet er mer detaljert beskrevet i silingsrapporten pkt 3.3. 

De største utfordringene ligger i Vågsbotn-området 
I alternativutviklingen er det på et overordnet nivå sett på mulige kryssløsninger for hele 
strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.  Ingen kryssløsninger er enkle eller konfliktfrie, 
men de største utfordringene ligger i å få til et godt og funksjonelt hovedvegkryss i 
Vågsbotn-området.  Generelt er det mest krevende å samtidig sikre god tilknytning for 
lokalvegnettet. Enkeltløsninger vil da også ha klart ulike muligheter og utfordringer i forhold 
til kollektivprioritering, bybane, byttepunkt, innfartsparkering, lokalveg/GS-forbindelser mv.    

Løsninger kan grupperes innenfor fire hovedprinsipp 
Hovedvegkryss i Vågsbotn-området skal knytte sammen dagens firefelts veg fra Åsane med 
ny firefelts Ringveg øst/E39 mellom Arna og Klauvaneset. I en etappeutvikling av vegnettet 
kan det i en mellomperiode være mulig å leve med dagens kryss i noen alternativer.                       
Kommunedelplanen må i alle tilfeller vise og sikre en ny løsning som er gjennomførbar når 
behovet oppstår. Kryssløsningene som er vurdert, kan grupperes innefor fire hoved-
prinsipper etter hvordan feltene fra Åsane må føres gjennom Vågsbotn til hovedvegkryss 
med ny omlagt E39 (figur 5-5.): 

1. Splittkryss i Vågsbotn 
2. To halve kryss, trafikkdele i Vågsbotn 
3. Fullt kryss sør for Vågsbotn 
4. Fullt kryss nordøst for Eikåstunnelen 

 

 
 Figur 5-5 Oversikt fire hovedprinsipper for hvordan feltene fra Åsane føres gjennom Vågsbotn til 
hovedvegkryss med ny omlagt E39. 
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5.4 Gang- og sykkelløsninger 

Muligheter avhenger av de enkelte vegalternativene 
Utvikling av gang- og sykkelløsninger nord og sør for Vågsbotn vil i hovedsak måtte utføres 
i videre arbeid med kommunedelplan for de vegalternativene som videreføres. Det vil her 
være slik at alle utviklede vegalternativer gir spesifikke rammer og muligheter for GS-
løsninger. I silingsfasen har det derfor ikke vært tid eller ressurser til å utvikle dette for alle 
vegalternativer.  

5.5 Siling 1 

Nærmere omtale av siling 1 
og begrunnelse for vekksiling 
finnes i kapittel 4 i 
Silingsrapporten.  
 
Utgangspunktet før siling er 
svært mange traséalternativ 
på hele strekningen, jfr. Figur 
5-1 i kap 5.1 i 
planprogramrapporten. Bare 
noen svært få av disse kan 
videreføres til 
kommunedelplan med 
konsekvensutredning.  Det er 
valgt å gjennomføre siling i to 
trinn. Først en innledende 
grovsiling 1, og deretter en 
silingsrunde 2 der 
gjenværende alternativ etter 
første runde vurderes mer 
inngående (kap.5.6).   Det er 
laget egne sett med 
silingskriterier for siling 1 og 
2, se silingsrapport kap. 4.2 
for siling 1 og kap. 5.2 for 
siling 2.  
 
Metoden i siling 1 er primært 
en gjennomgang av alle 
enkeltlenker og 
kryssprinsipp/kryss der en ved hjelp av definerte silingskriterier utelukker de dårligste.    
 
I første silingsrunde er det silt vekk en rekke enkeltlenker/-traséer i sør og nord, og 
kryssprinsipp/kryss i Vågsbotn-området.  Resultatet er vist i silingsrapporten, kap 4.6. 
Videre vurdering og siling av gjenværende linjer gjelder kombinerte/sammenhengende 

Figur 5-6 Resultat første silingsrunde.  Disse videreføres til 
siling 2. Linjeelementer merket med stjerne (*) kan i videre 
prosess inngå som varianter av nærliggende tilsvarende 
hovedlinje.  
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alternativer mellom Arna og Klauvaneset.  Etter siling 1 kan det legges et snitt mellom linjer i 
sør (S) og nord (N) der alle går gjennom ett av to punkt, jfr. figur 5-6. Alle linjer passerer 
enten Blindheimsdalen eller Eikås.  Noen få enkeltlinjer etter siling1 kan i videre planprosess 
inngå som varianter av en hovedlinje (fig. 5-6).  Etter denne forenklingen har vi da dette 
utgangspunktet for siling 2: 
 
• Tolv hovedlinjer i sør. Disse er navngitt S1, S2, S3…  S12 
• Fem hovedlinjer i nord. Disse er navngitt N1, N2, N3…  N5 
 
Alternativ 0+ 
Alternativ med utvidelse av eksisterende hovedveg for E39 mellom Nordre Brurås og Hylkje 
(alternativ 0+), er silt vekk i siling 1. Begrunnelse for dette er omtalt i pkt. 4.5.3 i 
Silingsrapporten.  Utvidelse av eksisterende hovedveg for E16 mellom Arna og Vågsbotn er 
med i vurderingene videre og bakt inn i flere alternativ for det sørlige delområdet, spesielt 
variant i S5/S11 som går langs Arnavågen og delvis bruker dagens vegkorridor videre mot 
Gaupås og Blindheimsdalen. Alle alternativ som går gjennom Blindheimsdalen går i dagens 
vegkorridor på deler av strekningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5-7 Hovedlinjer etter siling 1:  S1-S5 / N1-N2 via Blindheimsdalen, og S6-S12 / N3-

N5 via Eikås. 
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5.6 Siling 2 

I endelig silingsrunde er 21 av 31 sammensatte alternativer silt vekk. Disse er markert med 
rødt i tabell 5-1.  Traséer for de ti gjenstående alternativene som anbefales utredet i 
kommunedelplan med konsekvensutredning, er presentert i kapittel 6.   

Silingen har medført at noen delstrekningsalternativer utgår helt. I sør gjelder det S2, S4, S7, 
S9 og S12. I nord er det N4 og N5 som ikke inngår i noen av de gjenværende alternativene. 
Traséer som dermed utgår fra videre arbeid er vist med rødt i tabell 5-1. 

Tabell 5-1 Kombinasjoner som er silt vekk er markert med rødt. NB: Viste kostnader i tabellen er 
eksklusiv alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, og vil ikke være tilsvarende totalkostnad for 
prosjektet. 

 
 
Reelt ulike alternativer 
De gjenstående alternativene inkludert de endringer som er lagt inn etter høringen, se pkt 
5.7, anbefales videreført til kommunedelplan med konsekvensutredning. Åtte av disse går 
via Blindheimsdalen og seks via Eikås. Traséene skiller seg vesentlig fra hverandre og 
representerer et stort spenn i egenskaper og konsekvenser. Vi vurderer det som en styrke at 
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en i videre planarbeid får vurdert reelt ulike alternativer, også når det gjelder lengde, 
tunnelmengde og kostnader.  

Tabell 5-2 Kombinasjoner som videreføres. NB: Viste kostnader i tabellen er eksklusiv alle kryss, 
lokalvegsystem og GS-system, og vil ikke være tilsvarende totalkostnad for prosjektet. 

 

 
Varianter og ikke avklarte punkt vurderes i videre planarbeid 
Enkelte av linjene har varianter eller ikke avklarte punkt som vil vurderes i videre 
planlegging.  

I Arna gjelder det plassering av nordvendt tunnelrampekryss i alternativer med lang tunnel, 
og/eller nordvendt rampekryss vest for dagens Gaupåstunnel og sørvendt rampekryss for 
alt. S5 og S11 i Ytre Arna. 

I de alternative kryssområdene i Vågsbotn og på Eikås/Brurås vurderes det flere varianter av 
kryssutforming.  

For løsninger med daglinje via Tuft (N2) vurderes det ulike varianter av tunnel mot 
Klauvaneset og eventuelt rampekryss i Hordvikområdet.  

5.7 Endringer i trasealternativ som følge av høring/offentlig ettersyn 

Alt S9/N3 er tatt inn – alt. S8/N3 og S10/N3 er tatt ut. 
Som endring i planprogrammet etter høring, er alternativ S8/N3 og S10/N3 erstattet med 
alternativ S9/N3. Alternativ S9/N3 har samme funksjon som S8/N3 og S10/N3, men har 
mindre dagsone og lavere konfliktnivå med miljøtema (ikke prissatte tema). Alternativets 
anslåtte kostnader er også litt lavere enn S10/N3 pga. at man unngår inngrep i og kryssing 
av Gaupåsvatnet. Anslått kostnad er litt høyere enn S8/N3, men her har hensynet til de 
miljømessige negative konsekvenser for Gaupåsområdet, der hovedandelen av 
lokalbefolkningen bor, spilt størst rolle. 
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To alternativ for tidligere S1 i Blindeområdet 
For å redusere miljøulemper i Blindeområdet og gjøre 
det mulig å nytte dagens E16 som framtidig lokalveg 
og gjøre anleggsgjennomføringen lettere, har Svv sett 
på en variant med i overkant av 1 km lang tunnel forbi 
dette området. Kryss vest for dagens Gaupåstunnel er 
da ikke nødvendig. Tidligere alt. S1 blir endret til:  

• Alt. S1a er løsning med utvidelse av dagens 
E16 i Blindheimsdalen og lokalvegkryss vest for 
Gaupåstunnelen (tidligere alt. S1) 

• Alt. S1b er løsning med ny hovedveg med 
tunnel forbi Blinde og beholder dagens E16 
som lokalveg. Ikke kryss vest for 
Gaupåstunnelen. 

 
Alternativ med hovedkryss på Eikås skal også kunne kombineres med N2 (dagsone i Åsane 
nord)  
Man har vurdert det som uheldig at ikke 
alternative kombinasjoner med hovedkryss 
på Eikås har mulighet med kombinasjon 
med løsninger for veg i dagen (alt N2) i 
nordre del av Åsane på like linje med 
alternativ med hovedkryss i Vågsbotn og 
veg gjennom Blindheimsdalen. Det er derfor 
tatt inn løsninger med kryss i 
Eikås/Bruråsområdet som føres videre 
nordover i samme korridor som alt N2. 
Dette har ført til at dagsonealternativ N2 nå 
er trukket lengre vest inn i Haukåsmarka og 
berører ikke så mange boliger i 
Haukåsområdet som tidligere traséløsning 
gjorde. Videre nordover følges trasé for N2 
som vist tidligere. For å skille denne N2 
traseen fra N2 knyttet til kombinasjonene via 
Blindheimsdalen, kaller vi denne N2b. Nye 
kombinasjonsalternativ blir da: S6/N2b, 
S9/N2b, S11/N2b.  
 
Endret trase for alt. N3 (tunnel) i alternativ med hovedkryss på Eikås 
Resultat av behandling av fravik på opprinnelig kombinasjonsalternativ i Vegdirektoratet, har 
ført til endret trase både for alternativ N2 og N3 i Haukåsområdet og utforming av kryss i 
Eikås/Bruråsområdet, se figur 5-9. Tunnelalternativ N3 føres nå inn på samme trase som 
søndre del av alt. N2 i Haukåsskogen sør for Almås. Begrunnelsen er at Vegdirektoratet ikke 
godtok fravik i Eikåskrysset for planlagt tunnelrampe fra nord, retning Åsane sentrale deler, 
og at vi har for kort dagsone i hovedvegkrysset til å tilfredsstille krav til lengde på av- og 

Figur 5-9 Kombinasjoner med kryss på 
Eikås/Brurås. Oversiktskart for endret trase for N3 
og kombinasjon med N2 

Figur 5-8 S1a og S1b forbi Blinde 
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påkjøringsramper med fartsgrense på 100 km/t med opprinnelig kryssutforming og 
tunneltilknytning.  

5.8 Endringer av trasealternativ som følge av bystyrets vedtak pkt e og 
f. 

Ny kombinasjonsmulighet mellom alternativ i Blindheimsdalen og tunnelalternativ fra 
Haukås, jf. pkt e 
I bystyrets vedtak til planprogrammet var det ønsket å få utredet mulig kombinasjon mellom 
alternativ via Blindheimsdalen og tunneltrase fra Haukåsskogen til Klauvaneset, alt. N3a. Det 
vil si at kombinasjonene blir alt S1a, S1b, S3 eller S5 fram til Blindheim, alt N2a fram til 
lokalvegkrysset i Haukåsskogen og alt N3a videre i tunnel til Klauvaneset. Hovedkrysset blir 
to halve kryss som vist i kryssprinsipp 2 for alt. N2a/N3a. KU for ikke prissatte konsekvenser 
utredes i traséene som inngår i disse kombinasjonene. Det er fullt gjennomførbare 
kombinasjoner. Det utarbeides kostnadsanslag for dem, og de blir omtalt i eget punkt med 
fordeler og ulemper i oppsummeringen av planarbeidet 
 
Gammel alt. N3 (nå kalt alt. N3b)– tunnel fra kryss på Eikås under Vikaleitet til Klauvaneset er 
tatt inn igjen, jf pkt f. 
I bystyrets vedtak til 
planprogrammet, ønsker de inn 
igjen en variant med 
hovedkryss på Eikås og tunnel 
under Vikaleitet og videre i 
samme trase som alt N1. Dette 
alternativet var med i 
høringsutgaven av 
planprogrammet, men ble tatt 
ut pga at det ikke var mulig å 
tilfredsstille krav til 
kryssutforming og geometri for 
100 km/t. Statens vegvesen har 
imidlertid valgt å følge bystyrets 
vedtak og ta inn igjen dette 
tunnelalternativet fordi det har 
mindre inngrep lokalt i 
Eikås/Brurås/Haukåsområdet 
og gir totalt en litt kortere trase 
enn alternativ med N3a. Dette alternativet er nå kalt alt N3b. Alt N3b har en litt annen 
utforming av hovedkrysset på Eikås, variant av kryssprinsipp 4, se pkt 5,8. Men det gjøres 
oppmerksom på at gjennomføring av dette alternativet krever ytterligere fravik fra 
fartsgrense til 90 km/t og avrampe i fjell direkte til Eikåstunnelen. Traseen er vist på figur 5-
10.  
 

Figur 5-10 Traséalternativ kryss Eikås -Klauvaneset etter 
bystyrets vedtak til planprogram 
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5.9 Hovedkryssløsninger – prinsipp 

Det vises til pkt 4.3 og 5.3 når det gjelder bakgrunn for valg av kryssingsprinsipp. 

5.9.1 Kryssprinsipp 2 med to halve kryss for trasekombinasjoner via 
Blindheimsdalen og dagsone i nord, alt. N2 

Kryssløsningen er her delt. Det er et halvt 
kryss med sørvendte ramper ved Birkeland 
for trafikk mellom Åsane sør/Bergen 
sentrum og ny hovedveg retning Arna. Dette 
krysset er viktig del av Ringveg øst og 
trafikken ledes via dagens kryss i Vågsbotn. 
Nordøst for Eikåstunnelen er det også et 
halvt kryss mot nord der trafikken kobles 
som ramper til/fra ny E39 mot Klauvaneset. 
Her beholder man dagens kryss i Vågsbotn 
som lokalvegkryss. Lokaltrafikken i Åsane 
nord kan kobles inn på to av feltene i 
Eikåstunnelen til/fra lokalvegkrysset i 
Vågsbotn. Løsninger med denne 
kombinasjonen har dermed ikke behov for et lokalvegkryss i Haukåsskogen. I retning mot 
Nordhordland må lokaltrafikken bruke dagens veg til Tellevikkrysset på Klauvaneset. Det kan 
på sikt bli aktuelt å vurdere tiltak i krysset i Vågsbotn som hindrer kø på retningen Åsane-
Arna (Ringveg øst) som f.eks. planskilte felt eller tilfartskontroll på lokalvegarmene i krysset.  

5.9.2 Kryssprinsipp 3 med kryss i Vågsbotn for trasekombinasjoner via 
Blindheimsdalen mot lang tunnel i alt. N1 

I den videre optimaliseringsprosessen etter 
høring av planprogrammet, har man sett på 
en kryssløsning der hovedkrysset ligger i 
Vågsbotn / Birkelandområdet og 
lokalvegkrysset trekkes vestover mot 
Plantasjen, jf. figur 5-10. Dette løser opp i de 
tekniske utfordringer vi så tidligere i 
høringsutgaven av planprogrammet for 
kryssprinsipp 3, og muliggjør bedre løsninger 
for bybane og framtidig arealbruk i 
Vågsbotnområdet. Men løsningen fører med 
seg noe mer utfylling i Langevatnet.  
 

Figur 5-11 Prinsippløsning for 2 halve kryss 
(kryssprinsipp 2) 

Figur 5-12 Prinsippløsning for nytt kryss i 
vågsbotnområdet (kryssprinsipp 3) 



Planprogram KDP med KU  E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

103 
 

5.9.3 Kryssprinsipp 4 med kryss i Eikås/Brurås/Haukåsområdet for 
trasekombinasjoner via Eikås kombinert med alt. N2 eller alt. N3 i nord  

Løsninger med ny østlig tunneltrasé (N3) 
eller dagsone (N2) og hovedvegkryss på 
Eikås (kryssprinsipp 4) gir vesentlig 
enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for 
bybane og arealutvikling der. Som følge av 
avklaringer med Vegdirektoratet med 
hensyn til vegstandard og andre fravik, er 
det nå en ny prinsippløsning for kryss i 
Eikås/Brurås/Haukåsområde. 
Hovedvegkrysset mellom E16 og E39 
ligger i Eikås/Bruråsområdet og 
lokalvegkrysset er trukket mot nord i 
Haukåsskogen med lokalvegforbindelse til 
dagens vegsystem. Dette tilfredsstiller krav til kurver og rampelengder i kryssområdene, 
men krever fravikssøknad på kryssavstand. 
 

5.9.4 Variant av kryssprinsipp 4 

Bystyret ønsket inn igjen et alternativ som 
var med i høringsutgaven til planprogram, 
der hovedkrysset på Eikås ligger like nord 
for Eikåstunnelen og har lang tunnel 
videre under Vikaleitet til Klauvaneset 
(«gammel N3»). Lokaltrafikken til/fra 
nordre del av Åsane føres gjennom på to 
filer i Eikåstunnelen og fordeles i dagens 
kryss i Vågsbotn. Det blir ikke kryss 
mellom lokaltrafikk og ny hovedveg nord 
for Eikåstunnelen i denne varianten. 
Dette alternativet forutsetter at Vegdirektoratet godkjenner fartsgrense på 90 km/t og 
avrampe i fjell direkte koblet til Eikåstunnelen. 
  

Figur 5-14 Prinsippløsning for nytt kryss i Eikåsområdet 
i alt. N3b 

Figur 5-13 Prinsippløsning for nytt kryss i 
Eikås/Brurås/Haukåsområdet (kryssprinsipp 4) 
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6 OMTALE AV ALTERNATIV 

Dette kapittelet omtaler alternativ 0 og alle kombinasjonsalternativ som anbefales utredet 
videre i kommunedelplan og konsekvensutredning. Kapittelet er oppdatert i forhold til 
endringer utført etter høring/offentlig ettersyn. 
 
Figur 6-1 viser en samlet oversikt over omtalte kombinasjonsalternativ. 
  

VIA BLINDHEIMSDALEN    VIA EIKÅS 

 
Kombinasjonsalternativene: 
S1a-N1 S1a-N2a 
S1b-N1 S1b-N2a 
S3-N1  S3-N2a 
S5-N1  S5-N2a 

 
Kombinasjonsalternativene: 
S6-N2b S6-N3a S6-N3b 
S9-N2b S9-N3a S9-N3b 
S11-N2b S11-N3a S11-N3b 

   
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 via Blindheimsdalen kontra via Eikås  
Hovedvegløsninger via Blindheimsdalen kan gi en noe kortere Ringveg øst, har mer dagsone. 
Hovedvegløsninger via Eikås (kryssprinsipp 4) gir samlet mest tunnel, men har enklere 
forhold i Vågsbotn og i Blindheimsdalen der dagens E16 da blir lokalveg.  
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6.1 Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens 
vegnett pluss nye prosjekt 
som er vedtatt 
igangsatt/finansiert. Det vil 
si eksisterende hovedveg 
E16 Arna- Vågsbotn og 
eksisterende hovedveg E39 
Vågsbotn-Klauvaneset, 
totalt 20 km lengde.  I 
tillegg er det tatt med ny 
E39 Svegatjørn-Rådal, ny Rv 
555 Sotrasambandet, 
Nordhordlandspakken og 
bybane til Fyllingsdalen. Vi 
har også tatt med planlagt 
fellesprosjekt E16 og 
Vossebanen Arna-
Stanghelle med 
tilknytningspunkt ved Asko i 
Arnadalen selv om dette 
prosjektet (banedelen) ikke 
er fullfinansiert ennå.  

Framtidig videreføring av 
Ringveg øst mot 
Fjøsangerområdet er ikke 
med i referansealternativet. 
Men effekter av den ferdige 
Ringveg øst er omtalt i eget 
punkt under kapittel 
Trafikkanalyse i 
Planrapporten. 

6.2 Omtale av kombinasjonsalternativ som videreføres til 
kommunedelplan med KU 

Gjennom to faser i en innledende silingsprosess, har vi kommet fram til de 
kombinasjonsalternativene som anbefales videre utredet i kommunedelplan med 
konsekvensutredning. Silingsprosessen og begrunnelse for vekksiling og de alternativ som 
anbefales videreført, er dokumentert i vedlagte Silingsrapport datert 24.01.2019. I tillegg er 
det gjort endringer som omtalt i pkt 5.7 som følge av høringen av forslag til planprogram og 
videre arbeid med løsningsoptimalisering og behandling av fravikssøknader i 
Vegdirektoratet. Alternativene skiller seg vesentlig fra hverandre og representerer et stort 
spenn i egenskaper og konsekvenser. 

Figur 6-2 Dagens hovedvegnett 

E16 

E39 

E39 
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6.2.1 Kombinasjon S1a-N1  

Beskrivelse 
Kombinasjon S1a-N1 via Blindheimsdalen er 17,1 km, noe som tilnærmet er den kortest 
mulige vegtraséen mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av ca 5 km lang tunnel 
fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. Daglinjen føres opp Blindheimsdalen til 
Birkeland og Vågsbotn i dagens vegkorridor.  N1 i nord er ca 5,3 km lang tunnel fra 
Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset.  Total tunnellengde er altså cirka 10,3 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S1a har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene 

Haugland og Blindheim. 
• Kulturarv: S1a har middels konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og Blindeområdet. 
• Naturmangfold: S1a har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1a er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med viktige 

tilkomstveier til sentrale Byfjell fra Gaupås-området. 
• Naturressurser: S1 har stort negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland. N1 har 

middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn.  
 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres ved Birkeland med «kryssprinsipp3», jfr. kap 3.3 i 

Silingsrapporten. Det må i tillegg til hovedvegkrysset etableres et planskilt lokalvegkryss 
i område ved Plantasjen. Varianter av kryssprinsippet må vurderes nærmere. 

• Alternativ S1a via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en god 
lokalvegfunksjon i samme korridor.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er høye.  
 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen S1a-N1 er tilnærmet korteste veg mellom Arna og Nordhordlandsbrua. Selv 
om krysskostnadene i alternativet vil være høye, bidrar en kort og effektiv hovedveglinje 
med en sammenhengende lang dagsone fra Haugland til Vikaleitet til å holde kostnadene 
nede.  
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Figur 6-3 Kombinasjon S1a-N1 
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6.2.2 Kombinasjon S1a-N2a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S1a-N2a via Blindheimsdalen er 18,5 km, noe som er blant de lengste. 
Alternativet består av ca 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. 
Denne føres opp Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med ca 1,0 km lang tunnel til 
Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del vurderes varianter for 
tunnelføring mot Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 7,1 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S1a har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene 

Haugland og Blindheim. N2a har middels negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, 
Hordvikområdene 

• Kulturarv: S1a har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og 
Blindeområdet. N2a har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og 
Hordvik. 

• Naturmangfold: S1a har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). 
N2a har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1a er vurdert til å stort negativt konfliktnivå med viktige 
tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området. N2a er vurdert til å ha stort negativt 
konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.  

• Naturressurser: Sa1 har stort negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland.           
N2a har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn og med 
jordbruksareal på Almås, Tuft og i Hordvik. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp2» der trafikken til/fra Åsane deles i 

dagens kryss i Vågsbotn.  Det betyr et halvt sørvendt «gaffel-kryss» ved Birkeland/ 
Blindheimsdalen og et tilsvarende nordvendt kryss som ligger øst for Eikåstunnelen. 
Prinsippet betyr at ringveg-trafikk til/fra Arna må gjennom dagens store rundkjøring i 
Vågsbotn. Om dette på sikt blir problematisk kan et mulig avbøtende tiltak være 
tilfartskontroll i de øvrige armene. 

• Alternativ S1a via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en god 
lokalvegfunksjon i samme korridor.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen med S1a i sør gir en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane. N2a i 
nord er alternativet til lang tunnel, og bidrar til å gjøre alternativet til ett av dem med lavest 
kostnader.     
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Figur 6-4 Kombinasjon S1a-N2a 
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6.2.3 Kombinasjon S1b-N1 

Beskrivelse 
Kombinasjon S1b-N1 via Blindheimsdalen er 17 km, og er den korteste vegtraséen mellom 
Arna og Klauvaneset. Alternativet består av ca 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre 
del av Haugland og ca 1,3 km lang tunnel forbi Blinde. Vegen føres videre i ny daglinje opp 
til Birkeland og Vågsbotn. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn.  N1 
i nord er ca 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset.  Total 
tunnellengde er altså cirka 11,7 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S1b har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene 

Haugland og Kalsås, mens konfliktnivå i Blindeområdet og sørlige del av Blindheimsdalen 
der ny veg ligger i tunnel blir lavere enn i S1a. 

• Kulturarv: S1b har middels konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland, men har ikke 
konfliktnivå med kulturminner i Blindheimsdalen der ny veg vil gå i tunnel. 

• Naturmangfold: S1b har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring)-
gjelder dagsonen. 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1b er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med viktige 
tilkomstveier til sentrale Byfjell fra Gaupås-området -gjelder dagsonen. 

• Naturressurser: S1b har stort negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, men har 
mindre konfliktnivå på Blinde og i søndre del av Blindheimsdalen der ny veg legges i 
tunnel. N1 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn.  

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres ved Birkeland med «kryssprinsipp3». Det må i tillegg til 

hovedvegkrysset etableres et planskilt lokalvegkryss i område ved Plantasjen. Varianter 
av kryssprinsippet må vurderes nærmere. 

• Størst fordel ved alternativ S1b er at dagens E16 kan opprettholdes og gi god 
lokalvegfuksjon og beredskapsveg på hele parsellen Arna-Vågsbotn. Dette vil også gjøre 
anleggsperioden langt enklere.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er høye som i alt. S1a/N1.  
 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen S1b-N1 er korteste veg mellom Arna og Nordhordlandsbrua. Selv om 
krysskostnadene i alternativet vil være høye, og det er en ekstra tunnel i Blindeområdet, 
bidrar en kort og effektiv hovedveglinje til å holde kostnadene nede. Tillegg for tiltak og evt. 
forsinkelser knyttet til trafikkavvikling i anleggsperioden, vil mest sannsynlig være vesentlig 
lavere enn i alt. S1a-N1. 
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Figur 6-5 Kombinasjon S1b -N1 
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6.2.4 Kombinasjon S1b-N2a 

Beskrivelse 
Kombinasjon S1b-N2a via Blindheimsdalen er 18,5 km, noe som er blant de lengste. 
Alternativet består av ca 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland, og ca 
1,3 km lang tunnel forbi Blinde. Vegen føres videre i ny daglinje til Birkeland og Vågsbotn. 
Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn. Ny hovedveg videreføres med 
ca 1,0 km lang tunnel til Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del 
vurderes varianter for tunnelføring mot Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 8,4 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S1b har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene 

Haugland og Blindheim, mens konfliktnivå i Blindeområdet og sørlige del av 
Blindheimsdalen der ny veg ligger i tunnel blir mindre enn i S1a. N2a har middels 
negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvikområdene 

• Kulturarv: S1b har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland, men har 
ikke konfliktnivå med kulturminner i Blindheimsdalen der ny veg vil gå i tunnel . N2 har 
middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik. 

• Naturmangfold: S1b har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring)-
gjelder dagsonen. N2a har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1b er vurdert til å stort negativt konfliktnivå med viktige 
tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området-gjelder dagsonen. N2a er vurdert til 
å ha stort negativt konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for 
Hylkje-området.  

• Naturressurser: S1b har stort negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland, men 
får ikke konfliktnivå med jordbruksareal på Blinde og i søndre del av Blindheimsdalen der 
ny veg legges i tunnel. N2a har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i 
Vågsbotn og med jordbruksareal på Almås, Tuft og i Hordvik. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp2» der trafikken til/fra Åsane deles i 

dagens kryss i Vågsbotn.  Det betyr et halvt sørvendt «gaffel-kryss» ved Birkeland/ 
Blindheimsdalen og et tilsvarende nordvendt kryss som ligger øst for Eikåstunnelen.  

• Størst fordel ved alternativ S1b er at dagens E16 kan opprettholdes og gi god 
lokalvegfuksjon og beredskapsveg på hele parsellen Arna-Vågsbotn. Dette vil også gjøre 
anleggsperioden langt enklere.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen med S1b i sør gir en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane og man 
kan ta vare på dagens E16 som lokalveg. N2a i nord er alternativet til lang tunnel, og bidrar 
til å gjøre alternativet til ett av dem med lavest kostnader.     
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Figur 6-6 Kombinasjon S1b -N2a  NB! Viste lokalvegkryss i Haukåsskogen utgår. 
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6.2.5 Kombinasjon S3-N1  

Beskrivelse 
Kombinasjon S3-N1 via Blindheimsdalen er 17,1 km, noe som er blant de korteste 
vegtraséene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av ca 6,3 km lang tunnel fra 
Arna som går under Gaupås. Daglinje føres herfra opp Blindheimsdalen til Birkeland og 
Vågsbotn i dagens vegkorridor.  N1 i nord er ca 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under 
Vikaleitet til Klauvaneset.  Total tunnellengde er altså cirka 11,6 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S3 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder området Blindheim. 
• Kulturarv: S3 har middels negativt konfliktnivå i Blindeområdet. 
• Naturressurser: S3 har middels negativt konfliktnivå i jordbruksareal nord for Kalsås. N1 

har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn.  
• For øvrige ikke -prissatte tema er det lite konfliktnivå. 
 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres ved Birkeland med «kryssprinsipp3». Det må i tillegg til 

hovedvegkrysset etableres et planskilt lokalvegkryss i område ved Plantasjen. Varianter 
av kryssprinsippet må vurderes nærmere. 

• Alternativ S3 som utvidelse av dagens veg i Blindheimsdalen, gjør det krevende å 
sikre/opprettholde en god lokalvegfunksjon i samme korridor.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er høye.  
 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen S3-N1 har funksjonelt de samme egenskapene som S1/N1, men 
representerer likevel et klart ulikt alternativ. Forskjellen er lavere konfliktnivå for dagsone, 
men samtidig høyere kostnader og lengre tunnel.  S3/N1 gir kort veg mellom Arna og 
Nordhordlandsbrua, og effektiv ringveg.  Krysskostnadene i alternativet vil være høye, men 
kort hovedveglinje bidrar til å holde kostnadene på et middels nivå.  
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Figur 6-7 Kombinasjon S3-N1 
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6.2.6 Kombinasjon S3-N2a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S3-N2a via Blindheimsdalen er 18,6 km, noe som er blant de lengste 
kombinerte traséene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av ca 6,3 km lang 
tunnel fra Arna som går under Gaupås.  Daglinje føres herfra opp Blindheimsdalen til 
Birkeland og videreføres med ca 1,0 km lang tunnel til Eikås. N2 fortsetter videre som 
daglinje via Tuft. I nord finnes varianter for tunnelføring mot Klauvaneset.  Total 
tunnellengde er cirka 8,4 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S3 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder området Blindheim. 

N2a har middels negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvikområdene 
• Kulturarv: S3 har middels negativt konfliktnivå i Blindeområdet. N2a har middels negativt 

konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik. 
• Naturmangfold: N2a har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: N2a er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med viktige 

tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.  
• Naturressurser: S3 har middels negativt konfliktnivå i jordbruksareal nord for Kalsås. N2a 

har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn og med jordbruksareal 
på Almås, Tuft og i Hordvik. 
  

Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp2» der trafikken til/fra Åsane deles i 

dagens kryss i Vågsbotn.  Det betyr et halvt sørvendt «gaffel-kryss» ved Birkeland/ 
Blindheimsdalen og et tilsvarende nordvendt kryss som ligger øst for Eikåstunnelen.  

• Alternativ S3 som utvidelse av dagens veg i Blindheimsdalen, gjør det krevende å 
sikre/opprettholde en god lokalvegfunksjon i samme korridor.  

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen S3-N2a har funksjonelt de samme egenskapene som S1/N2a, men 
representerer likevel et klart ulikt alternativ. Forskjellen i sør er lavere konfliktnivå for 
dagsone, men samtidig høyere kostnader og lengre tunnel. Kombinasjonen med S3 i sør gir 
en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane. N2a i nord er alternativet til lang tunnel, 
og bidrar til å holde kostnadene moderate.     
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Figur 6-8 Kombinasjon S3-N2a. NB! Viste lokalvegkryss i Haukåsskogen utgår. 
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6.2.7 Kombinasjon S5-N1  

Beskrivelse 
Kombinasjon S5-N1 via Blindheimsdalen er 18,1 km. Alternativet består av ca 1,8 km lang 
«bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i ca 1,6 
km lang tunnel til daglinje langs nordre del av Gaupåsvatnet. Videre etter en kort tunnel på 
ca 0,5 km under Gaupåsen føres vegen opp Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i 
dagens vegkorridor.  N1 i nord er ca 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til 
Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 9,2 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S5 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen og i området 

Kalsås/Blindheim. 
• Kulturarv: S5 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen og middels negativt 

konfliktnivå i Blindeområdet. 
• Naturmangfold: S5-N1 har lite konfliktnivå 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S5 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med 

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna.  
• Naturressurser: S5 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna og 

nord for Kalsås. N1 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn.  
 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres ved Birkeland med «kryssprinsipp3». Det må i tillegg til 

hovedvegkrysset etableres et planskilt lokalvegkryss i område ved Plantasjen. Varianter 
av kryssprinsippet må vurderes nærmere. 

• Alternativ S5 som utvidelse av dagens veg langs Arnavågen og i Blindheimsdalen, gjør 
det krevende å sikre/opprettholde en god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil 
også være svært krevende å bygge i forhold til trafikkavvikling i anleggsperioden.   

• Med kort «bypasstunnel» unngår man tunnelrampekryss i Arna. Rampekryss kan 
etableres i dagsone.  Det er også nødvendig med sørvendte rampekryss ved Festtangen 
for Ytre Arna 

• Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.  
• Samlede krysskostnader i alternativet er høye. 
• Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må 

undersøkes nærmere. 

 
Begrunnelse for videreføring 

S5/N1 kombinerer en linje i sør som hovedsakelig følger dagens vegkorridor med en direkte 
tunnel i nord. Ved å gå langs Arnavågen, unngår en sammenhengende lang tunnel i sør slik 
en har i S1a, S1b og S3.    
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Figur 6-9 Kombinasjon S5-N1 
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6.2.8 Kombinasjon S5-N2a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S5-N2a via Blindheimsdalen er lengst av alle alternativ; 19,8 km, og er 
alternativet som i størst grad følger dagens vegkorridor, og som har minst mulig tunnel. 
Alternativet består av ca 1,8 km lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs 
Arnavågen. Denne føres videre i ca 1,6 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av 
Gaupåsvatnet. Videre etter en kort tunnel på ca 0,5 km under Gaupåsen føres vegen i dagens 
vegkorridor opp Blindheimsdalen til Birkeland der den videreføres med ca 1,0 km lang tunnel 
til Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nord finnes varianter for tunnelføring 
mot Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 5,9 km.  

 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S5 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen og i området 

Kalsås/Blindheim. N2a har middels negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvik-
områdene. 

• Kulturarv: S5 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen og i Blindeområdet. N2a 
har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik. 

• Naturmangfold: N2a har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S5 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med 

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna. N2a er vurdert til å ha 
stort negativt konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for 
Hylkje-området. 

• Naturressurser: S5 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna og 
nord for Kalsås. N2a har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn og 
med jordbruksareal på Almås, Tuft og i Hordvik. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp2» der trafikken til/fra Åsane deles i 

dagens kryss i Vågsbotn.  Det betyr et halvt sørvendt «gaffel-kryss» ved Birkeland/ 
Blindheimsdalen og et tilsvarende nordvendt kryss som ligger øst for Eikåstunnelen.  

• Alternativ S5 som utvidelse av dagens veg langs Arnavågen og i Blindheimsdalen, gjør 
det krevende å sikre/opprettholde en god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil 
også være svært krevende å bygge i forhold til trafikkavvikling i anleggsperioden.   

• Med kort «bypasstunnel» unngår et tunnelrampekryss i Arna. Rampekryss kan etableres i 
dagsone.  Det er også nødvendig med sørvendte rampekryss ved Festtangen for Ytre 
Arna 

• Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.  
• Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må 

undersøkes nærmere 
 
Begrunnelse for videreføring 
Kombinasjonen S5-N2a gir den lengste hovedvegen av alle de sammensatte alternativene, 
men representerer et alternativ som i hovedsak følger dagens veg.  Moderate kostnader og 
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lite tunnel gjør at dette bør inngå i videre vurderinger i kommunedelplan med 
konsekvensutredning.     

 

Figur 6-10 Kombinasjon S5-N2a.  NB! Viste lokalvegkryss i Haukåsskogen utgår. 
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6.2.9 Kombinasjon S6-N2b  

Beskrivelse 
Kombinasjon S6-N2b med hovedkryss på Eikås er 18,4 km. Alternativet består av ca 5 km 
lang tunnel fra Arna til daglinje ved Haugland vest før det føres videre i ca 2km lang tunnel 
til dagsone med kryss på Eikås. N2 fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nord finnes 
varianter for tunnelføring mot Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 8,7 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S6 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene 

Haugland/Blinde. N2b har middels negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvik og 
Tellevik. 

• Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og 
Blindeområdet. N2b har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og 
Hordvik. 

• Naturmangfold: S6 har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). 
N2b har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativt konfliktnivå med viktige 
tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området. N2 er vurdert til å ha stort negativt 
konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.  

• Naturressurser: S6 har stort negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland, 
Kalsås og Blinde øst. N2b har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på 
Almås, Tuft og i Hordvik. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp 4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er forholdsvis høye. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås 
gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen. Kombinasjonen med S6 og N2b 
med dagsone i nordre del av Åsane er en av de med lavest kostnad, minst tunnelandel og 
middels totallengde.  
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Figur 6-11 Kombinasjon S6-N2b 
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6.2.10 Kombinasjon S6-N3a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S6-N3a med hovedkryss på Eikås er 17,8 km. Alternativet består av ca 5,4 km 
lang tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for 
Blinde ved Sandgothaugen, og går i en ca 1,6 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås 
og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3 i nord er ca 4,7 km lang tunnel 
fra Haukåsskogen til Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 11,6 km. 
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering:   
• Landskapsbilde: S6+N3a har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde 

i områdene Haugland, Blinde og i Haukås/Haukåsskogen. 
• Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå i områdene ved Haugland og N3a har 

middels negativt konfliktnivå i Haukåsområdet. 
• Naturmangfold: S6 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). N3a 

har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativt konfliktnivå med viktige 

tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området og N3a har middels negativt 
konfliktnivå i Haukås/Haukåsskogen. 

• Naturressurser: S6 har stort negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, Kalsås og 
Blinde øst. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er forholdsvis høye. 
 

Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås 
gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen.  Kombinasjonen med S6 med 
dagsone i vestre del av Hauglandsområdet er en av mulighetene som bør undersøkes videre 
som et alternativ til tilsvarende løsning med dagsone i Arnavågen (S11).     
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Figur 6-12 Kombinasjon S6-N3a 
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6.2.11 Kombinasjon S6-N3b  

Beskrivelse 
Kombinasjon S6-N3b med hovedkryss på Eikås er 17,3 km. Alternativet består av ca 5,4 km 
lang tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for 
Blinde ved Sandgothaugen, og går i en ca 1,8 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås 
og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3b i nord er ca 5,6 km lang tunnel 
fra Haukåsskogen til Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 12,8 km. 
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering:   
• Landskapsbilde: S6 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i 

områdene Haugland, Blinde. 
• Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå i områdene ved Haugland  
• Naturmangfold: S6 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). 

Kryssområdet på Eikås N3b har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i 
Haukåsvassdraget. 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativt konfliktnivå med viktige 
tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området  

• Naturressurser: S6 har stort negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, Kalsås og 
Blinde øst. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp4 variant» der all trafikken til/fra 

Åsane ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås. Det kreves fravik for 
90 km/t og avrampe i fjell direkte til Eikåstunnelen. 

• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 
etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter. 

• Med lang tunnel i sør forutsettes at halvt nordvendt rampekryss enten plasseres i Arna 
som tunnelrampekryss (fravik), eller som rampekryss i dagen vest for dagens 
Gaupåstunnel.  

 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås 
gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen.  Kombinasjonen med S6 med 
dagsone i vestre del av Hauglandsområdet er en av mulighetene som bør undersøkes videre 
som et alternativ til tilsvarende løsning med dagsone i Arnavågen (S11). Alt. N3b gir mindre 
inngrep i Eikås-, Brurås- og Haukåsområdet enn alt. 3Ba. 
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Figur 6-13 Kombinasjon S6-N3b 
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6.2.12 Kombinasjonen S9-N2b 

Beskrivelse   
Kombinasjon S9-N2b med hovedkryss på Eikås er 17,8 km. Alternativet består av ca 6,4 km 
lang tunnel fra Arna til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i 
ca 2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N2 fortsetter videre som daglinje via 
Tuft. I nord finnes varianter for tunnelføring mot Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 
10,3 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: N2 har middels negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvik og Tellevik. 
• Kulturarv: N2 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og 

Hordvik. 
• Naturmangfold: N2 har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: N2 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med viktige 

tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.  
• Naturressurser: N2 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft 

og i Hordvik. 
 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Dersom vi ikke får etablert halvt nordvendt rampekryss i Arna, må lokaltrafikken Arna-
Vågsbotn kjøre helt til krysset på Eikås før de kommer inn på ny hovedveg. Det er ikke 
nok dagsone til å etablere kryss i Gaupås.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er forholdsvis høye. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Kombinasjonen med N2 
med dagsone i nordre del av Åsane holder imidlertid totalkostnadene på et middels nivå selv 
om tunnelandelen i sør er høy. Totallengden er kortest av de alternativ med kryss på Eikås 
som er kombinert med N2.   
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Figur 6-14 Kombinasjonen S9-N2b 
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6.2.13 Kombinasjon S9-N3a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S9-N3a med hovedkryss på Eikås er 17,4 km. Alternativet består av ca 6,4 km 
lang tunnel fra Arna til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i 
ca 2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3 i nord ligger i dagsone fram til og 
med lokalvegkryss i Haukåsskogen og videre i ca 4,7 km lang tunnel til Klauvaneset.  Total 
tunnellengde er cirka 13,4 km.  

 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: N3a har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i 

områdene Haukås/Haukåsskogen. 
• Kulturarv: N3a har middels negativt konfliktnivå i Haukåsområdet. 
• Naturmangfold: N3a har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i 

Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: N3a har middels negativt konfliktnivå i 

Haukås/Haukåsskogen. 
• S9 med kort dagsone bare i nordre del av Gaupåsvatnet er vurdert til å ha lite negativt 

konfliktnivå med alle fem ikke-prissatte tema.      
 

Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp 4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Dersom vi ikke får etablert halvt nordvendt rampekryss i Arna, må lokaltrafikken Arna-
Vågsbotn kjøre helt til krysset på Eikås før de kommer inn på ny hovedveg. Det er ikke 
nok dagsone til å etablere kryss i Gaupås.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er forholdsvis høye. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås, 
gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen.  I denne løsningen lar det seg ikke 
gjøre å etablere kryss ved Gaupås. Kombinasjonen S9-N3a er en av dem som gir mest 
tunnel, har høy anleggskostnad, men samtidig lavest konfliktnivå med ikke-prissatte tema.  
Løsningen sparer i hovedsak alle jordbruksområdene innenfor planområdet.  
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Figur 6-15 Kombinasjon S9-N3a 
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6.2.14 Kombinasjon S9-N3b  

Beskrivelse 
Kombinasjon S9-N3b med hovedkryss på Eikås er 17,3 km. Alternativet består av ca 6,4 km 
lang tunnel fra Arna til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i 
ca 2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3b i nord går videre i tunnel under 
Vikaleitet og Veten i ca 5,6 km lang tunnel til Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 14,3 
km.  

 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Naturmangfold: N3b har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i 

Haukåsvassdraget i tilknytning til kryssområdet på Eikås. 
• Kombinasjonen S9_N3b med kort dagsone bare i nordre del av Gaupåsvatnet og ifm 

kryssområde på Eikås, er vurdert til å ha lite negativt konfliktnivå med alle fem ikke-
prissatte tema bortsett fra nærføring til Haukåsvassdraget som nevnt over.       

 

Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp 4 variant» der all trafikken til/fra 

Åsane ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås. Det kreves fravik for 
90 km/t og avrampe i fjell direkte til Eikåstunnelen. 

• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 
etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter. 

• Dersom vi ikke får etablert halvt nordvendt rampekryss i Arna, må lokaltrafikken Arna-
Vågsbotn kjøre helt til krysset på Eikås før de kommer inn på ny hovedveg. Det er ikke 
nok dagsone til å etablere kryss i Gaupås.  

• Samlede krysskostnader i alternativet er forholdsvis høye. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Dette var en av kombinasjonene Bystyret ønsket å få utredet i tillegg. Løsninger med 
hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og 
bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås, gir generelt mer 
tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen.  Alt. N3b gir også mindre inngrep i Eikås-, Brurås-, 
Haukåsområdet enn alt. N3a. I denne løsningen lar det seg ikke gjøre å etablere kryss ved 
Gaupås. Kombinasjonen S9-N3b er den som gir mest tunnel, har høy anleggskostnad, men 
samtidig lavest konfliktnivå med ikke-prissatte tema.  Løsningen sparer i hovedsak alle 
jordbruksområdene innenfor planområdet.  
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Figur 6-16 Kombinasjon S9-N3b 
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6.2.15 Kombinasjon S11-N2b 

Kombinasjon S11-N2b med hovedkryss på Eikås er 17,9 km. Alternativet består av ca 1,8 km 
lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i ca 
2,1 km lang tunnel til daglinje med utfylling langs nordre del av Gaupåsvatnet. Kryss 
plasseres med utfylling i nordvestre del av vatnet. Linja går videre i 2,3 km lang tunnel til 
dagsone med kryss på Eikås. N2b fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nord finnes 
varianter for tunnelføring mot Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 7,4 km.  
 
Ikke-prissatte tema   -   vurdering: 
• Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen. N2b har middels 

negativt konfliktnivå i Haukås, Tuft, Hordvik og Tellevik. 
• Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen. N2b har middels 

negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik. 
• Naturmangfold: N2b har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S11 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med 

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna. N2b er vurdert til å ha 
stort negativt konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for 
Hylkje-området.  

• Naturressurser: S11 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna. 
N2b har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft og i Hordvik. 

 
Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp 4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Med kort «bypasstunnel» unngår et tunnelrampekryss i Arna. Rampekryss kan etableres i 
dagsone.  Det er også nødvendig med sørvendte rampekryss ved Festtangen for Ytre 
Arna 

• Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.  
• Samlede krysskostnader i alternativet er høye. 
• Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må 

undersøkes nærmere. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Kombinasjonen med S11 
og N2b med dagsone i nordre del av Åsane, har forholdsvis lav anleggskostnad, minst 
tunnelandel, men er en av de med lengst totallengde.  
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Figur 6-17 Kombinasjon S11-N2b 
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6.2.16 Kombinasjon S11-N3a  

Beskrivelse 
Kombinasjon S11-N3a med hovedkryss på Eikås er 18 km. Alternativet består av ca 1,8 km 
lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i ca 
2,1 km lang tunnel til daglinje med utfylling langs nordre del av Gaupåsvatnet. Kryss 
plasseres med utfylling i nordvestre del av vannet. Linja går videre i 2,3 km lang tunnel til 
dagsone med kryss på Eikås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3a i 
nord er 4,7 km lang tunnel fra Haukåsskogen til Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 
10,6 km.     

Ikke-prissatte tema   -   vurdering:  
• Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen. N3 har middels 

negativt konfliktnivå i Haukås/Haukåsskogen. 
• Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen og N3 har middels 

negativt konfliktnivå i Haukåsområdet. 
• Naturmangfold: N3a har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i 

Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S11 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med 

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna. N3 har middels 
negativt konfliktnivå i Haukås/Haukåsskogen. 

• Naturressurser: S11 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna.  
 

Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp4» der all trafikken til/fra Åsane 

ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås.   
• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 

etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter og næringsbygg. 

• Med kort «bypasstunnel» unngår en tunnelrampekryss i Arna. Rampekryss kan etableres i 
dagsone.  Det er også nødvendig med sørvendte rampekryss ved Festtangen for Ytre 
Arna 

• Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.  
• Samlede krysskostnader i alternativet er høye. 
• Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må 

undersøkes nærmere. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås 
som videreføres gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen. Dette alternativet 
er blant dem med kryss på Eikås som har kortest totallengde, men høy anleggskostnad. 
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Figur 6-18 Kombinasjon S11-N3a 
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6.2.17 Kombinasjon S11-N3b  

Beskrivelse 
Kombinasjon S11-N3b med hovedkryss på Eikås er 17,6 km. Alternativet består av ca 1,8 km 
lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i ca 
2,1 km lang tunnel til daglinje med utfylling langs nordre del av Gaupåsvatnet. Kryss 
plasseres med utfylling i nordvestre del av vannet. Linja går videre i 2,3 km lang tunnel til 
dagsone med kryss på Eikås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3b i 
nord er 5,6 km lang tunnel fra Haukåsskogen til Klauvaneset.  Total tunnellengde er cirka 
11,4 km.     

Ikke-prissatte tema   -   vurdering:  
• Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen.  
• Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen  
• Naturmangfold: N3b har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i 

Haukåsvassdraget. 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv: S11 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med 

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna.  
• Naturressurser: S11 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal land 

Arnavågen.  
 

Prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep   -   vurdering: 
• Nytt hovedvegkryss må etableres med «kryssprinsipp4 variant» der all trafikken til/fra 

Åsane ledes gjennom Eikåstunnelen til nytt hovedvegkryss på Eikås. Det kreves fravik for 
90 km/t og avrampe i fjell direkte til Eikåstunnelen. 

• I Vågsbotn kan en i første omgang beholde dagens kryss.  Når behovet oppstår kan det 
etableres et nytt toplankryss som kobler lokalvegnettet til fire gjennomgående felt, jfr. 
kap 3.3 i Silingsrapporten.  

• Alternativer med kryss på Eikås krever at det finnes alternativ lokalisering for 
motorsportsenter. 

• Med kort «bypasstunnel» unngår en tunnelrampekryss i Arna. Rampekryss kan etableres i 
dagsone.  Det er også nødvendig med sørvendte rampekryss ved Festtangen for Ytre 
Arna 

• Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.  
• Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må 

undersøkes nærmere. 
 
Begrunnelse for videreføring 
Løsninger med hovedvegkryss på Eikås gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og 
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der. Alle alternativer via Eikås 
som videreføres gir generelt mer tunnel enn løsninger i Blindheimsdalen. Dette alternativet 
er blant dem med kryss på Eikås som har kortest totallengde. Alt. N3b gir mindre inngrep i 
Eikås-, Brurås- og Haukåsområdet enn alt. N3b. 
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Figur 6-19 Kombinasjon S11-N3b 
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7 UTREDNINGSPROGRAM 

7.1 Teknisk plangrunnlag  

Alternativene som anbefales videreført, skal videreutvikles i arbeidet med 
kommunedelplanen. Utviklingen skal tilstrebe oppnåelse av prosjektets effektmål med 
vurdering av kostnader og nytte samt redusere konsekvenser for de ikke-prissatte temaene.  
 

7.1.1 Vegstandard og utforming av vegsystemet 

Valg av standard, kryssløsninger og generell utforming av vegsystemet skal basere seg på 
oppdaterte transportmodeller for strekningene. Endelig fastsetting av vegstandard med 
fartsgrense og kryssløsninger må fastsettes i samråd med Vegdirektoratet slik det er 
beskrevet i kapittel 4.  

For løsninger som krever fravik fra vegnormalene, skal det utarbeides fravikssøknader med 
tilhørende risikovurdering (f.eks. vedr. rampekryss i tunnel) som behandles i den regionale 
fraviksnemda eller i Vegdirektoratet alt etter hva fraviket gjelder. Denne søknadsprosessen 
følger gjeldende krav for fraviksbehandling i Statens vegvesen. Alle fravik må avklares før 
forslag til kommunedelplan med KU oversendes Bergen kommune for videre behandling.  
 

7.1.2 Trafikk og transportvurderinger 

Trafikkanalyse 
Det skal utarbeides en trafikkanalyse for 0-alternativet og alle traséalternativ og 
kryssområder i planområdet.  
 
Grunnlaget for analysen er  

• Dagens trafikk i planområdet  
• Kapasitet og trafikkavvikling i rushperiodene  
• Transportmønster for trafikken i Arna og Åsane basert på reisevaneundersøkelsen i 

2013 og 2017  
 
Det utarbeides trafikkprognoser for 2050 for 0-altenativet og alle vurderte trasealternativ, 
kryssområder mm. basert blant annet på prognoser for bosatte og sysselsatte fra oppdaterte 
data fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Det skal gå fram av analysen hvilke forutsetninger med hensyn til vedtatte prosjekt som er 
tatt inn i nullalternativet, hvilke bompengesystem som er lagt inn og hvilke virkninger det får 
for trafikkutviklingen 
 
Trafikkanalysen omhandler kapasitetsvurderinger og trafikkavvikling for 0-alternativet og i 
de ulike vegalternativene i 2050. Det skal også ses på konsekvenser for transportnettet 
videre til Bergen sentrum, gevinster av Ringveg øst i forhold til trafikkreduksjon i de sentrale 
deler av Bergen og konsekvenser for transportnettet videre mot Nordhordland.   
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Vurdering av konsekvenser for løsning med forlenget Fløyfjellstunnel Nygårdstangen - 
Eidsvåg 
I forbindelse med pågående planlegging av bybane til Åsane, er det aktuelt med løsning som 
forlenger Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg og lar bybanen benytte dagens vegtrasé for E39 
Sandviken-Eidsvåg. I vårt planarbeid skal det vurderes hva denne tunnelforlengelsen betyr 
for mulig trafikkoverføring fra Bergen sentrale deler til framtidig Ringveg øst. Det er gjort 
noe arbeid knyttet til dette som del av Bybaneplanleggingen, som vil danne grunnlag for våre 
vurderinger.  
 
Vurdering av mulige trafikkregulerende tiltak 
For å oppnå nullvekst i personbiltrafikken og effekt av Ringveg øst, vil det sannsynligvis 
være nødvendig med andre trafikkregulerende tiltak enn bare den fysiske vegplanleggingen 
inkludert god tilrettelegging for kollektiv- og gang/sykkeltransport. 
 
Det skal derfor utføres en vurdering av mulige tiltak både lokalt og regionalt som kan være 
med å oppnå nullvekstmålet. 
 
Kollektiv, gange og sykkel.  
Det er viktig at kollektivtransporten får best mulig konkurranseforhold i forhold til 
personbiltrafikken, en effektiv framkommelighet og lett tilkomst til holdeplasser og 
terminaler. Prosjektet vil ha innvirkning på viktige kollektivtilbud i Arna (tog og buss), i 
sentrale deler av Åsane sør for Vågsbotn (bybane og buss) og i nordre del av Åsane (buss). 
Tilbudet til gående og syklende er ikke tilfredsstillende, spesielt med hensyn til 
trafikksikkerhet, i dag og er lite attraktivt å bruke.  
 
Både kollektivtransport og gang-/sykkeltransport er derfor tema som må vektlegges tungt i 
planarbeidet. Løsninger for kollektivtransport og gang-/sykkeltransport skal underbygge 
målet om nullvekst i Bergensområdet og bidra til å flytte personbiltrafikk over på kollektiv, 
sykkel og gange. I vurdering av alternative løsninger skal man benytte seg av oppdaterte 
transportmodeller og basere seg på regionale planer for kollektiv- og sykkelstrategi.  
 
I henhold til bystyrets vedtak pkt. a og b, gjøres det en vurdering av konsekvensene for 
trafikk og trafikksikkerhet med og uten egne felt der busstrafikk har prioritet på hele 
strekningen Arna-Klauvaneset. Denne vurderingen vil danne grunnlag for en eventuell 
søknad om fravik. 
 
Det vil bli tatt utgangspunkt i krav til trafikksikkerhet som gjelder i vegnormalene generelt. 
 

7.1.3 Trinnvis utbygging og utbyggingsrekkefølge 

I utgangspunktet vil alle anbefalte alternativer være fleksible for trinnvis utbygging og 
alternativ utbyggingsrekkefølge. Funksjonalitet og konsekvenser i mellomfasen vil her likevel 
variere en del mellom alternativene. Det gjelder også i hvilken grad en i første omgang kan 
slippe ombygging av dagens kryss i Vågsbotn.   
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Trinnvis utbygging skal vurderes i kommunedelplanarbeidet. Arbeidet inkluderer vurdering 
av hvor mange utbyggingsetapper som kan være aktuelt, hvor etappeskille bør være, hvilke 
veganlegg som må bygges i hver etappe (hovedveg, lokalvegsystem, kollektivløsninger, g/s- 
løsninger). Endelig avklaring av mulige utbyggingsetapper og eventuell prioritering av 
utbyggingsrekkefølge vil skje gjennom NTP- arbeidet for ny Nasjonal Transportplan 2022-
2033 og den politiske behandlingen av planen. 

7.1.4 Beregninger av støy- og luftforurensning  

Støy 
Støyforurensning i forbindelse med støy i og ved bolig vil inngå som en del av prissatte 
konsekvenser (V712, 2018).  

Basert på trafikkprognoser og dimensjonerende fart beregnes antall boenheter og 
institusjoner i gul og rød støysonebasert. Beregningene utføres med grunnlag i 
Retningslinjer til plan- og bygningsloven om behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016. På dette plannivået der veglinje ikke er fastlagt, vil det være aktuelt å benytte 
forenklet metode. Det skal beregnes støy både for 0-alternativet og alle traséalternativene. 

Effekt av avbøtende tiltak tas med i betraktning på et overordnet kvalitativt nivå. 

Kostnader til støyskjermer langs veg/bane er en del av kostnadene for tiltaket og vil 
inkluderes i investeringskostnadene. Under ikke prissatte konsekvenser inngår virkninger for 
by- og bygdeliv og friluftsliv som følge av endring i støy og luftforurensing. 

Luftforurensning 
Luftforurensning vil inngå som en del av prissatte konsekvenser (V712, 2018). Analyse av 
luftkvalitet vil følge de prinsipper som er nedfelt i T-1520, Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging. For luftforurensning utredes det for nitrogendioksid (NO2) og 
for svevestøv (PM10).  
 
Utredningen har som mål å vise størrelsesorden og endring i luftkvalitet i korridorene, slik at 
disse kan sammenliknes. Med utgangspunkt i trafikkberegninger vil det bli utført forenklete 
beregninger for luft. Det vil bli identifisert bebyggelse som er følsom for luftforurensning 
innenfor gul og rød sone, samt nærliggende friluftsområder hvor grenseverdier vil bli 
overskredet. Effekt av avbøtende tiltak tas med i betraktning på et overordnet kvalitativt 
nivå. 
 
Konsekvenser som følge av at eksisterende veg avlastes, skal inngå i den samlede vurdering 
av tiltakets konsekvenser. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives, men 
inngår ikke i den samlede vurderingen. Konsekvenser i anleggsperioden beskrives i et eget 
kapittel. 
 
For å sjekke lokalklimatiske forhold og luftkvalitet i områdene Gaupås, Haugland, 
Blindheimsdalen, Vågsbotn der det kan være inversjonsforhold på kalde, stille dager, skal 
det i tillegg utføres:  
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• Sammenstilling av meteorologisk data for modellering samt analyse av 
inversjonsproblematikk i de aktuelle områdene. Dette gjøres ved hjelp av 
observasjoner fra Blindheim og Bergen, samt ved hjelp av modelldata fra den 
meteorologiske værvarslingsmodellen WRF 

• Spesiell beregning av luftforurensning for de dagsonealternativene som antas har 
størst konsekvenser for luftkvalitet, alt. S1 og S5 i område med inversjonsforhold. 

7.1.5 Geologi og geoteknikk – grunnforhold 

Geologi 
Geologiske undersøkelser til kommunedelplan skal utføres for å vurdere prosjektets 
gjennomførbarhet, bidra til valg av linjealternativ og gi grunnlag for 
mengde/kostnadsoverslag. Det stilles spesielle krav til de geologiske undersøkelsene for 
tunnel, forskjæringer og påhuggsområder. Det skal spesielt legges vekt på plassering og 
utforming av påhugg og innkjøringssoner i forhold til skredfare og oversvømmelser. For 
prosjekter hvor det planlegges skjæringer i berg skal det gjennomføres vurderinger av de 
geologiske forholdene i området. Fare for skred på veg fra naturlig sideterreng skal vurderes 
og sikkerhetstiltak skal planlegges ut fra valgt sikkerhetsnivå. Undersøkelsene og 
vurderingene skal også omfatte identifisering av områder som vil kunne kreve spesielle 
tiltak, samt en plan for videre undersøkelser.  

Geologiske undersøkelser og vurderinger skal sammenfattes i en geologisk rapport. Krav til 
undersøkelser og rapportering er gitt i håndbok N200 Vegbygging kap. 2 og håndbok N500 
Vegtunneler kap. 2 og vedlegg 2.  

Geoteknikk 
I henhold til V200 Kap. 204.21 skal det gjennomføres tilstrekkelig med grunnundersøkelser 
og geotekniske vurderinger til å avklare gjennomførbarhet av vegtiltaket innenfor 
korridorene som utredes i planfasen for kommunedelplan, samt til at prosjektet holdes 
innenfor kravet til nøyaktighet i kostnadsoverslaget.   
 
Avdekning av aktsomhetsområder til ROS - analysen er en del av det som omfattes av denne 
vurderingen. 
 
Grunnundersøkelser skal dokumenteres i form av rapporter. Det skal leveres oversiktskart 
som viser plassering av grunnundersøkelsene sammen med eksisterende terreng og forslag 
til alternative vegtraseer for utbyggingen. Rapporteringen skal omfatte en beskrivelse som 
oppsummerer grunnforholdene og eventuelle begrensninger, usikkerheter og mangler ved 
grunnundersøkelsene.  
 
Det skal også angis behov for videre utredninger i reguleringsplanarbeid og potensielle 
risikoområder innen fagfeltet geoteknikk i prosjektet.  
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7.1.6 Flomanalyser 

Som en følge av NVE sin uttalelse til høringsutgaven av planprogram, er flomanalyse tatt inn 
som del av planarbeidet. Det skal utføres flomanalyser i samarbeid med NVE for å kunne 
vurdere de ulike trasealternativ i forhold til mulig flomsituasjon. 
 
Det skal vurderes konsekvenser opp- og nedstrøms tiltaket. NVE har spesielt omtalt 
utfyllingene i Gaupåsvatn og Langevatn som skal vurderes mtp. redusert flomdempning. Det 
vil gjøres en sammenligning av hvert alternativ mot dagens situasjon, null-alternativet. 
Flomsone (hensynssone) utarbeides for Gaupåsvassdraget og Langevatn, For øvrige vassdrag 
utarbeides flomsoner dersom det er nødvendig for å bestemme nivå for ny vei eller 
dokumentere endringer i flomutbredelse som berører tredjepart. Det skal estimeres 
vannføring ved 200-årsflom med klimapåslag og nødvendig dimensjon for kulverter for 
kryssende bekker og elver. 

7.1.7 Massehåndtering 

Masseoverskudd 
Alternativene med tunneler vil medføre utfordringer med masseoverskudd som må 
håndteres i planarbeidet. Følgende skal utredes i kommunedelplanarbeidet: 
 

• Størrelsen på masseoverskuddet 
• Deponibehov 
• Massenes kvalitet – mulig nyttig bruk av massene 
• Mulig plassering av deponi 

 
Det vil trolig være behov for permanent lagring av masser fra tunnelene. Noen av 
alternativene vil kreve et massedeponi av en størrelse som gjør at det vil utløse krav om 
konsekvensutredning. Det skal da avklares om deponilokalisering skal inkluderes i 
konsekvensutredningen som gjøres på kommunedelplannivå eller om man skal utsette dette 
til reguleringsplannivå.  
 
Vurdering av forurensede masser 
Det skal vurderes om det er risiko for forurensede masser som krever behandling som 
spesialavfall eller annen spesialbehandling.  Det gjelder for eksempel masser fra områder 
med bergarter som avgir radongass eller masser fra område med forurenset grunn. 

7.1.8 Konsekvenser i anleggsperioden 

Alternativene som skal vurderes i planarbeidet, vil ha varierende omfang av konsekvenser i 
anleggsperioden.  Dette er konsekvenser som skal beskrives og vurderes i valg av løsninger 
og valg av alternativ.  
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7.2 Konsekvensutredning (Hb V712) 

7.2.1 Generelt  

Konsekvensutredningen vil bli gjennomført i samsvar med Statens vegvesen sin håndbok 
V712.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-1 Skjematisk framstilling av konsekvensutredningens innhold (Kilde Hb V712) 

Som figuren viser, vil konsekvensutredningen bestå av to hoveddeler:  

• Samfunnsøkonomisk analyse  
• Utredning av andre forhold. 

I delen med utredning av andre forhold inngår: 

• Vurdering av måloppnåelse 
• Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
• Arealbruksvirkninger og andre lokale og regionale virkninger 
• Klimabudsjett og klimaoppfølging 

Til slutt vil Statens vegvesen se på alle delene samlet, og komme fram til en faglig tilråding. 
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7.2.2 Prissatte konsekvenser 

Netto-nyttevurdering 
I de prissatte konsekvensene er kostnadene for samfunnet basert på betalingsvilje. Tiltakets 
samlede prissatte konsekvens blir oppsummert i en netto-nyttevurdering. 
 

Definisjon av 
tema 

Omfatter de konsekvensene som kan kvantifiseres og verdisettes i 
kroner, f. eks. kostnader til drift og vedlikehold av kjøretøy. 

Fokus for 
utredningen 

Hovedfokus for de prissatte konsekvensene er å få fram de 
transportøkonomiske virkningene tiltaket vil ha. Dette skjer gjennom 
en nytte-/ kostnadsanalyse. 

Utredningsbehov 
 

• Byggekostnader som omfatter anleggskostnader, 
byggherrekostnader, MVA og påslag for usikkerhet.  

• Framtidige driftskostnader for veg.  
• Nytte-/kostnadsanalyse.  

o Nytte for trafikanter og transportbrukere, inkludert 
biltrafikk, kollektivreisende, myke trafikanter. Her inngår 
både distanseavhengige kostnader, tidsavhengige 
kostnader og andre kostnader.  

o Operatørnytte, dvs. nytten for kollektivselskap, 
bompengeselskap og andre private aktører som driver 
offentlig transport.  

o Budsjettvirkning for det offentlige. Dette er summen av 
inn- og utbetalinger over offentlige budsjett, inkludert 
transportetatene. Viktige poster her er: Investeringer, 
drifts- og vedlikeholdskostnader, skatteinntekter m.m. 

o Samfunnet ellers: Gjelder ulykkeskostnader, kostnader 
ved støy og luftforurensning/ klimagassutslipp, 
restverdi av anlegget og skattekostnader. Støysonekart 
vil bli utarbeidet for tiltaket.  

Metode • Investeringskostnader ved hjelp av ANSLAG  
• Kostnads- og nytteberegning i samsvar med håndbøkene til 

Statens vegvesen og programmet EFFEKT. 
Eksisterende 
materiale 

• Statens vegvesens håndbok om konsekvensutredninger, V712 
• Trafikktall 
• 2016: Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane  
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Klimabudsjett og klimaoppfølging 
Det skal beregnes utslipp av klimagasser fra de ulike alternativene, jfr. metode kap 5.8 i 
håndbok V712. 

I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018-2029, legger Statens vegvesen 
sammen med de andre transportetatene og Avinor, opptil 40% og 50% kutt i 
klimagassutslipp i 2030 for henholdsvis vegbygging og drift og vedlikehold. Hva som skal 
være dette prosjektet sitt bidrag i denne sammenheng må konkretiseres i videre planarbeid.  

Definisjon av 
tema 

Klimagassutslipp omfatter direkte- og indirekte utslipp av klimagasser 
fra materialer og drivstoff for utbygging, drift og vedlikehold av 
infrastrukturen. 

Fokus for 
utredningen 

I kommunedelplanen er det viktigst å identifisere mulige forskjeller i de 
totale klimagassutslipp mellom alternativene på et overordnet nivå. Det 
er derfor ikke formålstjenlig og gå i detalj på løsninger og valg av 
materialer på dette planstadiet.  

Utredningsbehov 

 

Klimagassbudsjett er basert på livsløpsanalysemetodikk og beregner 
klimagassutslipp som følge av: 

Aktiviteter i planområdet: 
• Beslaglegging og endring av areal (skog, jordbruksareal og myr) 
• Bygging (byggefasen) 
• Drift- og vedlikehold (driftsfasen) 
• Trafikk (driftsfasen) 

Aktiviteter utenfor planområdet: 
• Produksjon og distribusjon av materialer 

 
Metode • V712, kap. 5.8. I V712 er det vist til EFFEKT (prissatte 

kostnader)  
• Beregningene vil baseres på nøkkeltall for de ulike 

vegelementene; veg i dagen, tunneler og bruer/viadukter. 
Nøkkeltallene er i utgangspunktet implementert i EFFEKT. 
Spesifikke data for strekningene skal benyttes så langt det lar 
seg gjøre i denne kommunedelplanfasen. Dette kan typisk 
omfatte massebalanser, plassering av deponier og geometrisk 
utforming av vegelementene.  

• Det totale klimagassutslipp fra prosjektet og muligheter for 
reduksjon av utslippene, vil bli vurdert opp mot nasjonale mål 
for utslippsreduksjon. Klimagassutslipp fra trafikk i driftsfasen, 
herunder effekter av transportmiddelfordeling (jfr. null-
vekstmålet), vil inngå i beregningene. 

Eksisterende 
materiale 

• Statens vegvesens håndbok om konsekvensutredninger, V712 
• Trafikktall 
• 2016: Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane 
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Andre prissatte konsekvenser 
Ny Hb V712 har overført enkelte deltema som tidligere var inne i deltema naturressurser i 
ikke-prissatte konsekvenser, over til prissatte konsekvenser. Det gjelder skogbruk, 
akvakultur, vannressurser til kraftproduksjon, drikkevannskilder til bedrifter og 
mineralforekomster som har utvinningsrett. 
 
I dette prosjektet er konsekvenser for tema skogbruk og for kraftproduksjon til Arna 
kraftverk aktuelle tema. Pukkverket i Gaupås berøres ikke. 
 
Skogbruk 
Planområdet ligger i et område med mye skogkledte åser og lier. De traséalternativene som 
skal vurderes, ligger for det meste i overgangssonene mellom jord- og skogbruksområde. 
De største potensielle konfliktene ligger i nedbygging av landbruksareal og oppdeling av 
bruk. Utredningene skal få fram de kostnadsmessige konsekvensene av  
 

• Arealinngrep i produktivt skogsareal –virkning av tapt areal og produksjon 
• Oppdeling av gårdsbruk og barrierer for driftsveger/skogsveger –virkning av 

reduksjon i arealarrondering og tilkomstmuligheter 
 
Disse kostnadene skal tas med i vurdering av kostnader knyttet til grunnerverv. 
 
Grunnlag:  
Bonitetsdata m.m. fra Norsk institutt for bioøkonomi; www.NIBIO.no 
 
Arna Kraftverk 
Det skal utføres en vurdering av konsekvenser for vannmagasin/vanntilførsel til 
kraftproduksjonen Arna Kraftverk i de alternativ der det er aktuelt med utfylling i 
Gaupåsvatnet. De økonomiske konsekvenser skal inn i prissatte konsekvenser. 
 

7.2.3 Ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte temaene inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Tema blir omtalt 
som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke blir regnet i kroneverdier, men blir vurdert 
etter en ni-delt skala som går fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ 
konsekvens. Utredning av ikke-prissatte tema, i samsvar med handbok V712, tilfredsstiller 
utredningsplikten gitt av forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 
bygningsloven (PBL).  
 
De ikke-prissatte temaene er delt i fem:  

• Landskapsbilde 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv  
• Naturmangfold  
• Kulturarv  
• Naturressurser 

http://www.nibio.no/
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De ikke-prissatte temaene omhandler ulike aspekt ved miljøet i et område, der 
fordeler/ulemper av et tiltak som blir vurdert. 
 
Formålet med analysen er å bringe fram kunnskap om undersøkelsesområdet og virkninger 
av tiltaket. Analysen skal vise virkninger av tiltaket for hvert fagtema. Det skal gjøres en 
samlet vurdering av ikke-prissatte tema som redegjør for virkinger av tiltaket. Analysen skal 
inngå i en samlet anbefaling der prissatte virkninger og ikke-prissatte virkninger vurderes 
samlet. 
 
Metode 
Tre begrep står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et område, eller et miljø er, med utgangspunkt i 
nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. 

• Påvirkning: Vurdering av hvordan det samme område blir påvirket som følge av et 
definert tiltak. Påvirkning blir vurdert ut ifra forhold til referansesituasjonen (0-
alternativet). 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 
samsvar med matrisen i fig. 7-2. Konsekvens er en vurdering av om et definert tiltak 
vil føre til en bedring eller forringelse av et område. 

 
Analysen for hvert fagtema blir vanligvis gjort på følgende måte:  

1. Datainnsamling: Kildesøk og innhenting av nye data. Kartfesting av registreringer.  
2. Planområdet (og relevante deler av influensområdet) blir delt inn i mindre og 

ensartede områder (delområde) i samsvar til registreringskategoriene for temaet. 
3. Delområdene blir verdivurdert. Verdivurderingene skal begrunnes.  
4. Det skal vurderes i hvilken grad av endring (bedring eller forringing) – påvirkning – 

tiltaket medfører for de berørte delområdene. Påvirkning skal vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (nullalternativet) og skal begrunnes.  

5. Konsekvensen for delområdet blir fastsatt ved å sammenstille delområdets verdi med 
påvirkning av tiltaket. Konsekvensgrad blir bestemt ved bruk av konsekvensvifta i 
Figur 7-2.  

6. Samlet konsekvensvurdering: Det skal gjøres en samlet vurdering for tiltaket. I den 
samlede vurderingen skal også avlastet vei og irreversible inngrep i anleggsperioden 
inngå.  

7. Det skal gjøres greie for usikkerhet som er relevant for avgjørelsen og forslag til 
skadereduserende tiltak som kan redusere de negative virkningene. 
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Figur 7-2 Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde kommer fram ved å sammenstille grad av 
verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. 

 
Influensområde 
I arbeidet med de ikke-prissatte temaene blir området avgrenset til der vegtiltaket har 
innvirkning. Et slikt influensområde kan være ulikt fra tema til tema, og blir derfor avgrenset 
ulikt. Dette skal det redegjøres for under hvert deltema.  
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Landskapsbilde  
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra det tette 
bylandskap til det uberørte naturlandskap. 
Landskapsøkologi inneholder både en landskaps- og en økologisk dimensjon. I V712 
omhandles landskapsdimensjonen i fagtema landskapsbilde, og den økologiske 
dimensjonen i fagtema naturmangfold. Romlige- og visuelle strukturer i landskapet kan 
utgjøre viktige (større) sammenhenger, som linjer, korridorer og mosaikk. De kan være 
(særlig) sårbare for fragmentering, eller for dannelse av nye barrierer ved tiltak. 
 

Fokus for 
utredningen 

 
Optimal visuell landskapstilpasning skal vektlegges. I dette ligger en 
helhetsvurdering av inngrep i nye områder, samt av ny terreng- og 
landskapsforming. Tilpasning av nye element og tiltak skal vurderes opp mot 
landskapets kvaliteter. 
Valg av tekniske løsninger og vektlegging av stedstilpasset arkitektur skal 
vurderes og ses i en helhet innen prosjektet. 
 

Metode 

 
• Handbok V712 Konsekvensanalyser 
• NiN Landskap, klassifiseringssystem for landskap i Norge 
• 3D-visualisering skal benyttes, særlig til vurdering av: 

o Veglinjer og kryss med sideterreng 
o Vertikal- og horisontal tilpasning av skjæringer og fyllinger 
o Særlig utfordrende strekninger og punkt 
o Fjern- og nærvirkning av veganlegget, inkl. bru- og 

tunnelkonstruksjoner 
o Landskapsøkologiske vurderinger knyttet til topografi, 

barrierevirkninger og sentrale landskapselementer/-
komponenter  

o Lokalisering og utforming av permanente massedeponi 
• Landskapsbilde skal inngå i tverrfaglig modell 
 

Eksisterende 
materiale 

• NiN Landskap 
• Bergen kommune. Kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA 2018 
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Friluftsliv/by -og bygdeliv 
Fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv skal vise virkningene av tiltaket for brukerne i 
utredningsområdet. Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens 
mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet 
og naturen ellers. Begrepet by- og bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder er 
inkludert i analysen.  
 
Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet og se 
konsekvensene av utbyggingsalternativene.  
 
I Håndbok V712 blir friluftsliv definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 
sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Med begrepet by- og bygdeliv mener man 
opphold og fysisk aktivitet i friluft i byer og tettsteder (Statens vegvesen, 2018).  
For temaet friluftsliv/by- og bygdeliv er opplevelse og bruk av landskapet sentralt. Det 
gjelder det naturlige landskapet, bylandskapet og landskapet som er berørt av menneskelig 
aktivitet. 
 
Temaet omfatter:  

• Friluftslivsområder  
• Uteareal i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige (I hele eller deler av døgnet) 
• Forbindelseslinjer for myke trafikanter 
• Nett for tursykling 
• Sykkel på offentlig vegnett inngår i ikke i vurderingen da temaet blir behandlet i 

prissatte konsekvenser 
 
Støy blir behandlet som prissatt konsekvens. I tema friluftsliv/by- og bygdeliv vil den 
eventuelle påvirkningen et endret støybilde har på bruk og verdi av et friluftslivsområde bli 
utredet.   
Motoriserte aktiviteter eller aktiviteter som foregår innendørs inngår ikke i tema 
friluftsliv/by- og bygdeliv. 
 
Fokus for 
utredningen 

Barrierer og områder for friluftsliv/by- og bygdeliv.  

Utredningsbehov 
 

• Identifisere influensområdet for friluftsliv/by- og bygdeliv 
• Kartlegge areal brukt av barn og unge, og tilkomst til disse 
• Kartlegge friluftsområder og stinettverk 
• Kartlegge uteområde i by og bygd, og nettverk for gangsystem  
• Vurdere konsekvenser for områder for friluftsliv/by- og bygdeliv i 

forhold til tilgjengelighet, opplevelseskvalitet, endringer i arealbruk 
og endringer i støybildet  

• Vurdere konsekvenser for barn og unges bruk av areal. 
• Vurdering av deponi 
 

Metode • Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv skal inngå i tverrfaglig modell 
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Eksisterende 
materiale 

• Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune. (2008). 
Regionale friluftsområde i Hordaland, Kartlegging og verdsetting av 
regionalt viktige område i Hordaland.  

• Bergen kommune (2016) Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. Naturbase, Miljødirektoratet 

• Bygningsdata, felles kartdatabase (FKB) 
• Statlig sikrede friluftsområde. Naturbase, Miljødirektoratet 
• Friluftsområde forvalta av Bergen og Omland friluftsråd 
• Kommunale turkart 
• www.ut.no 
• Kommuneplanens arealdel (Bergen kommune) 
• Kommunale planer for idrett og friluftsliv 
• Tidligere gjennomførte konsekvensutredninger for hele eller deler av 

planområdet 
• Barnetråkkregistreringer der det registrert 

 
 
 
Naturmangfold 
Fagtemaet omhandler naturmangfold knytt til terrestriske (landjorden), limniske (ferskvann) 
og marine (brakkvann og saltvann) system, inkludert livsvilkår knyttet til disse.  
 
Naturmangfold blir med hjemmel i naturmangfoldloven definert som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i hovedsak er et resultat av 
menneskelig påvirkning. Virkninger for landskapsmangfold i en konsekvensanalyse blir 
omtalt under fagtema Landskapsbilde, elles dekker naturmangfoldtemaet lovens begreper. 
 

Fokus for 
utredningen 

 
• Påvirkning og konsekvens på viktig naturmangfold skal beskrives, 

samt behov for skadereduserende tiltak. Utredningen skal ha særlig 
fokus på å beskrive påvirkningen i dagsonene der tiltaket vil få størst 
konsekvens. Hensynet til Haukåsvassdraget med elvemusling og 
barrierevirkninger for vilt er sentrale tema.  

•  

Utredningsbehov 

• Ny kartlegging etter DN-håndbok 13 (2007) med reviderte faktaark 
2014. Det ikke kjent at det er store verdier, men områdene kan 
inneholde viktige naturtyper som ikke er kartlagt før. Ny rødliste for 
naturtyper (2018) må sjekkes ut mot tidligere og nye funn.  

• Kartlegging av viktige trekkveier og konfliktpunkt for hjort. Ett særlig 
konfliktpunkt er Blindheimsdalen.  

• Oppdatering av kunnskap for rødlistearter, som truede arter, 
ansvarsarter, freda arter m.m. (arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse). 

• Vannmiljø (ferskvann, sjø). Oppdatere kunnskap om økologisk 
tilstand i vassdragene. Særlig Haukåsvassdraget, Gaupåsvassdraget 
og Storelva i Arna.  

• Vurdere konsekvenser av evt. utfyllinger i vann og vassdrag, for 
eksempel Gaupåsvannet. 

• Økologiske funksjonsområder for arter skal inngå i kartleggingen.  
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• Kartlegging av fremmede arter i dagområdene innenfor 
tiltaksområde (overordnet).   

• Landskapsøkologiske sammenhenger skal synliggjøres 
•  

Metode 

• Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Verdisetting, påvirkning og 
konsekvens).  

• Naturtyper i dagområdene kartlegges etter DN-håndbok 13 (2007) 
med reviderte faktaark 2014. 

• Naturmangfold skal inngå i tverrfaglig modell 

Eksisterende 
materiale 

•  
• Relevante nasjonale databaser for fagtemaet t.d. Naturbasen, 

Artskart, Hjorteviltregisteret (fallvilt). 
• Viltet i Bergen 2017 (Bergen kommune) 
• Kartlegging av vilt og naturtyper, Byfjellene nord (Miljøfaglig 

utredning 2010) 
• Kartlegging av naturtyper i Bergen 2002 (Bergen kommune) 
• Forvaltningsplan for hjort på Bergen (2012-2020) 
• Undersøkelse av elvemuslingbestanden i Haukåselva 2018 

(Rådgivende biologer AS) 
• Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna 

og Vågsbotn (LFI Uni Miljø 2014) 
• Registrering og verdivurdering av naturverdier i Haukås nordøst 

(Økolog for Bergen kommune 2013) 
•  

 
 
Kulturarv 
Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig aktivitet.  
 
Fagtemaet omfatter følgende deltemaer: 

• Kulturminner 
• Kulturmiljø 
• Kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet 

 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i «Lov om kulturminner»: 
 
Kulturminner er her definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er 
definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større 
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er 
framtredende. 
 

Fokus for 
utredningen 

Utredningen skal ha fokus både på materielle og immaterielle spor etter 
mennesker fra forhistorisk tid og fram til i dag. Innenfor planområdet peker 
bebyggelsen og jordbruksdriften omkring tettstedene seg ut som sentrale 
tema. 
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Utredningsbehov 
 

• Registrering av kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske 
landskap innenfor influensområdet 

• Eventuelle marinarkeologiske undersøkelser 
 

Metode 

Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, danner metodikken for 
konsekvensutredningen.  
 
Gjennom utredningen skal man skaffe kunnskap om verdifulle områder for 
fagtemaet Kulturarv og tiltaket sin direkte og indirekte påvirkning på disse. 
Utredningen skal ta for seg kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske 
landskap fra både forhistorisk tid og nyere tid. 
 
Influensområdet til utredningen defineres både som de områdene der 
kulturminneverdier blir direkte rammet og de områdene som blir indirekte 
rammet. 
 

• Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal beskrives 
• Kulturmiljøene skal verdivurderes og vises på verdikart. Andre 

verdier skal illustreres med kart, skisser, foto, tabeller og lignende 
der dette kan være med på å klargjøre utredningen 

• Utredningen skal ta utgangspunkt i kjente registreringer, databaser 
og annet kildemateriale. Det må i tillegg gjennomføres eget 
feltarbeid. Kildesanking og -gransking vektlegges 

• Områder med potensial for funn og behov for ytterligere 
undersøkelser skal beskrives og vises på potensialkart 

• Forslag til eventuelle skadereduserende tiltak og oppfølgende 
undersøkelse skal beskrives 

• Kulturarv skal inngå i tverrfaglig modell 
 

Eksisterende 
materiale 

• Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no 
• SEFRAK-registeret (finnes i Askeladden) 
• Miljøstatus.no 
• Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea) 
• Naturbase.no (m.a. oversikt over kulturlandskap) 
• Domstol.no/no/jordskifterettene (utskiftningskart) 
• Kulturhistoriske rapporter hos Hordaland fylkeskommune 
• Kulturminnegrunnlag hos Byantikvaren 
• Kommunedelplan for kulturminner for Bergen 
• Arealbruk i kommuneplanens arealdel 
• Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur 

 
 
Naturressurser 
Fagtemaet naturresurser omhandler her ressurser fra jord, utmarksareal, vann, 
fiskebestander (i sjø) og mineralressurser (V712). Naturressurser vurderes ut i fra 
samfunnets interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida, både 
som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerheten. 
Vurderinger omhandler mengder og kvalitet samt virkningen tiltaket har for ressursen. 
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Fokus for 
utredningen 

•  
• Hensynet til jordbruksareal skal vektlegges.  

Utredningsbehov • Jordsmonnkartlegging for utvalgte områder iht. anbefaling i ny V712 

Metode 

•  
• Håndbok V712 Konsekvensanalyser for naturressurser: jordbruk, 

utmark, fiskeri, vann/drikkevann, mineralressurser.  
• Avklare behov for skadereduserende tiltak. 
• Naturressurser skal inngå i tverrfaglig modell 
•  

Eksisterende 
materiale 

•  
• Nasjonale fagdatabaser relevant for tema naturressurser iht. 

håndbok V712 (2018) med vedlegg. Eks. Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO), Fiskeridirektoratet (Yggdrasil- Fiskeri), 
Mattilsynet, Norges geologiske undersøkelse (NGU). Fylkesmannen i 
Hordaland (FMH), Bergen kommune. 

• Innst.56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal 
jordvernstrategi. 

• Bergen kommune. Kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA 
2018. 

• Handlingsplan for landbruket i Bergen kommune, 2016-2020. 
• Tidligere gjennomførte utredninger for hele eller deler av 

planområdet. 
•  

 

7.2.4 Konsekvenser i anleggsperioden 

For ikke–prissatte konsekvenser skal også anleggsperioden vurderes i planprosessen. Alle 
tiltak som inngår i investeringskostnadene, skal legges til grunn for vurdering av omfang. 
Inngrep som blir gjort i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir 
varige endringer av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal omtales 
separat. Det samme gjelder tiltak på avlastet veg. 
 
Avbøtende tiltak skal vurderes etter at konsekvensene av de ulike alternativene er vurdert. 
Det skal omtales hvordan det avbøtende tiltaket vil endre konsekvensen dersom det blir 
gjennomført. I anleggsfasen gjelder dette tiltak for å redusere midlertidig miljøskade. 
 

7.2.5 Samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte konsekvenser 

Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal de prissatte og ikke-prissatte 
konsekvensene sammenstilles i samsvar med metodikk i handbok V712. Sammenstillingen 
omfatter det som er analysert under prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  
 
• Vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser samlet 
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• Referansesituasjonen (Alternativ 0) skal være med i sammenstillingen i den grad dette gir 
relevans. Usikkerhet knyttet til vurderingene skal omtales. 

 
Bystyrets ønske om vurdering av mulig kombinasjon mellom Blindheimsalternativene og 
tunnel fra Haukås til Klauvaneset (Bystyrevedtak pkt. e), dvs. kombinasjon av alt. S1a, S1b, 
S3 eller S5 fram til Blindheim, alt. N2a videre til Haukås og alt. N3a Haukås-Klauvaneset, blir 
omtalt med fordeler og ulemper som eget punkt i den samlede vurderingen.  
 

7.3 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med kravene i plan- 
og bygningsloven. ROS-analysen er kvalitativ, basert på tilgjengelig informasjon eller øvrig 
informasjon som er blitt utarbeidet gjennom kommunedelplanarbeidet.  
 
Analysen vil bli gjennomført i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DBS) sin veileder: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017) og kap. 8.2 i V712 (2018) og 
hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger.  
 
ROS-analysen medfører at eventuelle område med fare, risiko eller sårbarhet blir merket 
som hensynssone.  
 
Trafikksikkerhet og tunnelsikkerhet blir utført som egen analyse og omtales i pkt 7.5.1. 
 

Fokus for 
utredningen 

ROS-analysen skal behandle forhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål. Analysen kan også brukes til å få fram forskjeller 
mellom ulike alternativer. 

Et viktig tema vil være skredfare og flomfare, der en og vurderer 
konsekvenser av klimaendringer som innebærer å ta høyde for 200-års 
returperiode for flom og å følge retningslinjene for akseptkriterier for skred. 
Gjennom analysen vil en identifisere forskjeller mellom ulike korridorer for 
temaet samfunnssikkerhet.  
 
I kommunedelplanfasen skal ROS-analysen være på et overordnet nivå. Den 
vil bestå av en systematisk gjennomgang av forhold som kan føre til redusert 
sikkerhet eller øket sårbarhet i de alternative korridorene både i drift- og 
anleggsfasen. 
 

Utredningsbehov 

Analysen skal foreslå avbøtende tiltak for bl.a.: 

• Tiltak for å unngå forurensning av drikkevann.  
• Tiltak for å unngå annen forurensning i anleggsfasen, for eksempel 

av grunnen.  
• Sikre samfunnsviktig infrastruktur, inklusive kraft- og telesamband.  
• Sikre omkjøringsalternativ.  
• Tiltak mot skred, flomfare og andre farer i forbindelse med 

værmessige forhold.  
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• Sikre trygge grunnforhold.  

 

Metode 

For å kunne gjennomføre en risikovurdering på en god måte deles arbeidet 
inn i fem arbeidstrinn: 

• Trinn 1: Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier  

• Trinn 2: Identifisere sikkerhetsproblemer  

• Trinn 3: Vurdere risiko  

• Trinn 4: Foreslå tiltak  

• Trinn 5: Dokumentere 

Risikovurderingen bør gjennomføres av en analysegruppe med ulik 
kompetanse der en foretar en systematisk gjennomgang av mulige uønska 
hendelser. I tillegg til sjekklister er det viktig med innspill fra aktuelle etater 
og interessenter. 

Trinnene 2-4 gjennomføres i en gruppeprosess (Hazid-
/fareidentifikasjonssamling). Trinn 4 gjør at dette er en prosess for 
risikovurdering og ikke bare en risikoanalyse. 

 

Eksisterende 
materiale 

Som grunnlagsmateriale vil en bruke kart som viser mulige vegløsninger og 
resultat fra arbeide med konsekvenstema for ikke-prissatte konsekvenser, 
geologiske- og geotekniske rapporter og kart fra NVE/skrednett som viser 
aktsomhetsområde for steinsprang og jord- og flomskred (og snøskred). 

 
 
Retningslinjer og Veiledere som kan være aktuelle 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
- Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) 
- Veileder om sikkerheten rundt storulykkesvirksomheter (2017) 
- Havnivåstigning og stormflo (2016) 
- Klimahjelperen (2015) 
- Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse (2010) 
 
Norsk Standard 
- Norsk Standard 5814:2008: Krav til risikovurderinger 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging 
(2017) 
- Flaumfare langs bekker (2015) 
- Sikkerhet mot skred i bratt terreng (2014) 
- Flaum- og skredfare i arealplanar (2011) 
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Direktoratet for byggekvalitet 
- Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK17) bl.a. kap. 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger og kap.l 11 Sikkerhet ved brann 
- Utbygging i fareområder (2015) 
 
Statens vegvesen 
- Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg (rundskriv 2014) 
- Konsekvensanalyser (håndbok V712, 2018) 
- Geoteknikk i vegbygging (håndbok V220) 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse av naturfare, Anbefalinger for innhold og gjennomføring av 
analysen i vegplanlegging, rapport nr. 530, 2018. 
- Følge opp at eventuelle behov for fravik er beskrevet, begrunnet og behandlet i henhold til 
gjeldende rutine. 
 

7.4 Måloppnåelse  

Grad av måloppnåelse blir drøftet for alle alternativ. Drøftingen skal være etterprøvbar og 
bygge på dokumentasjonen fra konsekvensutredningen. Det vises til hb V712 pkt. 8.1. 
 

7.5 Tilleggsanalyser 

7.5.1 Trafikk- og tunnelsikkerhetsanalyse 

Trafikksikkerhetsarbeidet i planfasen skal ta utgangspunkt i nullvisjonen – en visjon om at 
det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller varig skadde i trafikken. Dette innebærer 
at nye veganlegg må utformes slik at de leder til sikker atferd og beskytter mot fatale 
konsekvenser av feilhandlinger. Det må legges spesiell vekt på å prioritere tiltak rettet mot 
de alvorligste ulykkene. Ulykkesstatistikken viser at møteulykker, utforkjøringsulykker og 
ulykker med påkjørsel av gående og syklende gjennomgående har spesielt høy alvorlighet.  

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom kapittel 5.6 Ulykker i V712 med både beregninger og en 
beskrivelse etter Vegsikkerhetsforskriften (kapittel 5.6.4). Trafikksikkerhet og 
tunnelsikkerhet skal primært bli ivaretatt når en planlegger i samsvar med Statens vegvesen 
sine håndbøker men det skal utarbeides en egen trafikksikkerhetsmessig 
konsekvensanalyse. For tunnelene skal det gjennomføres en kvantitativ risikoanalyse ved 
hjelp av TUSI-modellen jfr. håndbok N500. 

Bakgrunnsmateriale 
Rapporten skal gjengi kvantitativ informasjon fra EFFEKT-beregninger, men også inneholde 
en kvalitativ vurdering av alternativene opp mot referansealternativet. 
 
Retningslinjer og veiledere som kan være aktuelle 
Statens vegvesen 
- Veileder for risikoanalyser av vegtunneler TS 2007_11 
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- Trafikksikkerhets gjennomgang inkl. trafikksikkerhetsrevisjoner i henhold til Vegsikkerhets 
forskriften med retningslinjer og håndbok V720 
- Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse i henhold til Vegsikkerhetsforskriften §3, 
(med retningslinjer), utkast til mal. pr. 19.01.2017.  

7.5.2 Arealbruksendringer og andre regionale og lokale virkninger 

Det vises her til gjennomgang av viktige problemstillinger i pkt 3.3.2 Samfunn.  

Arealbruksendringer og virkninger for miljøtema 

Direkte virkninger av vegtiltaket vil inngå i konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer. 
Men de langsiktige konsekvensene for disse miljøtemaene vil ikke fanges opp. Dette gjelder 
særlig arealbruksendringer. Vegtiltaket kan både legge til rette for direkte 
arealbruksendringer, men også muliggjøre framtidige arealbruksendringer. Slike mulige 
negative tilleggsvirkninger for blant annet friluftsområder, jordvern, våtmarksområder eller 
dannelse av barrierer bør derfor trekkes inn ved vurdering av lokale og regionale virkninger. 
 
Regionalt 
I det videre arbeidet må det vurderes hva slags innvirkning bedre framkommelighet har for 
videre utvikling av Bergen og Nordhordland og det transportarbeidet som skal utføres. 
Aktuelle utredningstema vil være regional virkning på næringsliv og arbeidsmarked, lokal og 
regional virkning av bosettingsmønster og endringer i senterstrukturer. 

Lokalt 
Arna- Vågsbotn 
Viktige avklaringer i det videre planarbeidet er hvordan de ulike vegalternativene vil virke inn 
på videre tettstedsutvikling i Indre- og Ytre Arna og mulighet for videre jordbruksdrift og 
videre utvikling som bygdelag i Gaupås-, Haugland- og Blindheimsområdene. 
 
Vågsbotn-Klauvaneset 
Det videre planarbeidet må vurdere hvordan de ulike vegalternativene kan virke inn på lokal 
byutvikling i planområdet Vågsbotn - Klauvaneset.  
 
Vågsbotn 
Vågsbotnområdet med nordøstre del av Blindheimsdalen vil i de fleste traséalternativ bli et 
viktig transportknutepunkt. Hvordan trafikk- og vegløsningene blir i dette området, vil ha 
stor innvirkning på hva slags byutvikling man kan se for seg her. Dette skal vurderes i det 
videre planarbeidet. Vurdering av bybaneendestopp i området skal inngå. 
 
Ny KPA 2018-2030 vil være et sentralt grunnlag i vurderingene. 
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7.6 Anbefaling 

Sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen, jfr. pkt 7.2.5, er basert på en 
avveining av prissatte og ikke-prissatte virkninger av vegtiltaket. I denne avveiningen må 
beslutningsrelevant usikkerhet trekkes inn. 

Resultat av måloppnåelsesvurderingene og resultat av ROS-analysen og tilleggsvurderingene 
må inn i de samlede vurderingene av traséalternativene. Dersom den samfunnsøkonomiske 
analysen viser at flere alternativ er rangert likt, kan grad av måloppnåelse, sårbarhets- og 
risikovurderinger og f.eks arealbruksendringer være utslagsgivende for anbefaling av 
alternativ.  Dette skal i tilfelle komme klart fram i anbefalingen. 

Anbefalingen skal i samsvar med Hb V712, kap 10, være forståelig, etterprøvbar og ha en 
logisk sammenheng med den analysen som er gjort foran. 

Det skal begrunnes hvorfor en: 

- klart foretrekker et bestemt alternativ 
- kan godta flere alternativer 
- vil fraråde noen alternativer 
- vil ha innsigelse til noen alternativer 

7.7 Miljøoppfølging 

Miljøoppfølging skal være en integrert del i alle faser av prosjektet. Ved å gjøre ytre miljø til 
et gjennomgående fag, vil en kunne sikre en systematisk prosess som vil ivareta miljøhensyn 
og at alle føringer som ligger i lover, forskrifter og planer, blir ivaretatt og videreført i de 
ulike fasene av prosjektet.  

Ytre miljø er forankret i Internkontrollforskriften HMS (FOR-1996-12-06-1127). I følge 
Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av vegprosjekt, skal det for hvert vegprosjekt 
utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan). 

Som del av kommunedelplanarbeidet skal det utarbeides et innspill til videre miljøoppfølging 
i neste planfase, utarbeiding av reguleringsplan, med grunnlag i avbøtende tiltak som 
anbefales for å redusere konsekvensene for ikke-prissatte tema i kap. 7.2.3 og tiltak som 
anbefales for å redusere risiko for forurensning av luft, vann eller grunn som avdekkes i 
ROS-analysen, jf kap. 7.3. Dette gjelder følgende punkt som omfatter ytre miljø: 

• Støy 
• Luftforurensning 
• Forurensning av jord og vann 
• Landskapsbilde 
• Friluftsliv/byliv 
• Naturmangfold 
• Kulturarv 
• Naturressurser 
• Klimagasser og energiforbruk 
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8 MEDVIRKNING OG INFORMASJON 

Krav til medvirkning i planarbeid er nærmere spesifisert i plan og bygningsloven §§ 5-1 og 
12-8 m.fl. I tillegg er det for planer med krav om planprogram egne krav om medvirkning, 
jfr KU-forskriften § 15. 
 
Informasjon om prosessen og planarbeidet ligger på internett under Statens vegvesen sine 
vegprosjektsider: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset 
 

8.1 Forslag til planprogram 

I høringsutgaven for forslag til planprogram stod det at: 
«Formelt varsel om oppstart av planarbeid skjer når planprogrammet legges ut til offentlig 
ettersyn. Forslag til planprogrammet blir oversendt Bergen kommune som er planmyndighet. 
De vi behandle saken og legge både forslag til planprogram og melding om oppstart av 
planarbeid ut på høring/offentlig ettersyn. Aktuelle høringsparter er Fylkesmannen i 
Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Skyss, andre statlige og regionale fagmyndigheter, 
alle Nordhordlandskommunene, Nordhordland regionråd, lag og organisasjoner m.m. Siden 
dette er planprogram knyttet til kommunedelplan, blir grunneiere og andre berørte varslet 
gjennom annonse i de største regionavisene BT og BA og lokalavisene Bygdanytt og Åsane 
Tidende, Strilen og Nordhordland. 
 
Planprogrammet blir også gjort tilgjengelig på internett på prosjektsiden til Statens vegvesen 
(se link ovenfor). Planprogrammet vil ligge ute i minimum 6 uker og det er mulig for alle å 
sende innspill og merknader til planprogrammet og det kommende planarbeidet.    
 
Høring av planprogrammet har tre formål: 

• Å gi alle god og riktig informasjon om den silingsprosessen som har vært del av 
planprogramarbeidet, foreslåtte traséalternativ som skal utredes videre og 
programmet for de utredninger og analyser som skal gjøres i det videre 
kommunedelplanarbeidet  

• Å gi mulighet til å påvirke hvilke moment som er viktige og som bør utredes i 
planarbeidet, og innspill til opplegg for medvirkning. 

• Å gi mulighet til å komme med konkrete innspill til videre planprosess (lokale forhold 
som planleggerne bør kjenne til, innspill til konkrete tiltak osv). 

 
Det vil bli arrangert åpne høringsmøter (folkemøter) i denne perioden.  

• Ett felles folkemøte når forslag til planprogram oversendes Bergen kommune  
• Ett folkemøte i hver bydel når planprogrammet er lagt ut på høring.  

 
Det vil også bli flere møter med de offentlige høringspartene.  

• Planforum som arrangeres av Hordaland fylkeskommune, og er en møteplass der 
kommuner og andre forvaltningsorgan kan diskutere plansaker som er under arbeid, 
er en aktuell møteplass også i denne plansaken 
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• Møte i Regionrådet for Nordhordland der alle nordhordlandskommunene er med, er 
en annen aktuell møteplass for informere og diskutere denne plansaken.» 

 
Alle møtene beskrevet over, ble avholdt i høringsperioden. Etter høringen/offentlig ettersyn, 
har alle merknadene vært behandlet i samarbeid med Bergen kommune. Planprogrammet er 
blitt endret som følge av merknader som er kommet inn i høringsperioden, Dette er 
nærmere omtalt innledningsvis i kapittel om «Endringer av planprogram etter høring», notat 
datert 28.08.2019 med mindre revisjon 28.10.2019. Oppsummering med vegvesenet sine 
kommentarer til innkomne merknader og uttalelser, er vedlagt revidert planprogram og 
følger saken videre til sluttbehandling og endelig vedtak i Bergen kommune.  
 

8.2 Videre arbeid med kommunedelplanen og konsekvensutredningen 
(KU) 

Vedtatt planprogram med høringsinnspill er grunnlaget og «oppskriften» for det videre 
planarbeidet knyttet til selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen, se nærmere 
omtale i punkt 1.7.2. 
 
Sentrale aktører i medvirkningsprosessen vil primært være statlige, fylkeskommunale og 
kommunale myndigheter og andre offentlige organ, og private organisasjoner og 
institusjoner, velforeninger og bygdelag m.m. som blir berørt av forslaget. Organiseringen 
av medvirkning, informasjonsformidling og dialog blir ivaretatt på flere forskjellige måter og 
gjennom flere typer prosesser og arenaer: 
 

• Formaliserte høringsprosesser for planprogram (se punkt over) og plangrunnlag 
(kommunedelplan med KU) i samsvar med Plan og bygningsloven 

• Planforum (Hordaland fylkeskommune som arrangør) 
• Regionrådet i Nordhordland 
• Særmøter med ulike etater 
• Arbeidsmøter med ulike aktører om særlig utfordrende problemstillinger og tema 
• Informasjons- og plandialogmøte i politiske organ dersom det er ønskelig, (Bergen 

kommune som arrangør) 
• Folkemøter  
• Informasjons- og dialogmøte med lokale lag, foreninger og frivillige organisasjoner 
• Særmøte med grunneiere som kan bli spesielt berørt av tiltaket 
• Særmøte med aktører med særskilt lokal kunnskap 
• M.m. 

 
I tillegg er det opprettet ( jf pkt 1.6 Organisering):  

• Referansegruppe med Statens vegvesen, politisk ledelse fra Bergen kommune, 
byrådsavdeling Byutvikling, Regionrådet i Nordhordland, ledelse i Hordaland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Regionvegsjef Helge Eidsnes leder 
denne gruppa.  Det legges opp til 2-4 møter i året. 
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• Ekstern samarbeidsgruppe med prosjekteier, prosjektteamet fra Svv og 
saksbehandlere/ repr. fra administrasjonen fra Bergen kommune, Hordaland 
fylkeskommune og Skyss og Fylkesmannen. Denne gruppa har jevnlige møter, ca 
hver 6 uke. 

 
Opplegg for medvirkning og informasjon i planprosessen er vist i tabellen under. 
 
Tabell 8-1 Skjematisk framstilling av organisering av medvirkning og informasjon i planarbeidet 

Aktører Fase 1 
Oppstartsfase- 
Arbeid med 
planprogram og 
silingsrapport 
inkludert offentlig 
høring  (Utført) 

Fase 2 
Utredningsfase – 
arbeid med 
kommunedelplan 
med KU 

Høringsfase – arbeid 
med høring og 
merknadsbehandling 
av planforslaget 

Bergen kommune • Eksterne 
samarbeidsmøter 
på adm.nivå 

• Politisk deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

• Eksterne 
samarbeidsmøter 
på adm.nivå 

• Politisk deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

• Eksterne 
samarbeidsmøter 
på adm.nivå 

• Politisk deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

Nordhordlands-
kommunene-
Regionrådet i 
Nordhordland 

• Møte i regionrådet 
• Deltagelse i 

referansegruppe-
møter 

• Møte i regionrådet 
• Deltagelse i 

referansegruppe-
møter 

• Møte i regionrådet 
• Deltagelse i 

referansegruppe-
møter 

Fylkeskommunale og 
statlige myndigheter 

• Planforum -
Orientering, status 

• Arbeidsmøte med 
fagetater 

• Deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

• Planforum –
Orientering, status 

• Arbeidsmøter med 
fagetater 

• Deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

• Planforum -
Orientering, status 

• Arbeidsmøte med 
fagetater 

• Deltagelse i 
referansegruppe-
møter 

Berørte parter • Orientering via off. 
kunngjøring  

• Åpne folkemøter – 
presentasjon og 
diskusjon om 
forslag til 
planprogram 

• Særmøte ved 
behov 

• Særmøter ved 
behov 

• Åpent folkemøte –
orientering om 
status planarbeid-
diskusjon 

• Orientering via off. 
kunngjøring  

• Åpne folkemøter-
presentasjon og 
diskusjon av 
planforslag 

• Særmøte ved 
behov 

Allmennheten • Orientering via off. 
kunngjøring  

• Åpne folkemøter – 
presentasjon og 
diskusjon om 
forslag til 
planprogram 

• Åpent folkemøte –
orientering om 
status planarbeid-
diskusjon 

• Orientering via off. 
kunngjøring  

• Åpne folkemøter-
presentasjon og 
diskusjon av 
planforslag 
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Generelt • Statusrapporter på nettsiden til prosjektet 
• Digital publisering av plandokument på Svv sine nettsider 
• Informasjon om prosjektet via media 
• Kontakttelefon/mail 

9 FRAMDRIFT 

9.1 Overordnet framdriftsplan 

I samsvar gjeldende Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) påregnes oppstart av dette 
veganlegget i andre periode. Det vil si tidligst i slutten av 2025, mest sannsynlig i 2026. 
Dette medfører overordnet framdriftsplan som vist i tabell 9-1.  
 
Dette forutsetter vanlig enhetspriskontrakt for kontrahering av entreprenør. Her kan det bli 
aktuelt med andre entrepriseformer som totalentreprise der entreprenør også står for 
detaljprosjekteringen eller OPS-avtale der entreprenørselskap står for detaljprosjektering, 
finansiering, bygging, og drift i et gitt antall år slik som det gjøres nå for Rv 555 
Sotrasambandet.  «Nye Veier AS» som er heleid statlig aksjeselskap under 
Samferdselsdepartementet, kan også være mulig aktør her. 
 
Den oppsatte framdriften i tabellen under, kan bli endret som følge av nye politiske 
beslutninger både lokalt og statlig (inkl. ny NTP). 
 
Tabell 9-1 Overordnet framdriftsplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn- Klauvaneset 

Hovedprosesser og hovedmilepeler Ferdigstilling 
Ferdigstilling av forslag til planprogram med silingsrapport for 
oversending til Bergen kommune som planmyndighet. 

Januar 2019 

Høring av planprogram med silingsrapport og varsling av 
oppstart planarbeid med kommunedelplan og 
konsekvensutredning 

25. mai – 29. juli 2019 

Vedtatt/fastsatt planprogram 29.01.2020 
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Mai 2020 
Vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning Årskiftet 2020/2021 
Godkjent reguleringsplan (kan bli delt i utbyggingstrinn med 
reguleringsplan for hvert trinn)  

2022/2023 

KS 2 – gjennomført ekstern kvalitetssikring før oppstart. 
Bompengesak klar 

2024 

Grunnerverv 2025 
Detaljprosjektering  2024 
Klargjøring for oppstart i evt. byggetrinn 1 (inkludert 
kontrahering av entreprenør) 

2025 
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