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FORORD
Statens vegvesen starter opp planarbeid med kommunedelplan for strekningen E16 ArnaVågsbotn og E39 Vågsbotn- Klauvaneset. Begge delprosjektene er med i Nasjonal

transportplan 2018-29. Prosjektert 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-VågsbotnKlauvaneset.

Denne silingsrapporten er vedlegg til planprogrammet. Silingsrapporten beskriver arbeidet

med alternativsutvikling og arbeidsprosessen for å komme fram til de alternativ som foreslås
utredet, inkludert begrunnelse for valg. 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. Planforslag med
konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram.
Bergen, 24.01.2019
Statens vegvesen Region vest
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SAMMENDRAG
Silingsrapporten er et vedlegg til Planprogram for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

(Ringveg øst). Planprogrammet med silingsrapport legger rammene for videre arbeid med
Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning, Arna og Åsane, Plan ID 61200000.
Silingsrapporten skal:
−
−
−
−
−
−

Kort beskrive bakgrunn for prosjektet, og planområdet

Beskrive/definere grunnleggende premisser for nye løsninger

Utvikle altenativer og dokumentere alle løsninger/idéer som er vurdert
Definere silingskriterier

Beskrive og begrunne hvilke løsninger som siles ut

Beskrive og begrunne løsningene som i planprogrammet anbefales viderført i KDP.

Det vises til planprogrammet for mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for prosjektet,
dagens situasjon, overordnet transportsystem, mål, og planprosess.

Kort om bakgrunn og planområde (kap1)

Kommunedelplan (KDP) Arna-Vågsbotn-Klauvaneset har bakrunn i lokale behov for å bedre

transportforholdene nord i Åsane, og ønsker om å etablere et ringvegsystem som kan bidra
til å avlaste sentrale deler av Bergen for biltrafikk. Planarbeidet legger også til rette for at

E39 gjennom Bergen på sikt kan legges om, og inngår da også i utvikling av det nasjonale
riksvegnettet med Ferjefri E39.

Kommunedelplan (KDP) Arna-Vågsbotn-Klauvaneset bygger på «Konseptvalgutredning (KVU)

for Bergensområdet» (2011) og etterfølgende «Utredning av Ringveg øst og E39 nord i

Åsane» (2016). Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper anbefalte Statens vegvesen
der konsept «øst» via Arna, i kombinasjon med 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. 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.
Dette konseptet legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.

Funksjonelle sammenhenger gjør at strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset må planlegges

samlet i en felles kommunedelplan. Delstrekningene vil likevel kunne bygges ut trinnvis.
Søndre del av Ringveg øst, strekningen Fjøsanger-Arna, er ikke prioritert i Nasjonal

transportplan 2018-29, og inngår derfor ikke i KDP-planarbeidet i denne omgang.

Rammer og forutsetninger for nye løsninger (kap2)

Dimensjonerende trafikk og sikkerhetskrav for tunneler og kryssområder er avgjørende for

at strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset må planlegges som firefelts veg med to

tunneltuber. Ved alternativutvikling legges til grunn en kurvatur som kan tilfredsstille krav til
fartsgrense 90 km/t. Planskilte kryss er en forutsetning. Behov for kryss og plassering vil
variere med ulike alternative hovedlinjer. Særlig hovedvegkryss i Vågsbotn-området er
6
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utfordrende. Dette bør utformes med mest mulig «friksjonsfrie» løsninger der store

trafikkstrømmer ikke må gjennom rundkjøring(er). Endelig valg av vegstandard med

fartsgrense og krysstyper må fastsettes i samråd med Vegdirektoratet, herunder gjelder
behandling av fravik fra vegnormalen.

Overgang fra fire til to felt må legges i eksisterende kryss ved Tellevik i nord. Dette kan blant
annet gi noen muligheter i forhold til særskilt feltbruk for kollektivprioritering for

delstrekning nord (N) Vågsbotn-Klauvaneset. Løsninger i Vågsbotn må søke å oppfylle behov

for kollektivprioritering/-byttepunkt, bybanetrase, innfartsparkering mv. Det er startet opp

arbeid med revisjon av sykkelstrategi for Bergen, og det må i videre arbeid avklares endelig
omfang og utstrekning av løsninger som skal planlegges som hovedsykkelrute.

Alternativsutvikling (kap3)

Med bakgrunn i idédugnad med deltagelse fra Bergen kommune, Hordaland

fylkeskommune/Skyss og Fylkesmannen, er det utviklet et stort antall alternativer. I et

planområde som dette er det ikke mulig å finne vegløsninger som ikke har konflikter. Alle

alternativer kan ikke være lange og kostbare tunneler. Verdi- og sårbarhetsanalyse er brukt

som metode for i størst mulig grad å unngå/redusere konflikt med de ikke-prissatte
temaene i dagsonene.

De klart største utfordringene i planarbeidet ligger i å få til et godt og funksjonelt
hovedvegkryss i Vågsbotn-området. Løsninger kan her grupperes innenfor fire

hovedprinsipper etter hvordan feltene fra Åsane må føres gjennom Vågsbotn:
1. Splittkryss i Vågsbotn

2. To halve kryss, trafikkdele i Vågsbotn
3. Fullt kryss sør for Vågsbotn

4. Fullt kryss øst for Eikåstunnelen
Generelt er det mest krevende å samtidig sikre god tilknytning for lokalvegnettet.

Kryssprinsipper og enkeltløsninger vil da også ha ulike muligheter og utfordringer i forhold

til kollektivprioritering, bybane, byttepunkt, innfartsparkering, lokalveg/GS-forbindelser mv.

Kryssprinsipp 1 og 3 er til dels svært krevende og usikre i forhold til fravik. Generelt gir alle
kryssprinsipper med ny hovedveg i dagens trasé i Blindheimsdalen størst arealknapphet for
løsing av lokalvegforbindelse og gang- og sykkelløsning mellom Vågsbotn og Blindheim.
Løsning i endepunktene Arna og Klauvaneset er lagt som en felles forutsetning for alle

utviklede traseer. Gjennom statlig reguleringsplan E16/Vossebanenen Arna-Stanghelle

planlegges nå et nytt hovedvegkryss for E16 i området ved ASKO. Planen tar høyde for

framtidig ny Ringveg øst både mot nord og sør. Ved Klauvaneset helt i nord må løsningen

avsluttes i eksisterende toplankryss ved Tellevik. Løsning bør likevel planlegges slik at det
kan være mulig å etablere nytt kryss i området dersom Nordhordlandsbrua senere ønskes
utvidet med flere felt.
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Utviklede alternativer før siling:

Fig. 3.18 Alle hovedveglinjer før siling. Det er sett på en stor mengde ulike kryssalternativer og –
varianter. Her er alle lagt oppå hverandre for å illustrere hvilke områder det er vurdert å legge kryss.
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Siling1 - første siling av traséer og kryss (kap4)

Det er gjennomført 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).
Det er laget egne sett med silingskriterier for siling 1 og 2. Metoden i siling 1 er en

gjennomgang av alle enkeltlenker og kryssprinsipp/kryss der en ved hjelp av definerte

silingskriterier utelukker de dårligste. Grunnlag for vurderinger og siling er blant annet
konfliktnivå for ikke-prissatte tema, og foreløpige kostnadsvurderinger.

For delstrekning sør (S) Arna-Vågsbotn er blant annet silt vekk daglinje i Indre Arna. Det

betyr at løsning må baseres på en kortere eller lengre tunnel forbi Indre Arna. Videre er det i
siling 1 også silt vekk daglinje i Kvamsdalen (Kvamme).

For delstrekning nord (N) Vågsbotn-Klauvaneset er blant annet silt vekk kryssprinsipp 1 med
«splittkryss» i Vågsbotn. Merk at siling av prinsipp 1 betyr at Eikåstunnelen ikke inngår som
del av framtidig E39 Arna-Klauvaneset. Eikåstunnelen vil likevel ha en sentral rolle i

gjenværende prinsipper, særlig 2 og 4.

Ny veg i eksisterende trasé mellom Nordre Brurås og Hylkje er også silt vekk. Statens

vegvesen kan ikke se at en del av ny ferjefri E39 kan bygges med fartsgrense 60 km/t

gjennom et eksisterende boligområde. Dette vil være sterkt i strid både med overordnete
føringer for utvikling av riksvegnettet og gjeldende vegnormaler. Selv om dette er et

alternativ basert på mye daglinje, mener vi dette også vil bli relativt kostbart på grunn av
svært omfattende behov for avkjørselssanering, innløsing av boliger og grunnerverv,

støyskjerming, og nytt lokalvegsystem. En slik løsning vil også legge begrensninger for

videre arealutvikling i området. Alternativet gir også den klart lengste løsningen for E39 når
dagens kjørelengde og –tid i hovedsak opprettholdes. Dette bidrar til at trafikantnytten

(tids- og kjøretøykostnader mv.) blir lavere enn i andre alternativ. Stort negativt konfliktnivå

med Haukåsvassdraget er også en del av begrunnelsen for å sile vekk ny veg i dagens trasé.

Siling2 - endelig siling av sammensatte alternativer (kap5)

For gjenværende linjer/traséer etter siling 1 kan det legges et snitt mellom linjer i sør (S) og

nord (N) der alle passerer enten Blindheimsdalen eller Eikås. Noen få enkeltlinjer etter siling1
kan i videre planprosess inngå som varianter av en hovedlinje. Etter denne forenklingen er
utgangspunktet for siling 2 vist i figur 5.1:
−
−

Tolv hovedlinjer i sør. Disse er navngitt S1, S2, S3… S12

Fem hovedlinjer i nord. Disse er navngitt N1, N2, N3… N5

Ikke alle disse kan kombineres. Etter en nærmere vurdering er det funnet til sammen 31
logiske/mulige kombinasjoner.

Metoden i siling 2 er en gjennomgang av alle 31 kombinasjoner av linjer i nord (N) og sør (S).
Silingen fører fram til hvilke alternativer som i neste fase skal inngå i kommunedelplan med
konsekvensutredning. Grunnlaget for vurderingene mot silingskriteriene er blant annet
9
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konfliktnivå for ikke-prissatte tema, testberegninger for trafikale virkninger, og overslag/

rangering på faktorer som kostnad, totallengde, og samlet tunnellengde.

Utgangspunkt for siling2. Kombinasjoner av linjer i sør(S) og nord (N) passerer enten
gjennom Blindheimsdalen eller Eikås:

Figur 1.1 Hovedlinjer S1-S5 / N1-N2 via Blindheimsdalen, og S6-S12 / N3-N5 via Eikås.

Resultatet av silingen er at 21 av de 31 kombinasjonene er silt vekk. Traséer som utgår helt

etter siling 2 er vist i figur 5.35.
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Traséer som utgår helt etter siling 2 :

Figur 1.2 Traseer som utgår helt etter siling 2 er vist med rødt.
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Alternativer som anbefales videreført til KDP med konsekvensutredning (kap6)
De gjenstående ti alternativene anbefales videreført til kommunedelplan med

konsekvensutredning. Seks av disse går via Blindheimsdalen og fire via Eikås, jfr. figur 1.3.
Beskrivelse, begrunnelse og kart for hver enkelt av de videreførte alternativene er vist i

kapittel 6. 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.
Tabell 5-9 Kombinasjoner som videreføres. NB: Vist foreløpig kostnadsvurdering i tabellen er eksklusiv

alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, og må ikke tolkes som forventet totalkostnad for prosjektet.

I utgangspunktet vil alle videreførte 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.

Hovedvegløsninger via Eikås (kryssprinsipp 4) 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, har mer daglinje,

og kan i noen alternativer også gi mulighet for snarveger for buss. En hovedutfordring med

disse er at de krever kryss tett på hverandre for å gi lokalvegtilknytting. Spesielt utfordrende
er de som er basert på et nytt hovedvegkryss sør for Vågsbotn (kryssprinsipp 3) der avstand
mellom kryss blir kort og en mangler lengde på vekslingsstrekninger (fravik).

Enkelte av linjene har varianter som vil vurderes i videre planlegging. I Arna gjelder det ulike
påhuggsområder for tunnel i sør og plassering av nordvendt tunnelrampekryss i alternativer

med lang tunnel. I et parti forbi Ytre Arna kan linjeføring for S5 (via Blindheimsdalen) og S11

(via Eikås) ses på som varianter av hverandre. Også i Vågsbotn finnes varianter av påhugg for
lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. Dette må vurderes sammen med muligheter og

begrensninger i forhold til kryss, kollektivprioritering mv. For løsninger med daglinje N2 via

Tuft finnes det lengst nord ulike varianter av tunnel mot Klauvaneset. For N2 kan det også
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tenkes en variant der en regulerer firefelts veg, men i første omgang bygger tofelts veg med
midtdeler på delstrekningen Nordre Brurås – Steinestø der det ikke er tunneler eller kryss.
Dette vil i tilfelle være et betydelig fravik fra vegnormalen, og må fraviksbehandles.

Traséer som anbefales videreført til KDP med konsekvensutredning. For beskrivelse og kart
av hvert av de ti sammenhengende alternativene vises til kapittel 6 :

Figur 1.3 Alternative traseer som videreføres til kommunedelplan med konsekvensutredning. Traseer
via Blindheimsdalen er vist til venstre, og traseer via Eikås til høyre.
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1 INNLEDNING
1.1 Om silingsrapporten
Vedlegg til Planprogram

Denne silingsrapporten er et vedlegg til Planprogram for E16/E39 Arna-Vågsbotn-

Klauvaneset (Ringveg øst). Planprogrammet med silingsrapport legger rammene for videre
arbeid med Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning, Arna og Åsane, Plan ID
61200000.

Formål

Silingsrapporten skal:
•
•
•
•
•
•

Kort beskrive bakgrunn for prosjektet, og planområdet

Beskrive/definere grunnleggende premisser for nye løsninger

Utvikle altenativer og dokumentere alle løsninger/idéer som er vurdert
Definere silingskriterier

Beskrive og begrunne hvilke løsninger som siles ut

Beskrive og begrunne løsningene som i planprogrammet anbefales viderført i KDP.

Det vises til planprogrammet for mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for prosjektet,
dagens situasjon, overordnet transportsystem, mål, og planprosess.

1.2 Kort om bakgrunn for prosjektet
Del av framtidig overordnet transportnett både lokalt og nasjonalt

Lokalt har det i lang tid vært ønsker om tiltak for å bedre transportforholdene nord i Åsane,
og om å etablere et ringvegsystem som kan avlaste sentrale deler av Bergen for biltrafikk.

Arbeidet med Kommunedelplan (KDP) Arna-Vågsbotn-Klauvaneset bygger på

«Konseptvalgutredning (KVU) for Bergensområdet» (2011) og etterfølgende «Utredning av

Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016). Som nærmere beskrevet i planprogrammet inngår

planarbeidet også i framtidig utvikling av det nasjonale riksvegnettet med Ferjefri E39.

Anbefalt «Konsept øst» via Arna, inklusiv økte resriksjoner sentralt

Utredningen fra 2016 belyser tre konsept der også E39 nord i Åsane inngår:
•
•
•

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

Utredningen viser at 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. Årsaken til
dette er knyttet til stor aktivitet sentralt i Bergen. Om målet er betydelig reduksjon av

biltrafikk sentralt er det derfor like viktig å fokusere på andre typer tiltak. Sammen med
14
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utvikling av gang-, sykkel- og kollektivtilbud, vil økte restriksjoner (trafikantbetaling,

parkering mv) være uunngåelig dersom en ønsker en stor trafikknedgang.

Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper anbefaler Statens vegvesen i utredningen
konsept «øst» via Arna, i kombinasjon med 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 1.1.
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 fylkes-

kommune, alle Nordhordlands-

kommunene m.fl. Alle disse gikk
inn for Statens vegvesen sin

anbefaling om konsept øst. Dette
konseptet legges til grunn for

arbeidet med kommunedelplanen.

Figur 1.1 Prinsipp for nytt overordnet vegsystem med
Ringveg øst via Arna og E39 nord i Åsane. Viste traséer for
Ringveg øst og E39 i nord er her bare et eksempel.

Felles plan, men mulig trinnvis utbygging

Funksjonelle sammenhenger gjør at strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset må planlegges

samlet i en felles kommunedelplan. Delstrekningene vil likevel kunne bygges ut trinnvis.
Søndre del av Ringveg øst, strekningen Fjøsanger-Arna, er ikke prioritert i Nasjonal

transportplan 2018-29, og inngår derfor ikke i KDP-planarbeidet i denne omgang.

Kryssløsningen som nå fastlegges i Arna tar likevel høyde for senere ny vegløsning mot sør.
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1.3 Kort om planområdet
Avgrensing av planområdet

Planområdet for kommunedelplanen er

vist i figur 1.2. Sørlig avgrensing i Arna er

området ved ASKO. Der planlegges nytt

hovedvegkryss ifb. med statlig

reguleringsplan for E16/Vossebanen

Arna-Stanghelle. Det formelle grensesnittet mellom de to planene avklares

nærmere. Arna-Stanghelle-planen vil sikre

en framtidig løsning som er tilrettelagt for
firefelts Ringveg øst. I nord avgrenses

planområdet sør for Nordhordlandsbrua.

Så lenge brua har to felt vil en her i første

omgang avslutte prosjektet i eksisterende
kryss ved Klauvaneset. I øst avgrenses

planområdet til å omfatte dagens vegtrasé
både langs Arnavågen og forbi Hylkje. I

vest avgrenses planområdet til å inkludere
Haugland, Blindheimsdalen, og
Vågsbotn/Teigland. Gjennom

ASKO

utredningen i 2016 er det avklart at

traséer vest for Vågsbotn ikke lenger er

aktuelle.

Figur 1.2 Planområdet for kommunedelplanen

Dagens E16 Arna-Vågsbotn

Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en tofelts veg på rundt 10,5 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 strekningen E16

Arna-Vågsbotn også nordre del av Ringveg øst.

Dagens 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, 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 en har lange køer i rushet og ved mindre hendelser i

trafikken. Kollektivtransporten står i hovedsak i samme kø som annen trafikk.

Mer om dagens forhold og utgangspunktet for planlegging av ny løsning

Det vises til Planprogrammet kapittel 3 for nærmere beskrivelse av planområdet og dagens
situasjon.
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Indre Arna

Kvamme

Ytre
Arna

Beitelsvatnet

Haugland

Gaupås

Kalsåsvatnet

Gaupåsvatnet

Kalsås

Hjortlandsstemma
Hetlebakkstemma

Blinde

Hetlebakk

Figur 1.3 Illustrasjon med stedsnavn, søndre del av planområdet (sett mot sør). Foto: Google Maps.

Figur 1.4 Illustrasjon dagens veg, hhv.
ved Hylkje i nord (øverst) og Arnavågen i
sør (nederst). Foto: Google Street view.
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Knarvik

Flatøy
Nordhordlandsbrua

Klauvaneset

Hordvik
Steinestø

Veten

Hylkje
Tuft

Almås

Teigland

Langavatnet

Haukåsvatnet

Vikaleitet

Haukås

Kipevatnet

Vågsbotn

Nordre Brurås

Eikås

Brurås

Birkeland

Hetlebakk
Figur 1.5 Illustrasjon med stedsnavn, nordre del av planområdet (sett mot nord). Foto: Google Maps.
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2 RAMMER OG FORUTSETNINGER FOR NYE LØSNINGER
2.1 Dimensjonerende trafikk
Foreløpige og forenklede analyser

Som grunnlag for planprogram er det gjort foreløpige trafikkberegninger å si noe om

dimensjonerende trafikk. Dimensjonerende trafikk skal utarbeides for prosjekt i et 20 års

perspektiv etter åpning. Det er da valgt å bruke 2050 som dimensjonerende år. Merk at det i
de foreløpige trafikkberegningene ikke er kodet opp 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.

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 ArnaVågsbotn-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.

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.

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.
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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. Avgjørende for resultatene er

at også den søndre parsellen av Ringveg øst mellom Fjøsanger og Arna er med i

Nullalternativet. Det vil her være viktig at nye løsninger Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

vurderes og evalueres i en situasjon der hele ringvegen er med. Søndre del Fjøsanger-Arna

er førende for hvordan trafikkfordelingen vil bli gjennom Bergen vs 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 «punktere» et tett bompengesnitt er det

lagt på bompenger også 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.

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 i biltrafikken totalt sett. Uten søndre del av Ringveg øst ferdig, kan den

bli noe høyere fordi flere velger rute via Åsane så lenge standarden er lav sør for

Arna. I alle tilfeller vil dette være klart høyere enn ÅDT 12.000 som er grenseverdi for
å bygge tofelts veg med midtdeler.
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Dimensjonerende trafikk Vågsbotn – Klauvaneset

Strekningen har i dag trafikk på mellom 18.000 (Nordhordlandsbrua) og 25.000 kjt

(Eikåstunnelen). Regional transportmodell (RTM) beregner gjennomgangstrafikken til å

utgjøre ca 13 % av trafikken som passerer Nordhordlandsbrua. Gjennomgangstrafikk er
bilturer der begge endepunkt ligger utenfor Bergen kommune.

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 innenfor 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.

2.2 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.

Veg i dagen

Valg av standard og krav til utforming baserer seg i stor grad på beregnet trafikkmengde for
strekningen. Som det fremkommer av kap. 2.1 er denne i størrelsesorden 20.000 for Arna-

Vågsbotn, og inntil 27.000 for Vågsbotn-Klauvaneset. Dimensjoneringsklasser er gitt av

håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Figur 2.1 Krav til dimensjoneringsklasser i (N100 Veg- og gateutforming, 2018, s. 31)

Med våre trafikkprognoser havner vi på dimensjoneringsklasse H3. Ny håndbok N100 er ikke
gjeldende i sin helhet og er under revisjon. Per dags dato er den ikke gjeldende for den

aktuelle dimensjoneringsklassen H3. Videre planprosess må derfor avklare standardvalg og
vi har til nå foreløpig lagt til grunn en kombinasjon av de aktuelle klassene i både 2018-
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utgaven og 2013-utgaven. I løpet av videre planprosess ventes en avklaring der 2013-

utgaven i sin helhet erstattes av ny normal.

Figur 2.2 Dimensjoneringsklasser for nasjonale hovedveger (N100 Veg- og gateutforming, 2013, s.
34). Klasse H9 er endret i etterkant til å gjelde fartsgrense på 110 km/t (NA-rundskriv 2015/2) .

I håndbok N100 fra 2013 som per nå er gjeldende for denne planen, er de aktuelle

dimensjoneringsklassene H7 eller motorveg med fartsgrense 110 km/t (rundskriv NA-

2015/2 som erstatter tidligere H8 og H9). Forskjellen mellom disse er hovedsakelig bredde,

fartsgrense og krav til kurvatur, men begge har fire kjørefelt og motorvegstandard.

Tunnel

Håndbok N500 Vegtunneler stiller krav til to

tunnelløp hvis trafikkprognose for den aktuelle
strekning overstiger ÅDT 12.000. Trafikk-

prognosene for Arna-Klauvaneset overstiger

denne grenseverdien med god margin, selv med
nullvekst i trafikken. Katastrofepotensialet er

langt høyere ved trafikkulykke i tunnel enn i en
dagsone. Å få fravik fra kravet om to tuber er

derfor svært usannsynlig. Vi har derfor lagt til
grunn to løp i samtlige av tunnelene på

hovedvegnettet. Risikovurderinger i videre

planprosess skal konkludere om øvrig standard
og utformingsprinsipper.

Figur 2.3 - Tunnelklasse basert på årsdøgntrafikk og
tunnellengde. (Håndbok N500 Vegtunneler, s. 27)

Fartsgrense

Fartsgrense for de aktuelle dimensjoneringsklassene i de to N100-utgavene spenner fra 80

til 110 km/t. Den største forskjellen mellom å dimensjonere for høy eller svært høy fart er

linjeføring og kryssutforming. 110 km/t stiller svært strenge krav til kurvatur og snevrer inn

mulighetsrommet for kryssløsninger. I alternativer der det kan være behov for tunnelrampekryss, f.eks i Arna, vil det ikke være mulig eller aktuelt med fartsgrense 110 km/t.
Flere av de alternative traseene vi har sett på har også en linjeføring som ikke er

dimensjonert for en fart på 110 km/t. Vi har derfor lagt til grunn en fartsgrense på 90 km/t

for samtlige traseer. For de traseene som tilfredsstiller krav til 110 km/t har vi vurdert dette
som en mulighet. Fartsgrense skal vurderes videre i planarbeidet.
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Redusert standard, tofelts veg med midtdeler

Den høyeste trafikkprognosen som tillater to-felts hovedveg er 12.000 i ÅDT, både i

håndboken fra 2013 og den reviderte fra 2018. Dette har primært med sikkerhet i kryss og
tunneler å gjøre, ikke kapasitet. 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 som man tvilsomt ville fått gjennomslag for. For søndre parsell er heller
ikke nullvekst ønskelig, ettersom samfunnsmålet tilsier at denne strekningen skal avlaste
Bergensdalen.

Hvis man likevel valgte å gå inn for en hovedveg med to felt ville dette kun vært mulig for

enkelte delstrekninger på traséen. Håndbok N500 legger til grunn at tunneler på strekninger

med ÅDT over 12.000 skal bygges med to løp. Selv med store fravik fra Statens vegvesen

sine håndbøker, vil det fremdeles bare være dagsoner med en viss lengde som er aktuelle

for to felt. Ettersom det er på dagstrekningene vi hovedsakelig har lagt inn planskilte kryss,
ville en slik to-felts-løsning redusert kapasiteten i kryssene betraktelig. En løsning ved en

slik redusert standard er derfor noe vi ser på som lite hensiktsmessig for prosjektet på
bakgrunn av prosjektets samfunns- og effektmål.

Endelig valg av vegstandard med fartsgrense og krysstyper må fastsettes i samråd med
Vegdirektoratet. Herunder gjelder behandling av eventuelle fravik fra Vegnormalen
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2.3 Kryss
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.

«Friksjonsfritt» hovedvegkryss i Vågsbotn-området
Tidligere løsning med rundkjøring i Vågsbotn

Åsane

Nordhordland

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 stor

rundkjøring der også lokalvegsystemet er
knyttet til.

Arna

Kommunedelplanen kan ikke baseres på

Figur 2.4 Prinsippskisse dagens kryss i
Vågsbotn med trafikkmengder (tusen ÅDT)

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.

Figur 2.5 viser vurderte overordnete prinsipper for
nytt hovedvegkryss i Vågsbotn/Eikås-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.
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Figur 2.5 Vurderte overordnete hovedprinsipper for nytt kryss i Vågsbotn/Eikås-området.

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

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.

Plassering av kryss

Vegnormalen N100 fastsetter bør-krav til minste avstand mellom kryss. Dette kravet vil

avhenge av vegstandard og fartsgrense som bestemmes. Inntil ny N100 vedtas gjelder hhv.
minimum 1km avstand ved fartsgrense 90 km/t og 3km ved fartsgrense 110 km/t.

I kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Nordhordlandsbrua 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.
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2.4 Gang- og sykkeltilbud
Prosjektbestillingen slår fast at det skal sikres et 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 sykkelstrategien for Bergen 2010-2019, er begge delstrekningene definert som bydelsruter
for sykkel. Det er nå startet opp arbeid med revisjon av sykkelstrategien slik at det kan bli
endringer i fordelingen mellom hovedruter og bydelsruter.
•

Vi vil i det videre arbeidet med kommunedelplanen samarbeide med de som har

ansvaret for sykkelstrategi med sikte på klargjøring av standard og funksjon av 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
det er trangt og mange avkjørsler som vil gjøre det krevende å etablere en sikker
sykkelveg.

Figur 2.6 Sykkelveg med fortau. Tverrsnitt/bredder avhenger av antall gående og syklende. Aktuelt
tverrsnitt i planområdet vil trolig være 2+3m.
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2.5 Kollektivtrafikk
Det vises til planprogrammet, kap.3.1.5 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 «shortcuts» for busstrafikken som gir
reisetidsfordeler?

•

Forutsigbar framkommelighet. Er det for nordre del mulig å etablere felt der

busstrafikk har prioritet framfor personbiltrafikk?
•

Lange reiser (ekspress) vs. 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

Kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt, eller andre former for særskilte felt, er i

utgangspunktet ikke tillatt for vegklasser og fartsgrense som legges til grunn for ny riksveg
E39. Dette er i første rekke et sikkerhetsspørsmål, og vil altså være en fravikssak.

Det som gjør at det her kan ligge til rette for å vurdere dette, er at det i alle tilfeller vil bli en
overgang mellom tofelts veg på Norhordlandsbrua og fire felt lenger sør. En slik overgang

vil fysisk måtte legges i forbindelse med krysset i nord ved Klauvaneset, jfr. kap 4.2. Dagens

påkjøringsrampe mot sør kan da eventuelt videreføres/skiltes som et særskilt felt.

For søndre del, Arna-Vågsbotn, er det ikke aktuelt med egne kollektivfelt på ny veg. Dette er
en del av en kapasitetssterk Ringveg øst som skal bidra til avlasting av dagens veg sentralt,
og busstrafikken vil også være moderat. 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.
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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.

Som for Sotrasambandet kan antas at kollektivfelt/sambruksfelt/tungbilfelt har effekt på

konkurranseforhold og reisemiddelfordeling selv om det bare kan etableres i en retning.

2.6 Bybane og kollektivknutepunkt
Arbeid med reguleringsplan for bybane mellom Bergen sentrum og Vågsbotn er startet opp

og vil pågå parallellt 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 av veg

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)
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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. 3.3.

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

også skal tilrettelegges med innfartsparkering vil det sette klare krav til tilgjengelighet for

biltrafikk. Som beskrevet i kap.2.2 og 3.3 er det en generell stor utfordring i alle alternativer
å koble lokalvegnettet til nytt hovedvegsystem i Vågsbotn. Dette må likevel løses så langt

mulig i alle alternativer. Mulighet og egnethet for innfartsparkering vil da bli bli en del av de

funksjonelle vurderingene og konsekvensutredning for de alternativene skal utredes videre i
kommunedelplanen.
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3 ALTERNATIVSUTVIKLING
3.1 Prosess - fra idedugnad til utviklede alternativer
Mål og avgrensing i alternativutviklingen

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

Gjennom «Utredning Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (Svv, 2016), og prosess med rullering

av kommuneplanens arealdel i Bergen kommune, er det fastlagt at tidligere løsninger for
«Nyborgtunnelen» med kryss ved Forvatn ikke lenger er aktuell. Nye løsninger mot
Klauvaneset og Arna må finnes i Vågsbotn eller lenger øst.
Gjennomført idédugnad

Med bred deltakelse fra Statens vegvesen, Bergen
kommune, Hordaland fylkeskommune, Skyss og
Fylkesmannen ble det innledningsvis i arbeidet
gjennomført en idédugnad både i forhold til

prosjektmålene og fysiske løsninger. Resultatene fra denne er dokumentert i et eget notat.
Videreutvikling av idéene

Innspillene fra idédugnaden er videreutviklet og supplert med nye løsningsmuligheter.
Verdi- og sårbarhetsanalyse for de ikke-prissatte temaene er da brukt som metode i

alternativutviklingen. Formålet er å identifisere verdifulle områder på et tidlig tidspunkt slik
at alternativene i størst mulig grad unngår de aller mest konfliktfylte områdene. Verdi og

sårbarhet danner til sammen konfliktnivået. Prosessen for verdi- og sårbarhetsanalyse er

beskrevet i kapittel 3.6 i håndbok V712 (2018).

I et planområde som dette er det likevel ikke mulig å finne nye vegløsninger som ikke har

konflikter, og der alle er like gunstige i forhold til kryss, kollektivprioritering og andre

funksjonelle forhold. Målkonflikter og konflikter med eksisterende arealbruk og ikkeprissatte tema er ikke til å unngå. Investeringskostnader og tunnellengder (sikkerhet,

sårbarhet, drifts- og vedlikeholdskostnader) er også viktige faktorer en må ta med i

alternativene som utvikles. Alle alternativer kan ikke være lange og kostbare tunneler.
Gjennom siling skal en redusere antall alternativer som skal videreføres til neste fase med
kommunedelplan og full konsekvensutredning. Det er da et mål å ha med og belyse

alternativer som er ulike både ift. funksjonalitet, konflikter, kostnader og tunnellengder.
•

Resultatet av alternativutviklingen er oppsummert på kart i kapittel 3.4.

Kryssprinsipper og løsninger for Klauvaneset, Arna og Vågsbotn-området er

beskrevet i kapitlene 3.2 og 3.3.
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3.2 Endepunktene Arna og Klauvaneset
3.2.1 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 Fv580 (figur 3.1) 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 3.1 Prinsippskisse for framtidig og midlertidig kryssløsning i Arna (Planprogram statlig
reguleringsplan E16/Vossebanen Arna-Stanghelle)
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Figur 3.2 Illustrasjon av mulig midlertidig kopling mellom ny E16 og fv580 ved Asko i Arna
(Planprogram E16/Vossebanen Arna-Stanghelle)

Skisse framtidig løsning

I arbeidet med statlig reguleringsplan for E16/Vossebanen Arna-Stanghelle er det dialog

med ASKO og de øvrige næringsvirksomhetene i området. Det er særlig avgjørende å sikre

framtidig trasé for Fv580 som del av den framtidige løsningen. Bergen Tomteselskap har

utarbeidet et forslag til reguleringsplan for et nytt næringsområde mellom ASKO og Torofabrikken. Planen er per i dag ikke vedtatt. Statens vegvesen har sikret at veg- og

kryssløsninger i planforslaget tilfredsstiller krav til fylkesvegstandard.

Figur 3.3 Skisse framtidig full kryssløsning. Fv580 føres da ned til området ved Toro-fabrikken der et
halvt sørvendt kryss gir kobling til Ringveg øst og E16.
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3.2.2 Klauvaneset/Tellevik
Kobling til eksisterende kryss

I nord forutsettes at ny løsning i første omgang avsluttes i dagens toplankryss 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 3.4 Prinsipp for avslutning av prosjektet i eksisterende toplankryss

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 2.5. 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 3.5 Illustrasjon særskilt felt for kollektivprioritering som forlengelse av påkjøringsrampe.
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Løsning første fase

I nord forutsettes at ny løsning i første omgang avsluttes i dagens toplankryss ved Tellevik.

I løsninger med lang tunnel mot sør vil dagens Hordviktunnel bli lokalveg. Med mindre fravik
(stigning 8%) er det mulig å koble denne ned som en fjerde arm i eksisterende rundkjøring,

jfr. figur 3.6. Løsninger der Hordviktunnelen inngår i ny hovedveg vil tilsvarende være mulig
å koble til dagens kryss. Lokalveg vil da som i dag være Tellevikvegen/Hordvikvegen.

Figur 3.6 Skisse - første fase med lang tunnel mot sør og tilkobling til dagens kryss.

Kommunedelplanen bør ta høyde for eventuell ny framtidig kryssløsning

Dersom en i framtida vil utvide Nordhordlandsbrua med flere felt må det bygges nytt kryss
der hovedvegen har fire gjennomgående felt. Selv om dette ikke er aktuelt på kort sikt
mener Statens vegvesen at kommunedelplanen bør ta høyde for dette. Det er laget

foreløpige tegninger (figur 3.7) som viser at dette er teknisk mulig i løsninger med lang

tunnel mot sør. Uten inngrep i bebyggelsen ved Klauvaneset vil en slik tilpassing trolig være

mer krevende i løsninger der Hordviktunnelen inngår. Dette må avklares i videre planarbeid.

Figur 3.7 Skisse – fase 2 med framtidig nytt kryss med fire gjennomgående felt og lang tunnel mot sør
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3.3 Kryssprinsipper Vågsbotn
3.3.1 Oversikt
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 klart 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 ulike muligheter og utfordringer i forhold til
kollektivprioritering, bybane, byttepunkt, innfartsparkering, lokalveg/GS-forbindelser mv.

Løsninger kan grupperes innenfor fire hovedprinsipper

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

hovedprinsipper etter hvordan feltene fra Åsane må føres gjennom Vågsbotn til
hovedvegkryss med ny omlagt E39 (figur 3.8):
1. Splittkryss i Vågsbotn

2. To halve kryss, trafikkdele i Vågsbotn
3. Fullt kryss sør for Vågsbotn

4. Fullt kryss øst for Eikåstunnelen

Figur 3.8 Oversikt fire hovedprinsipper for hvordan feltene fra Åsane føres gjennom Vågsbotn til
hovedvegkryss med ny omlagt E39.
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3.3.2 Kryssprinsipp 1 - Splittkryss i Vågsbotn
Kort beskrivelse

Prinsipp 1 er å utvikle dagens kryss til et «friksjonsfritt» hovedvegkryss med feltsplitt. Dette

er det eneste prinsippet der Eikåstunnelen direkte vil være en del av ny E39 via Arna. E39
Arna-Klauvaneset vil likevel ikke ha gjennomgående fire felt (fravik). Dagens flyover fra

Åsane mot Eikåstunnelen beholdes. Det ene feltet fra Arna mot Åsane må føres under feltene
til/fra Eikåstunnelen som vil ligge i nivå med dagens kryss. Dagens rundkjøring fjernes, noe

som betyr at en må finne ny lokalvegkobling på hovedvegarmen sør for Vågsbotn mot Arna.

Om ikke vil områdene i Vågsbotn måtte betjenes via lokalveger fra dagens kryss ved IKEA og

nye kryss som må etableres ved Eikås/Brurås og Gaupås/Haugland.

Figur 3.9 Illustrasjon kryssprinsipp 1 - Splittkryss i Vågsbotn

Utfordringer og muligheter
•

Prinsipp 1 er svært utfordende og usikkert i forhold til fravik. Geometrien er dårlig med

en 90 graders «knekk» for E39, og der denne heller ikke er gjennomgående slik

regelverket tilsier. Maksimal fartsgrense i hele kryssområdet vil være 60 km/t som i dag.
•

Senking av det ene kjørefeltet vil gi ekstra utfordringer i forhold til kryssing for bybane.
Det er også teknisk krevende ved at feltet trolig må senkes til et nivå som ligger lavere
enn Langavatnet (tett konstruksjon med pumping av overvann)

•

Lokalvegtilknytning/-kryss sør for Vågsbotn betyr at lokalvegene Åsamyrane og

Vikaleitet må føres sørover til dette punktet. Særlig for Åsamyrane er dette vanskelig.
•

Med unntak av mindre arealbeslag enn andre kryssprinsipper er det vanskelig å se

fordeler med kryssprinsipp 1. Usikker og vanskelig lokalvegtilknytting gir ingen fordeler i
forhold til kollektivprioritering, byttepunkt buss/bybane og innfartsparkering.

•

Generelt gir alle kryssprinsipper med ny hovedveg i dagens trasé i Blindheimsdalen størst

arealknapphet for løsing av lokalvegforbindelse og gang- og sykkelløsning mellom

Vågsbotn og Blindheim.
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Kryssprinsipp 2 - To halve kryss, trafikkdele i Vågsbotn

Kort beskrivelse

Ny gjennomgående E39 ligger her øst for dagens kryss i Vågsbotn. Prinsipp 2 er et

hovedvegkryss der trafikken til/fra Åsane deles i Vågsbotn som i dag. Trafikk til/fra

Nordhordland går da gjennom Eikåstunnelen med et halvt kryss øst for denne, mens trafikk
til/fra Arna føres sørover til et halvt kryss ved Birkeland i Blindheimsdalen. Dagens flyover

fra Åsane mot Eikåstunnelen beholdes. Bybane, lokalveg (Åsamyrane) og /GS-løsning kan
ikke krysse i samme nivå som hovedveg. For kryssprinsipp 2 er det da flere tenkelige
varianter for feltene med trafikk til/fra Arna:

a) Enkleste og rimeligste variant vil være å la dagens kryss være som det er. Det betyr

at all ringvegtrafikk til/fra Arna må gjennom den store rundkjøringen slik som i dag.
På kort sikt er dette trolig ikke et stort problem. Om/når kapasitetsproblemer

oppstår må avbøtende tiltak da trolig være tilfartskontroll for de andre armene i

rundkjøringen for å gi ringvegtrafikken bedre prioritet.

b) En annen variant kan være å opprettholde rundkjøringen, men samtidig å etablere

nedsenkede filterfelt forbi (under) krysset, jfr. figur 3.10. Dette vil være en teknisk

vanskelig og geometrisk marginal løsning blant annet på grunn av eksisterende

flyover med pillarer og at en må ned i samme høyde som vannspeil i Langavatnet.
Eksisterende fylling i Langavatnet må utvides for å få plass til nødvendige felt.

E39

Figur 3.10 Illustrasjon kryssprinsipp 2, variant b) der dagens kryss opprettholdes men der det i tillegg
bygges nedsenkede filterfelt til/fra Arna. Bybane og GS må da krysse på bru noe sør for krysset. Ny
gjennomgående E39 ligger øst for dagens kryss i Vågsbotn
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c) En tredje variant kan være å fjerne rundkjøringen og senke feltene til/fra Arna slik at

bybane/lokalveg/GS krysser på et lokk over vegen, jfr. figur 3.11. Vertikalgeometri vil

her være marginal både for veg og bybane. Hovedproblemet med dette er likevel at

lokalvegtilkobling til hovedvegen blir svært krevende. I praksis må det da etableres
et nytt kryss for lokaltrafikken lenger sør på armen mot Arna, mellom kulverten og
det halve hovedvegkrysset ved Birkeland. Avstanden er her kort.

E39

Figur 3.11 Illustrasjon kryssprinsipp 2 variant c) der dagens rundkjøring fjernes, og det bygges en
kulvert der bybane og lokalveg/GS krysser på et lokk over feltene til/fra Arna. I tillegg kreves da et
lokalvegkryss lenger sør på armen mot Arna (ikke vist på skissen). Ny gjennomgående E39 ligger øst
for dagens kryss i Vågsbotn

Utfordringer og muligheter
•

Alle de skisserte variantene av Prinsipp 2 har klare utfordringer i Vågsbotn, og gir også

noe ulike føringer for bybane.
•

Den enkleste og definitivt rimeligste varianten (a) i Vågsbotn vil være å la feltene til/fra

Arna gå gjennom rundkjøringen som i dag. Dette gir full tilkobling for lokaltrafikk/buss
og evt. innfartsparkering. Trolig kan variant a) gi tilfredsstillende trafikkavvikling lenge.
Det må utredes videre om tilfartskontroll kan være et avbøtende tiltak når behovet

oppstår.

•

Variant b) i Vågsbotn er en langt mer omfattende og kostbar ombygging av krysset. Det
må undersøkes videre om det er teknisk mulig å senke filterfeltene som skissert i figur
3.10. Også variant b) vil i tilfelle gi full tilkobling for lokaltrafikk og buss som i dag.
Bybanekryssing må i denne varianten ligge et stykke sør for krysset.
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Variant c) skissert i figur 3.11 er trolig den mest krevende og kostbare varianten av
kryssprinsipp 2. Det er usikkert om det her blir tilstrekkelig avstand mellom kryss.
Denne varianten må etableres samtidig med bybanen.

•
•

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil være en utfordring med variant b) og c).

Generelt gir alle kryssprinsipper med ny hovedveg i dagens trasé i Blindheimsdalen størst

arealknapphet for løsing av lokalvegforbindelse og gang- og sykkelløsning mellom

Vågsbotn og Blindheim.
•

I prinsipp 2 vil ny E39 øst for Vågsbotn kunne være gjennomgående uten nedsatt
fartsgrense

•

I en etappevis utvikling av hovedvegen og Ringveg øst kan en trolig trafikalt leve nokså

lenge med dagens kryssløsning og rundkjøring i Vågsbotn, også om variant b) legges til

grunn. Dette vil samtidig legge føringer for bybaneplanen og hvordan kryssing av vegen

bør planlegges. Fleksibilitet for framtidig ny løsning må sikres.

Eksempel på løsninger med kryssprinsipp 2

Kryssprinsipp 2 er som vist i figur 3.12 aktuelt for løsning i Blindheimsdalen som føres over
mot Eikås og en østlig trasé videre nordover. Alternativt kan det nordvendte halve krysset

være et tunnelrampekryss (fravik) til/fra en lang tunnel mot Klauvaneset.

Figur 3.12 Eksempler på løsninger med kryssprinspp 2
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3.3.4 Kryssprinsipp 3 - Fullt kryss sør for Vågsbotn
Kort beskrivelse

Ny gjennomgående E39 ligger her øst for dagens kryss i Vågsbotn. Prinsipp 3 er et

hovedvegkryss der all trafikk til/fra Åsane føres mot sør til et nytt fullt hovedvegkryss ved

Birkeland sør for Vågsbotn. Også dette prinsippet hører sammen med E39-løsninger som

fra sør kommer opp Blindheimsdalen. Med prinsipp 3 blir Eikåstunnelen en lokalveg-

forbindelse mot øst og ikke en del av hovedkrysset. Dagens flyover fra Åsane mot

Eikåstunnelen rives. I stedet må bygges et ruterkryss med stor rundkjøring for å knytte

Eikåstunnelen og lokalvegnettet til hovedvegnettet. Dette tilsvarer dagens kryss ved

Fjøsanger («Fjøsangerlokket»). Bybane kan ikke krysse i samme området som toplankrysset.

E39

Figur 3.13 Illustrasjon kryssprinsipp 3 – Fullt kryss sør for Vågsbotn. Ny gjennomgående E39 ligger
øst for dagens kryss i Vågsbotn

Utfordringer og muligheter
•

Hovedutfordringen med kryssprinsipp 3 er at en i praksis må bygge to kostbare kryss, og
at avstanden mellom disse er (for) knapp. Trolig er det ikke mulig å få mer enn ca 300

meter lange vekslingsstrekninger. Med trafikkmengdene her skulle avstanden vært
700m. Det er her ikke mulig å oppnå, og fravik med avbøtende tiltak må da søkes.
•

I tillegg til høye kostnader vil det være teknisk krevende å bygge et slikt ruterkryss i

Vågsbotn, særlig dersom hovedfeltene må senkes til et nivå som ligger lavere enn

Langavatnet. Trolig bør en heller heve rundkjøringen/krysset noe slik at en unngår dette.
Trafikkavvikling i anleggsperioden vil være en klar utfordring.
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Kryssprinsipp 3 krever at bybanekryssing av hovedveg planlegges lenger sør enn det som
er vist i konsekvensutredning (2013)

•

Generelt gir alle kryssprinsipper med ny hovedveg i dagens trasé i Blindheimsdalen størst

arealknapphet for løsing av lokalvegforbindelse og gang- og sykkelløsning mellom

Vågsbotn og Blindheim.
•

I en etappevis utvikling av hovedvegen der nordre del bygges først, vil det trolig være

nødvendig å bygge nytt ruterkryss i Vågsbotn samtidig. All hovedvegtrafikk ledes da sør
for Vågsbotn, og dagens løsning med rundkjøring vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet.

•
•

I prinsipp 3 vil ny E39 kunne være gjennomgående uten nedsatt fartsgrense

Kryssprinsipp 3 kan sies å være gunstig i forhold til at trafikk til/fra Nordhordland som
skal til søndre bydeler naturlig ledes mot Ringveg øst via Arna.

•

Prinsipp 3 er krevende i forhold til bybane, men kan eventuelt gi muligheter for å

etablere snarveger med egen på- og avkjøringsrampe for buss til/fra Nordhordland.

Eksempel på løsning med kryssprinsipp 3

Det finnes flere varianter og muligheter for et fullt hovedvegkryss sør for Vågsbotn. En felles
forutsetning er at det må være størst mulig avstand til ruterkryss i Vågsbotn på grunn av
feltveksling (usikkert fravik).

Figur 3.14 Eksempler kryssprinsipp 3
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3.3.5 Kryssprinsipp 4 - Fullt kryss øst for Eikåstunnelen
Kort beskrivelse

Prinsipp 4 skiller seg fra de andre ved at ny hovedvegløsning her ligger øst for

Eikåstunnelen, ikke i Blindheimsdalen. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane føres derfor gjennom
Eikåstunnelen til et hovedvegkryss øst for tunnelen. I Vågsbotn kan en velge å beholde

dagens flyover (unngå rivekostnader) selv om den i dette prinsippet egentlig ikke har noen

funksjon. Dagens rundkjøring fjernes og erstattes av et toplankryss som gir tilknytning for
lokalvegnettet (illustrert i figur 3.15). Med prinsipp 4 blir dagens veg i Blindheimsdalen

lavtrafikkert lokalveg. Det kan da finnes løsninger der denne kan krysse bybanen i plan
(lysregulert kryss) dersom det er gunstig.

Figur 3.15 Illustrasjon prinsipp 4 - Fullt kryss øst for Eikåstunnelen. Ny E39 går her via Eikås.

Utfordringer og muligheter
•

Løsninger med kryss øst for Eikåstunnelen gir en noe lengre løsning for Ringveg-øst

trafikken.

•

I kryssløsninger øst for Eikåstunnelen er det mulig med egne på- og avkjøringsfelt til

Eikåstunnelen for lokalområdene ved Brurås. Direkte tilknytting med på- og avkjøring til

ny E39 er derimot ikke mulig. I retning nordover betyr det at lokaltrafikken må kjøre

dagens veg til kryss ved Klauvaneset. Mot sør (Arna) må lokaltrafikken kjøre til kryss
Vågsbotn for å snu tilbake mot hovedvegkryss.

•

Prinsipp 4 innebærer vesentlig mindre endringer og mindre investeringer i Vågsbotn enn

andre prinsipp. Det meste kan her løses i samme nivå (dersom en velger å rive flyover).
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Ny hovedveg øst for Eikåstunnelen frigir dagens trasé i Blindheimsdalen til lokalveg og

GS-løsning. Bybaneløsning og arealutvikling i Vågsbotn blir klart enklere enn i andre

prinsipp, mens arealbeslag øst for Eikåstunnelen blir større.
•

Prinsipp 4 gir mulighet for etappevis utbygging. Samtidig er et slikt valg noe mindre

fleksibelt for endringer da et nytt kryss her låser en til tunnelløsninger mot sør og nord.

Eksempel på løsning med kryssprinsipp 4

Det er utviklet kryss for tre alternative daglinjer øst for Eikåstunnelen. Vist eksempel i figur
3.16 er kryss på Eikås med tunnel nordover under Vikaleitet.

Figur 3.16 Eksempel kryssprinsipp 4

Dersom nordre del skal bygges først i en etappevis utvikling av hovedvegen, vil kryss ved

Eikås i første fase være en «grisehale» der kryssrampene utnyttes som hovedveg. Det kan i
en slik mellomfase være mulig å gi sørgående busstrafikk en snarveg, jfr. figur 3.17.

Dagens løsning i Vågsbotn kan trolig beholdes inntil ny E39 i neste fase etableres sørover.

Figur 3.17 Eksempel. Eventuell mellomfase dersom det med prinsipp 4 bygges mot nord først
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3.4 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 denne silingsfasen har det derfor ikke vært tid eller ressurser til å utvikle dette
for alle vegalternativer.

3.5 Traséer til siling
Prosessen med alternativutvikling har resultert i et stort antall traséer mellom Arna og

Klauvaneset. Løsningene som videreføres til siling 1 er vist i figur 3.18. Her er vist dagsoner
og tunnelstrekninger, og også illustrert hvilke områder det er vurdert kryssløsninger.
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Figur 3.18 Alle hovedveglinjer før siling. Det er sett på en stor mengde ulike kryssalternativer og –
varianter. Her er alle lagt oppå hverandre for å illustrere hvilke områder det er vurdert å legge kryss.
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4 SILING 1 - FØRSTE SILING AV TRASÉER OG KRYSS
4.1 Metode
Utgangspunktet før siling er svært mange traséalternativ på hele strekningen, jfr. kap 3.5.

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).

Det er laget egne sett med silingskriterier for siling 1 og 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. Silingen presenteres med små kartskisser og relativt korte begrunnelser.

4.2 Silingskriterier, siling 1
Kriterier for siling 1 er definert ut fra samfunnsmål og effektmål, vegtekniske forhold,

vegnormaler, behov for fravik, geologiske og geotekniske forhold, skredfare, konfliktnivå i
forhold til ikke prissatte tema, kostnader ut fra prissatte tema m.m. Følgende kriterier er
brukt i siling 1:

Vegsystemets funksjonalitet og trafikale forhold

1. Alternativ som krever store fravik fra vegnormalene med stor usikkerhet knyttet til
godkjenning

2. Alternativ som ikke sikrer et funksjonelt transportnett gjennom akseptable koblinger
mellom E16/E39 og lokalvegsystemet

Andre tekniske forhold

1. Skredfare – områder med skredfare

Ikke prissatte tema

1. Områder med stort negativt konfliktnivå for ett eller to fagtema, og/eller middels
negativt konfliktnivå for flere fagtema

Prissatte tema

1. Alternativ som gir dårlig besparelse på reisekostnader sammenlignet med andre
alternativ, gjelder både ny Arna-Klauvaneset og Arna-Åsane sentrum (framtidig

ringveg øst).

2. Høye investeringskostnader – spesielt høye kostnader knyttet til vegløsning eller stor
usikkerhet knyttet til mulige tilleggskostnader vedr. grunnforhold eller andre forhold

Arealinngrep

1. Store inngrep eksisterende bebyggelse
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4.3 Grunnlag for siling 1
Utgangspunktet før første siling er illustrert i figur 4.1. I tillegg er det her bare kort vist til

grunnlag for vurdering av ikke prissatte tema og investeringskostnader for hovedveglenker.

Figur 4.1 Alle alternative traseer, utgangspunkt for siling 1
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Grunnlag for siling - ikke-prissatte tema
I kapittel 3 Alternativsutvikling er verdi- og

sårbarhetsanalyse omtalt. Verdi og sårbarhet
danner til sammen konfliktnivået.

Konfliktnivået er gradert fra middels negativt
til stort negativt med ulik skravur på de

forskjellige fagtemaene (se figur 4.2). Samlet
konfliktnivå for fagtemaene utgjør

grunnlaget for nærmere vurdering og siling 1
av de aktuelle linjene.

Metoden er nærmere omtalt i kapittel 5.3 og

omfatter alle de fem ikke–prissatte temaene:
1. Landskapsbilde
2. Kulturarv

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv/ By og bygdeliv
5. Naturressurser

Figur 4.2 Illustrasjon der konfliktnivå for fem ikke
prissatte tema er lagt oppå hverandre

Grunnlag investeringskostnader
Til silingen er det gjort vurderinger av
sannsynlig løpemeterpris for de ulike

hovedveglenkene (ekskl kryss, lokalveger og
GS-system). Utgangspunktet er da

erfaringspriser (inkl påslag og mva) brukt i
forbindelse med «Riksvegutredningen

2019». Dagsonekostnader er her justert litt
opp ift. antatt dyrere vestlandsterreng.

Normal kostnad firefelts veg er da satt til

180.000 kr per løpemeter. Med

kunnskapsgrunnlaget vi har i dag er det

antatt at alle totube-tunneler (2xT9,5) vil ha

en normal gjennomsnittlig løpemeterkost på
410.000 kroner. Firefelts viadukter (bruer)
er antatt å koste 1,4 mill. per løpemeter.
Det vises til kap.5 for en mer utfyllende

beskrivelse av grunnlaget for å prissatte
tema, herunder vurdering av kostnader.

Figur 4.3 Illustrasjon av løpemeterkostnader
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4.4 Siling 1 - delstrekning Sør (S)
Siling 1 for delstrekning Sør gjelder traséer/lenker.

4.4.1 Daglinje Indre Arna siles vekk
Traséen innebærer utvidelse av dagens veg og

etablering av planskilte kryss som erstatning for
dagens to rundkjøringer på E16 i Indre Arna.

Begrunnelse for siling

Dagsone-trasé forbi Indre Arna sentrum siles

vekk med begrunnelse i vegsystemets
funksjonalitet/trafikale forhold, og
arealinngrep/byutvikling.
•

Dagsone med etablering av planskilte kryss er
tidligere vurdert og forkastet i forbindelse
med reguleringsplan for E16/Vossebanen

Arna-Stanghelle (silingsrapport). Uten store
inngrep er det ikke areal til å etablere slike

kryss innenfor gjeldende regelverk, noe som

også er bakgrunnen for at nytt hovedvegkryss
med E16 er flyttet sørover til området ved

ASKO. Selv om hovedvegkryss med firefelts

E16 flyttes vil det heller ikke være areal eller
avstander nok til å etablere to planskilte

ordinære ruterkryss med vekslingsstrekning
mellom.
•

Figur 4.4

Om det var mulig ville en dagsone med

planskilte kryss i tillegg være svært konfliktfylt i forhold til planlagt byutvikling og

fortetting i Indre Arna. I regi av Bergen kommune pågår arbeid med
områdereguleringsplan for sentrumsutvikling.

Siling av daglinje gjennom Indre Arna betyr at viderførte alternativ enten vil være en kort

«bypass»-tunnel til trasé langs Arnavågen, eller en lang tunnel i retning Gaupås/Haugland.

Påhugg for tunnel og sørvendt halvt «gaffel-kryss» vil ligge i området ved Toro-fabrikken.

Her finnes noen varianter som må ses mer på i videre planarbeid. Når det gjelder tilsvarende
nordvendt halvt kryss, kan dette med kort bypass-tunnel ligge i dagen like nord for denne.

Med lang tunnel må dette bygges som et tunnelrampe-kryss (fravik) fra en av de to

eksisterende rundkjøringene. I videre planprosess må her gjennomføres mer detaljerte
trafikkanalyser for å avgjøre hvor det er mest gunstig å plassere tunnelrampe-kryss.
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4.4.2 Daglinje i Kvamsdalen siles vekk
Utviklede linjer med dagsone i Kvamsdalen er
i stor grad begrunnet med å redusere
kostnader og tunnellengder.

Begrunnelse for siling

Linjene via Kvamsdalen siles vekk med

begrunnelse i stort og middels negativt

konfliktnivå for samtlige ikke-prissatte tema,

samt vegsystemets funksjonalitet og trafikale
forhold:
•

Stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv; viktig tilkomst

til Byfjellene fra Kvamsdalen
•

Dagsone-alternativ i Kvamsdalen har stort
negativt konfliktnivå med jordbruk

•

Stort negativt konfliktnivå med

kulturmiljøet i Kvamsdalen (eldre

Figur 4.5

gårdsbygninger og kulturlandskap)
•

Stor negativt konfliktnivå for

naturmangfold med våtmarksområde for fugl ved Kvamsvegen/Solbakken
•
•

Middels negativt konfliktnivå for landskapsbilde (helhetlig)

Kvamsdalen ligger høyt (125 moh), noe som vil gi dårlig geometri og vanskelige
stigningsforhold i tunneler.

4.4.3 Linje fra vestre Haugland til Blindheimsdalen med kort tunnel siles vekk
Begrunnelse for siling

Siles vekk med begrunnelse i vegsystemets

funksjonalitet/trafikale forhold og prissatte

tema:
•

En kort tunnel i krevende og kostbart

terreng gjør det umulig å etablere kryss.

•

Det finnes en tilsvarende daglinje med

litt lenger øst med kurvatur som

tilfredsstiller 90 km/t og mulighet for
kryss.

Figur 4.6
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4.4.4 Midtre linje Haugland, vest for Beitelsvatnet siles vekk
Daglinje-trasé vest for Beitelsvatnet. Mot sør

føres denne i lang tunnel mot Arna (daglinje i

Kvamsdalen er silt vekk, jfr.5.5.1). Mot nord kan
linja videreføres både mot Blindheimsdalen og i
tunnel mot Eikås.

Begrunnelse for siling

Stort og middels negativt konfliktnivå for flere
ikke-prissatte tema:
•

Stort negativt konfliktnivå for naturmangfold
ved Kalsåsvatnet og Beitelsvatnet
(våtmarksområde for fugl)

•

Stort negativ konfliktnivå med jordbruksareal
på Haugland

•

Middels negativt konfliktnivå for kulturarv og
landskapsbilde

Figur 4.7

4.4.5 Daglinje Blindheim med lang tunnel til Arna og tunnel til Eikås siles vekk
Trasén innebærer en rundt 1 km lang daglinje på

tvers i Blindheim med mulig kryss. Daglinjen er i

sør koblet med en ca 6,7 km lang tunnel til Arna.

Tunnellengde mot Eikås i nord vil være ca 1,9 km.

Begrunnelse for siling

Stort og middels negativt konfliktnivå for flere

ikke-prissatte tema, og prissatte tema:
•

Stort negativt konfliktnivå for naturmang-

•

Middels negativt konfliktnivå for

fold; viltkrysning (hjort) ved Blindheimsdalen

naturressurser (jordbruksareal)
•

Middels negativt konfliktnivå for
landskapsbilde

•

Høye investeringskostnader med mye tunnel

og relativt lang samlet veglengde (vestlig
trasé i sør og østlig i nord). Konfliktfylte

dagsoner må kunne begrunnes med lavere

investeringskostnader, noe som ikke er tilfelle
her. Andre alternativ med tilsvarende lang

tunnel i sør gir bedre løsning.
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4.4.6 Tunnel fra Festtangen til Haugland/Gaupås siles vekk
Alternativ der en linje langs Arnavågen vris
mot Blindheimsdalen med en relativt lang

tunnel til daglinje ved Haugland, eventuelt
under Gaupåsen.

Begrunnelse for siling

Prissatte tema og vegsystemets

funksjonalitet/trafikale forhold:
•

Gir lange tunneler selv med (kostbar)
dagsone langs Arnavågen. Høye

investeringskostnader, og krevende halvt
kryss ved Festtangen. Stor usikkerhet
knyttet tilleggskostnader.
•

Lang vegtrasé for Arna-Åsane (Ringveg

øst). Har bedre og billigere alternativ.

Figur 4.9

4.4.7 Tunnel Festtangen-Eikås med kort dagsone ved Ytre Arna siles vekk
Løsning der linje langs Arnavågen er

videreført med tunnel mot Eikås. Som

alternativ til en lang sammenhengende

tunnel er linja her lagt med en kort dagsone
(viadukt) på tvers over dalen nord for

Sætretunnelen (ved dagens kryssområde til
Ytre Arna). Kryss må løses som et halvt
tunnelrampekryss mot nord, og et halvt
kryss mot sør ved Festtangen

Begrunnelse for siling

Prissatte tema og vegsystemets

funksjonalitet/trafikale forhold:
•

Lang tunnel, med kort/kostbar dagsone

•

Det vil trolig være bedre med en

sammenhengende tunnel da en uansett
vil være avhengig av tunnelrampekryss
mot nord dersom det skal være kryss i
området. Korte dagsoner er også

uheldig i forhold til trafikksikkerhet.
Figur 4.10
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4.4.8 Daglinje øst for Gaupåsen med østlig tunnel til Eikås siles vekk
Begrunnelse for siling
Prissatte tema:
•

Gir noe lengre tunnellengde enn

tilsvarende tunnel mot Eikås som går på
vestsiden av Hetlebakkstemma.
•

Sett sammen med kryssvarianter i

nordvestre del av Gaupåsvatnet kan

denne tunneltraséen eventuelt vurderes
videre som en variant til en mer vestlig
tunneltrase.

Figur 4.11
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4.5 Siling 1 - delstrekning Nord (N)
Siling 1 for delstrekning Nord gjelder kryssprinsipp, enkeltkryss og traséer/lenker.

4.5.1 Kryssprinsipp 1 i Vågsbotn siles vekk
Begrunnelse for siling

I kap. 3.3 er mulige kryssløsninger i Vågsbotn-området beskrevet og gruppert i fire ulike
prinsipp. Etter en gjennomgang mot silingskriteriene foreslås å sile vekk prinsipp 1 der

framtidig hovedvegkryss er et «splittkryss» i dagens kryssområde. Begrunnelsene for dette
er flere, og gjelder særlig vegsystemets funksjonalitet og trafikale forhold:
•

Kryssprinsipp 1 («splittkryss») gir ikke gjennomgående felt, og en svært dårlig

kurvatur for ny E39. Også noe mindre kapasitet og dermed mer sårbart enn andre

kryssprinsipp. Fartsgrense kan maksimalt være 60 km/t. Det er svært usikkert om en
ville få fravik for en slik kryssløsning på en høyt trafikkert riksveg.

•

Prinsippet er ekstra krevende ift. å knytte lokalvegsystemet til hovedvegene i

Vågsbotn (tilgjengeliget f.eks for buss og innfartsparkering). Lokalvegtilknytning

måtte i tilfelle legges på armen mot Arna sør for Vågsbotn, i tilstrekkelig avstand fra

hovedvegkrysset.

Merk at siling av prinsipp 1 betyr at Eikåstunnelen ikke inngår som del av framtidig E39

Arna-Klauvaneset. Eikåstunnelen vil likevel ha en sentral rolle i gjenværende prinsipper. Det

gjelder særlig i prinsipp 4 med en østlig E39 og hovedvegkryss øst for Eikåstunnelen. Også i
kryssprinsipp 2 med to halve kryss vil Eikåstunnelen (som i da g) være hovedforbindelse

mot nord. I prinsipp 3 med fullt kryss i Blindheimsdalen vil Eikåstunnelen få endret funksjon
som lokalvegforbindelse mot øst/nord.

Figur 4.12 Siling av kryssprinsipp 1 i Vågsbotn
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4.5.2 Kryssløsning ved Nordre Brurås (innenfor kryssprinsipp 4) siles vekk
Begrunnelse for siling

Innenfor kryssprinsipp 4 er det utviklet tre alternative hovedkryssløsninger øst for

Eikåstunnelen. I første runde foreslås silt vekk det østligste knyttet til en daglinje ved Nordre
Brurås. Begrunnelsen er både arealinngrep, konsekvenser for ikke-prissatte tema, og
vegsystemets funksjonalitet/trafikale forhold:
•
•
•

Store inngrep i utbygd område på Brurås
Alternativet berører Haukåsvassdraget

Gir ekstra lang Ringveg øst, noe som trolig også gir mer resttrafikk på lokalvegsystemet i
Blindheimsdalen (dagens veg)

VÅGSBOTN

NORDRE
BRURÅS

Figur 4.13 Innenfor kryssprinsipp 4 siles vekk det østligste kryssalternativet ved Nordre Brurås
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4.5.3 Ny veg i eksisterende trasé mellom Nordre Brurås og Hylkje siles vekk
I alternativutviklingen er det kommet innspill fra bla. Skyss om en løsning der en utvider
dagens veg med kollektivfelt og planskilt(e) kryss. Argumentet for dette er å kunne

opprettholde dagens rutestruktur der gjennomgående busser til/fra Nordhordland også
betjener områdene undervegs. Det er i dag seks busstopp i hver retning på denne

strekningen. En slik løsning ville i tilfelle tilsvare dagens situasjon på Rv555 (før bygging av
Sotrasambandet) ved Drotningsvik, der fartsgrense 60 km/t gjør det mulig å ha kollektivfelt
med busstopp langs hovedvegen.

Begrunnelse for siling

Alternativet siles vekk med

begrunnelse både i konsekvenser
for ikke-prissatte tema, store

arealinngrep og vegsystemets

funksjonalitet/ trafikale forhold:
•

Alternativet har stort negativt

konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
Nærføring til vassdraget gjelder
ikke bare selve traséen, men at

alternativet også utløser behov for

et omfattende nytt lokalvegsystem i
området.
•

Utvidelse av dagens E39 til fire felt
med kryss gir store inngrep langs

dagens veg og i sideområdene. Det

er gjort registreringer (utsnitt vist i
figur 4.6) som viser at det i tillegg

til kryssene er 23 direkte avkjørsler
til E39 på strekningen. Disse er

Figur 4.14

VÅGSBOTN

omtrent likt fordelt på begge sider

av vegen. I tillegg er det på begge sider mange eiendommer som har tilkomst via kjørbar
gang- og sykkelveg. Dagens overbelastede E39 har med andre ord også funksjon som

lokalveg i området. En løsning i dagens korridor (60 km/t med busstopp, evt. høyere

fartsgrense uten) vil gi behov for en svært omfattende avkjørselssanering og i praksis et nytt
lokalvegsystem på begge sider. Om dette skulle gjennomføres mener Statens vegvesen det i

tilfelle måtte gjøres med utvidelse av korridoren kun på vestsiden slik at dagens veg fortsatt
uten større tiltak kunne fungere som samleveg/lokalveg for områdene på østsiden. Ny

hovedveg med kollektivfelt og plass til gjennomgående gang- og sykkelveg ville da bety at

en må «rydde» en korridor med bredde på rundt 30 meter vest for dagens veg. Et foreløpig
grovt anslag tilsier at det betyr innløsning av 30-40 boliger på strekningen. I tillegg må en
vest for vegen etablere en samleveg som gir gjenværende eiendommer forbindelse til et

planskilt kryss som trolig best plasseres ved dagens kryss på Hylkje. Samlet gir dette store
inngrep i eksisterende boligområder.
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Statens vegvesen kan ikke se at en del av ny ferjefri E39 kan bygges med fartsgrense 60
km/t gjennom et eksisterende boligområde. Dette vil være sterkt i strid både med

overordnete føringer for utvikling av riksvegnettet og gjeldende vegnormaler. Selv om dette

er et alternativ basert på mye daglinje, mener vi dette også vil bli relativt kostbart på grunn

av omfattende behov for avkjørselssanering, innløsing av boliger og grunnerverv,

støyskjerming, og nytt lokalvegsystem. En slik løsning vil også legge begrensninger for

videre arealutvikling i området. Alternativet gir også den klart lengste løsningen for E39 når

dagens kjørelengde og –tid i hovedsak opprettholdes. Dette bidrar til at trafikantnytten
(tids- og kjøretøykostnader mv.) blir lavere enn i andre alternativ, jfr. også kap 5.4.

•
Figur 4.15 Utsnitt fra registreringer langs dagens veg mellom kryss Nordre Brurås og kryss
Steinestøvegen. Det viste området er ved Hylkje. Gul stripe har bredde 20m.
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4.5.4 Lang daglinje Teigland (med tilhørende tunnel mot nord) siles vekk
Linje via Teigland gir lengst mulig dagsone av

vestlige alternativ med ny hovedveg i Blindheimsdalen og tunnel mot nord. Tunnellengde mot
Klauvaneset er rundt 4,4 km. Alternativet

forutsetter kryssprinsipp 3 med nytt hovedkryss
sør for Vågsbotn.

Begrunnelse for siling

Lang daglinje med tunnel fra Teigland siles vekk av
mange årsaker. Alternativet gir stort og middels
negativt konfliktnivå for samtlige ikke-prissatte
tema. Videre gir det betydelige arealinngrep.
•

Stort negativt konfliktnivå deltema

friluftsliv/by-bygdeliv: Grønnkorridor til
Trondhjemske Postevei
•

Stort negativt konfliktnivå for kulturmiljø på
Teigland (eldre gårdsbebyggelse og
kulturlandskap)

•

Stort negativt konfliktnivå for naturmangfold;

Figur 4.16

våtmarksområde Krosslivatnet

•
•

Stort negativt konfliktnivå for landskapsbilde (helhetlig)

Stort (Vågsbotn) og middels (Teigland) negativt konfliktnivå for naturressurs
(jordbruksareal)

•

Store inngrep i eksisterende bebyggelse vest for Vikaleitet, og nærhet til boligfelt.

4.5.5 Daglinje vest for Vikåsen (med tilhørende tunnel mot nord) siles vekk
Ny hovedveg krysser over portal Eikåstunnele n og
følger traséen for dagens lokalveg før den går i
tunnel fra området like vest for Vikaleitet.

Begrunnelse for siling

Alternativet siles vekk med begrunnelse i

vegsystemets funksjonalitet og sannsynlig

vesentlige arealinngrep. Det finnes et likestilt

alternativ like øst for dette som er klart bedre.
•

Lokalvegen rundt Vikaleitet kan ikke

opprettholdes. Vikaleitet får da ensidig

tilkomst fra Eikås/Brurås, noe som er svært

uheldig for kollektivbetjening. En mister også

beredskapsveg for Eikåstunnelen.
•

Figur 4.17

Konflikt med boligområde vest for Vikaleitet, og nærhet til Vikaleitet.
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4.5.6 Østligste daglinje ved Brurås (med tunneler mot nord og sør) siles vekk
Begrunnelse for siling

Silingen er en direkte følge av at det østligste

kryssalternativet ved Nordre Brurås er silt vekk,
jfr. kap.5.4.2.

Figur 4.18

4.5.7 Lang tunnel øst for Brurås siles vekk
Utgangspunktet for løsningsidéen var en

videreføring av E39 fra Eikåstunnelen der en også
har tilstrekkelig lengde på daglinje til å plassere
kryss der lokalvegnettet kan kobles til. Når

kryssprinsipp 1 med E39 i Eikåstunnelen er silt
vekk (jfr. kap. 5.4.1) vil en slik løsning i stedet
henge sammen med en ny tunnel sør for
Eikåstunnelen til Blindheimsdalen. Med

kryssprinsipp 2 vil alternativet bety et halvt
nordvendt «gaffel»-kryss ved Eikås og et

tilsvarende sørvendt i Blindheimsdalen sør for

Vågsbotn. Lokalvegnettet i øst kan kobles til med

ramper i nærheten av Breistein-krysset. Sørover er
det ikke mulig å koble denne løsningen sammen

med østlige tunnelaternativer mot Arna uten svært
store inngrep i eksisterende næringsområder ved

Nordre Brurås og nærføring til Haukåsvassdraget.

Figur 4.19

Begrunnelse for siling

Alternativet siles vekk med begrunnelse i prissatte tema og arealinngrep.
•

Gir høy kostnad (5, 1 km lang tunnel) kombinert med lengre veg og reisetid (lavere

trafikantnytte) enn nærliggende alternativer.

•
•

Inngrep i eksisterende bebyggelse sør for tunnelmunning ved Nordre Brurås.

Det finnes bedre alternativer med omtrent samme tunnellengde.
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4.5.8 Lang tunnel fra Blindheimsdalen siles vekk
Dette er en vestlig linje med en rundt 6,4 km lang
tunnel fra Blindheimsdalen som krysser under

Eikåstunnelen og Vikaleitet. Her vil det ikke være
plass til et fullt kryss sør for Vågsbotn

(kryssprinsipp 3), så det forutsettes kryssprinsipp

2 med to halve kryss. Sørvendt «gaffel»-kryss mot

Arna legges da i Blindheimsdalen mens nordvendt

kryss må være et tunnelrampekryss med kobling til
dagens veg øst for Eikåstunnelen.

Begrunnelse for siling

Linja siles vekk med begrunnelse i funksjonalitet/
trafikale forhold og prissatte tema.
•

Et slikt alternativ vil være kostbart med et
krevende tunnelrampekryss øst for

Eikåstunnelen (fravik). Det finnes klart
rimeligere linjer uten behov for

tunnelrampekryss og med tilsvarende god
funksjon.

•

Overdekning for tunnel er usikker. Om

munningen må flyttes enda lenger sørover vil

Figur 4.20

det øke tunnellengden og kostnadene, og det blir også enda vanskeligere å oppnå
tilstrekkelig avstand til tunnelportal for sørvendt kryss i Blindheimsdalen.
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4.6 Siling 1 - resultat
Etter siling 1 har en følgende gjenværende linjer som vurderes nærmere i siling 2.

*

Nord (N)
*

*

Sør (S)

*
*

Figur 4.21 Resultat første silingsrunde. Disse videreføres til siling 2 (kap.6). Linjeelementer merket
med stjerne (*) kan i videre prosess inngå som varianter av nærliggende tilsvarende hovedlinje.
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5 SILING 2 - ENDELIG SILING AV SAMMENSATTE ALTERNATIVER
5.1 Metode
I første silingsrunde (kap.5) er det silt vekk en rekke enkeltlenker/-traséer i sør og nord, og
kryssprinsipp/kryss i Vågsbotn-området. Resultatet er vist i kap 4.6. Videre vurdering og

siling av gjenværende linjer gjelder kombinerte/sammenhengende 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 4.21. Alle linjer passerer enten Blindheimsdalen

eller Eikås. Noen få enkeltlinjer etter siling1 kan i videre planprosess inngå som varianter av
en hovedlinje (fig. 4.21). Etter denne forenklingen har vi 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

Figur 5.1 Hovedlinjer S1-S5 / N1-N2 via Blindheimsdalen, og S6-S12 / N3-N5 via Eikås.
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Ikke alle disse kan kombineres. Etter en nærmere vurdering er det funnet til sammen 31
logiske/mulige kombinasjoner.
•

Metoden i siling 2 er en gjennomgang av alle 31 kombinasjoner av linjer i nord (N) og

sør (S). Silingen skal føre fram til hvilke alternativer som i neste fase skal inngå i

kommunedelplan med konsekvensutredning. Grunnlaget for vurderingene er omtalt i
kapittel 5.3-5.5. Silingen presenteres med kart og tekstlige begrunnelser ift.
silingskriteriene i kap.5.2.

5.2 Silingskriterier, siling 2
Kriterier for siling 2 er definert med bakgrunn i samfunnsmål og effektmål. Kriteriene er

gruppert slik::

Ikke-prissatte tema

1. Landskapsbilde – konfliktnivå

2. Kulturarv - konfliktnivå

3. Naturmangfold – konfliktnivå

4. Friluftsliv/ By og bygdeliv - Konfliktnivå

5. Naturressurser - konfliktnivå

Prissatte tema, tekniske og trafikale forhold, arealinngrep

1. Trafikantnytte - veglengder, fartsnivå og framkommelighet –hovedvegnettets
funksjon som framtidig Ringveg øst

2. Investeringskostnader - inkl. usikkerhet for grunnforhold og masseoverskudd

3. Trafikksikkerhet - krever løsninger fravik? – usikkerhet knyttet til godkjenning av
nødvendig fravik.

4. Kollektivprioritering - muligheter for kollektivprioritering

5. Sårbarhet i transportsystemet

6. Inngrep i eksisterende utbygde områder

7. Støybelastning – overordnet kvalitativ vurdering

8. Skredfare - vurderes i forhold til akseptkriterier mot skred på veg
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Parti ved Haugland, Foto: Atle Jenssen, Svv

Parti ved Haukås, Foto: Atle Jenssen, Svv
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5.3 Grunnlag - ikke-prissatte tema, konfliktnivå
I kapittel 3 Alternativsutvikling er verdi- og sårbarhetsanalyse omtalt. Verdi og sårbarhet
danner til sammen konfliktnivået. Konfliktnivået er gradert fra middels negativt til stort

negativt med ulik skravur på de forskjellige fagtemaene (se figur 5.3-5.8). Konfliktnivået for
det enkelte fagtema utgjør grunnlaget for nærmere vurdering og siling 2 av de aktuelle

linjene.

Prosessen for verdi- og sårbarhetsanalyse er beskrevet i kapittel 3.6 i V712 (2018). Metoden

omfatter alle de fem ikke–prissatte temaene:
1. Landskapsbilde
2. Kulturarv

3. Naturmangfold

4. Friluftsliv/ By og bygdeliv
5. Naturressurser

Figur 5.2 Illustrasjon ikke-prissatt tema naturmangfold. Bildet viser kartlegging av truet elvemusling i
Haukåsvassdraget. Foto: Rådgivende Biologer AS, fra rapporten «Undersøking av elvemuslingbestanden
i Haukåselva sommaren 2018» utført for Bergen kommune.
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5.3.1 Landskapsbilde
Konfliktnivå (figur 5.4) er vurdert ut fra et definert delområdes sårbarhet for et tenkt

vegtiltak. Delområdene er lokalisert i utvalgte dagsoner innen analyseområdet. Kriterier som
er vektlagt når det gjelder sårbarhet for dette fagtema er særlig; barrierevirkning, skala og
visuell forankring.

Konfliktnivåkartet viser at det er stort negativt konfliktnivå i området Teigland/Langavatnet.
I områdene Arnavågen, Kvamsdalen, Haugland, Blindheim, Haukås og Tellevik/Klauvaneset
er det middels negativt konfliktnivå.

Figur 5.3 Kart som viser konfliktnivå for fagtema landskapsbilde i definerte delområder innen
analyseområdet.
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5.3.2 Kulturarv
Som konfliktnivåkartet i figur 5.5 viser er det vurdert å være stort negativt konfliktnivå på
Klauvaneset, helt nord i planområdet, hvor det godt bevarte Tellevik kystfort ligger.

Ellers er det middels negativt konfliktnivå for kulturmiljøene ved Ytre Arna, ved Gaupås og

Haugland, og videre nordover ved Haukås, Almås, Tuft og Hordvik. Dette er alle gårdsmiljø
med tilhørende innmark, men der verdien er satt til middels på grunn av moderne

forstyrrelser og oppstykking av kulturmiljøene.

Figur 5.4 Kart som viser konfliktnivå for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv i definerte delområder
innen analyseområdet.
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5.3.3 Naturmangfold
Kartet i figur 5.6 viser konfliktnivå for naturmangfold. Stort negativt konfliktnivå gjelder for

to mindre vann i Kvamsdalen som er viktig for våtmarksfugl. Det samme gjelder vannene og
våtmarkene rundt Beitelsvatnet og Kalsåsvatnet på Haugland. Hjortlandsåsen har stort

konfliktnivå særlig på grunn av område for arealkrevende fuglearter. Ett viktig hjortetrekk
ved Blinde i Blindheimsdalen har stort konfliktnivå. Haukåsvassdraget med bestand av

elvemusling og Krosslivatnet som er viktig vatn for våtmarskfugl har stort konfliktnivå.

Figur 5.5 Kart som viser konfliktnivå for fagtema naturmangfold i definerte delområder innen
analyseområdet.
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5.3.4 Friluftsliv / By og bygdeliv
Konfliktsnivået i figur 5.7 er vurdert etter områdets sårbarhet for et tenkt vegtiltak, og

områdets sårbarhet er satt ut i fra kriteriene fragmentering, barriereeffekt, endret funksjon
og endring i støybilde.

For friluftsliv/by- og bygdeliv er det stort negativt konfliktnivå for tilkomstveier til Sentrale
Byfjell ved Gaupås og i Kvammedalen. Idrettspark på Gaupås har fått stort negativt

konfliktnivå grunnet stor verdi som nærmiljøområde. Holmen er en viktig badestrand i

Arnavågen, og er vurdert til stort konfliktnivå. Det er stort negativt konfliktnivå i området

rundt Haukåsskogen, Almås og Tuft da dette er sentrale innfallsporter til Byfjellene Nord. Vei

gjennom Teigland binder seg sammen med Den Trondhjemske Postveg og er vurdert til stort
konfliktnivå. Ved Klauvaneset er det stort negativt konfliktnivå for to nærområder for
rekreasjon og lek.

Figur 5.6 Kart som viser konfliktnivå for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv i definerte delområder
innen analyseområdet
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5.3.5 Naturressurser
Konfliktnivå i figur 5.8 er bestemt ut i fra et tenkt vegtiltak i de sårbare delområder innenfor

dagsonene i planområdet. For naturressurser er det kun kategorien jordbruksareal som

oppnår middels og stor sårbarhet i dagsonene, og som gir grunnlag for å angi et
konfliktnivå. Kriterier som er vektlagt når det gjelder sårbarhet er; arealbeslag,
fragmentering og barrierevirkning.

Verdi-sårbarhet- konfliktnivå analysen viser stort negativ konfliktnivå for jordbruksareal på
Kvamme og i Kvamsdalen, for jordbruksareal på Haugland, Kalsås og for Blinde, øst for

dagens E16. Videre er det og stort negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Birkeland og i
Vågsbotn. I områdene Teigland, Haukås, Almås, Tuft og Hordvik er konfliktnivået vurdert
lavere med middels negativt konfliktnivå.

Figur 5.7 Kart som viser konfliktnivå for fagtema naturressurser i definerte delområder innen
analyseområdet.
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5.3.6 Samlekart, ikke-prissatte tema
Samlekartet figur 5.9 viser over-lay av de fem fagtemavise konfliktnivåkartene. Områder

som peker seg ut med et samlet negativt konfliktnivå er Kvamsdalen, deler av Haugland og
Blindheim, Langavatnet/Teigland, Haukås og Klauvaneset.

Figur 5.8 Kart som viser samlet konfliktnivå for de fem ikke-prissatte temaene.
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5.4 Grunnlag - trafikale virkninger
Som grunnlag for å vurdere trafikale virkninger i silingen er det kjørt foreløpige forenklede

modellberegninger i Regional transportmodell (RTM). Det har ikke vært mulig å kode og

kjøre beregninger for alle 31 alternativer. Det er derfor valgt ut fire ulike kombinasjoner av
linjer i sør (S) og nord (N) der de foreløpige resultatene kan belyse spørsmål i forhold til

trafikantnytte, reisetider mv.:
•
•
•

Forskjeller mellom korte/direkte linjer og lange linjer langs dagens veg?
Forskjeller mellom løsninger øst og vest for Eikåstunnelen?

Er det nødvendig med kryss på strekningen mellom Arna og Vågsbotn?

I testene RTM1, RTM2, RTM3 og RTM4 (figur 5.10) er det valgt ut kombinasjoner som

representerer ytterpunktene. Test RTM1 går via Blindheimsdalen og representerer korteste
veg mellom Arna og Klauvaneset. Det andre ytterpunktet er test RTM4 som er den lengst

mulige kombinasjonen (i hovedsak samme korridor som dagens veg). Test RTM2 og RTM3
er begge korte og tilnærmet like linjer via Eikås, men der RTM3 ikke har kryss ved

Gaupåsvatnet.

5.4.1 Viktige forutsetninger i testberegningene
Transportetterspørsel er i første omgang kjørt med 2016 demografi og sonedata. Modellen
er kalibrert mot dette og stemmer bra overens med trafikk og etterspørsel for dette

tidspunkt. Det viktigste nå er å se på forskjeller mellom de ulike løsningsprinsippene.
Transporttilbudet er kodet slik en ser for seg det vil være i et gitt prognoseår 2050 (Null-

alternativet). Her er det tatt med prosjekt som er igangsatt, samt vedtatte prosjekt og tiltak.
Sotrasambandet, Svegatjørn – Rådal, Stanghelle - Arna 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. I tillegg er parsellen av

Ringveg øst mellom Fjøsanger og Arna med. Her er brukt alternativet hvor ny veg tar av fra
Sjølinjen, med en rampetunnel fra Fjøsangerlokket. I en prosess med valg av alternativ i
kommunedelplanen er det viktig at denne delen er med. Den er førende for hvordan

trafikkfordelingen vil bli gjennom Bergen vs via ny Ringveg øst, og kan være avgjørende for
valg av riktig alternativ mellom Arna/Vågsbotn/Klauvaneset.

Det ligger inne vedtatte bompengesystem i beregningene, dvs. bomstasjoner og takster som
vil være gjeldende fra 2019. Der ny veg vil «punktere» et tett bompengesnitt er det lagt på

bompenger også 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.
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Test RTM1 (S2+N1), 90 km/t

Test RTM2 (S8+N3), 90 km/t

Test RTM3 (S9+N3),

Test RTM4 (S11+N2),

90 km/t

90 km/t

Figur 5.9 Fire tester i RTM for å belyse forskjeller i trafikantnytte, reisetider mv. Test RTM2 og RTM3 er
tilnærmet like alternativer der hovedforskjellen er at RTM3 ikke har kryss mellom Arna og Vågsbotn.
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5.4.2 Resultater for testberegningene
KjtKm (Kjøretøy-kilometer)

Trafikkarbeidet uttrykker antall kjørte km [kjt km] i vegnettet. I tabellen under er det tatt ut
for hele Bergen kommune. Endringene er små fra Nullalternativet og mellom alternativene.
Det er tatt ut trafikkarbeid med og uten etterspørselsberegning.
Tabell 5-1 Trafikkarbeid (KjtKm)

Null
Trafikkarbeid

4 408 959

Trafikkarbeid

faste matriser

RTM1

RTM2

RTM3

RTM4

4 455 099

4 450 984

4 450 505

4 456 587

+1,05 %

+0,95 %

+0,94 %

+1,08 %

4 393 776

4 397 774

4 398 135

4 422 725

-0,34 %

-0,25 %

-0,25 %

0,31 %

I alle fire alternativ går trafikkarbeidet opp med rundt 1 % i forhold til Nullalternativet. Uten
økt restriksjonsnivå sentralt i Bergen er dette samsvarende med beregningsresultater i

«Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (Statens vegvesen 2016). Det kjøres altså ut
flere km med bil på vegnettet i Bergen, dette skyldes dels at trafikken ledes ut på lengre

ruter (men med kortere tidsbruk pga økt hastighet) men også at det er noe nyskapt trafikk
(overført fra andre reisemål eller reisemåter).

Når vi ser på trafikkarbeidet for alternativene når etterspørselen fra Nullalternativet brukes
(fast matrise) går det noe ned for testene RTM1-3, mens det går opp for det lengste

alternativet RTM4. For alternativene RTM1-3 er det altså den omfordelte trafikken som

bidrar til økt trafikkarbeid, mens det i RTM4 også er økt trafikkarbeid med eksisterende
trafikk, trafikantene velger å kjøre den lengre ruten.

KjtMin (Kjøretøy-minutter)

Kjøretøy minutter uttrykker tidsbruken i vegnettet, hvor antall kjøretøy multipliseres med
tiden hver enket bil bruker.

Tabell 5-2 Total tidsbruk (KjtMin)

Null
Tidsbruk (min)

Tidsbruk (min)
faste matriser

4 691 740

RTM1

RTM2

RTM3

RTM4

4 655 967

4 660 851

4 660 143

4 662 177

-0,76 %

-0,66 %

-0,67 %

-0,63 %

4 607 361

4 617 979

4 617 694

4 636 718

-1,80 %

-1,57 %

-1,58 %

-1,17 %

For alle de testede alternativene går den totale tidsbruken ned.
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Reisetider

Det er tatt ut reisetider fra modellen. Dette er
reisetider fra ubelastet nett, altså uten noen

forsinkelser som følge av kø eller lignende. Dette

vil gi noe for liten reisetid på dagens vegnett. For
nytt vegnett vil det ikke være kapasitetsproblem
som gir redusert reisetid.

Det er tatt ut reisetider mellom Arna (A),

Nordhordlandsbrua (N) og rundkjøring ved

Salhusvegen (Å). På grunn av kryss vil reisetid
variere litt med retning. For alle de testede
hovedvegalternativene mellom Arna og

Nordhordlandsbrua er det i beregningene

forutsatt fartsgrense 90 km/t. For arm mot
Åsane er fartsgrensen i Eikåstunnelen og
gjennom Vågsbotn 60 km/t som i dag.

Tabell 5-3 Modellberegnet reisetid (min) mellom tre definerte punkt

Fra

Til

Arna

Åsane

Åsane

RTM1

RTM2

RTM3

RTM4

11,89

9,12

10,19

10,19

9,63

Arna

11,96

9,02

10,02

10,27

9,80

Arna

Nordh.bru

18,24

11,02

11,26

11,26

12,79

Nordh.bru

Arna

18,23

11,02

11,26

11,26

12,79

Nordh.bru

Åsane

9,75

6,41

6,56

6,56

7,61

Åsane

Nordh.bru

9,93

6,95

7,42

7,42

7,82

Gjennomsnitt begge retn

Gjennomsnitt begge retn

Gjennomsnitt begge retn

Null

11,93

18,24

9,84

9,07

11,02

6,68

10,11

11,26

6,99

10,23

11,26

9,72

12,79

6,99

7,72

Trafikantnytte

Det er beregnet trafikantnytte for de fire alternativene vs. Nullalternativet. Her beregnes

endring i tids-, kjøretøy- og direktekostnader. Her viser resultatene noe større forskjeller
mellom alternativene, hvor RTM1 kommer best ut, mens det lengste RTM4 er betydelig
svakere.
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Tabell 5-4 Beregnet trafikantnytte vs. Nullalternativet

RTM1

RTM2

RTM3

RTM4

Trafikantnytte

545 145

478 552

475 894

315 221

Trafikantnytte,

4,6 mrd

4,1 mrd

4,0 mrd

2,7 mrd

[kr/døgn]

samlet 40 år,

neddiskontert
Over prosjektets teoretiske levetid (40 år) er samlet trafikantnytte beregnet til 4,6 mrd i test
RTM1, mens tilsvarende i test RTM4 er 2,7 mrd. Med bakgrunn i mål om nullvekst for

personbiltrafikk i Bergen er det da i beregningen brukt 1% årlig trafikkvekst som gjenspeiler
noe vekst i nærings- og gjennomgangstrafikk.

Behov for kryss mellom Arna og Vågsbotn?

Beregningene RTM2 og RTM3 er brukt for å vurdere behovet for kryss på strekningen
mellom Arna og Vågsbotn. Begge disse er korte linjer utenfor dagens trasé med
hovedvegkryss på Eikås, men der RTM3 er uten kryss på Gaupås.

Beregningene viser at trafikk som i normalsituasjon vil benytte dette krysset først og fremst
er trafikk til og fra områdene Gaupås/Haugland/Blinde og Ytre Arna. Dette er relativt små

trafikkmengder (jfr. figur 5.11), og ut fra drøftingen i kap 3.3 kan det diskuteres om krysset

er nødvendig. Som beskrevet gjelder det særlig alternativer der ny veg legges i helt ny trasé.

I alternativer der ny veg benytter deler av dagens trasé langs Arnavågen eller i

Blindheimsdalen vil gjenværende lokalvegsløyfer bli kortere, og disse må knyttes til

hovedvegen på flere steder. Å kutte ut kryss mellom Arna og Vågsbotn må også vurderes

opp mot beredskap og avvikssituasjoner med planlagt stenging av tunneler for vedlikehold.

Figur 5.10 Test RTM2 med kryss ved Gaupås. Trafikkmengdene i krysset er relativt små.
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5.5 Grunnlag - kostnader og øvrige tekniske/funksjonelle forhold
5.5.1 Investeringskostnader
Til siling2 er det gjort kostnads-

vurdering av sammenhengende linjer.
Merk at dette kun er hovedlinjer,
eksklusiv kostnader for kryss,

lokalveger og GS-system.

Som i siling 1 er beregnings-

grunnlaget erfaringspriser (inkl
påslag og mva) brukt ifb. med
«Riksvegutredningen 2019».

Vurderingene for delstrekninger er

vist i figur 5.11. Dagsonekostnader
er her justert noe opp ift. antatt

dyrere vestlandsterreng. Normal

kostnad firefelts veg er da satt til 180
tusen per løpemeter. Lav verdi er
antatt å være 150 tusen per

løpemeter, mens høy verdi er vurdert
til 250 tusen. Med

kunnskapsgrunnlaget vi har i dag er
det antatt at alle toløpstunneler
(2xT9,5) vil ha en normal

gjennomsnittlig løpemeterkost på

410 tusen kroner. Firefelts viadukter
(bruer) er antatt å koste 1,4 mill. per
løpemeter.

Figur 5.11 Alternativene til siling 2 kodet opp med antatt
kostnad for ulike delstrekninger/elementer

5.5.2 Totallengder og tunnellengder
Relevant i forhold til siling er også totallengde på sammensatte linjer. Dette er blant annet

en indikasjon på trafikantnytte og reisetider. Testene som er gjennomført i kap 5.4.2 viser
at økt veglengde reduserer trafikantnytten vesentlig. Økende veglengde vurderes derfor i
denne sammenhengen som negativt for trafikantnytte og reisetid.

Tunnellengde er en faktor som i stor grad påvirker investeringskostnadene og som fanges
opp der. Samtidig vil også alternativer med mye tunnel også gi vesentlig høyere drifts- og

vedlikeholdskostnader. Det kan grovt antas at det koster 6-8 ganger så mye å

drifte/vedlikeholde tunnel som tilsvarende veg i dagen. Brann- og tunnelsikkerhet gjør også

at en bør redusere omfanget av lange tunnelløsninger. Økende samlet tunnellengde vurderes
derfor som negativt.
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5.5.3 Alternativene rangert etter investeringskostnader (lav til høy)
Med metoden beskrevet i kap 5.5.1 er beregnet kostnader for alle de 31 hovedlinjene

(eksklusiv kryss, lokalvegsystem og GS-system). I tabell 5-5 er disse rangert fra lav (grønn)
til høy (rød) investeringskostnad.

Resultatene viser at laveste kostnad (kun hovedlinje) er rundt 5 mrd, og at det er ca 2,5 mrd

(+50%) i forskjell mellom billigste og dyreste hovedlinje. Generelt går alle de rimeligste
hovedlinjene via Blindheimsdalen. Det skyldes både at disse alternativene generelt har
mindre tunnel for delstrekning sør (S), og at flere av disse har daglinje N2 i nord. For
kostnader vil dette oppveie at vegen da gjerne er vesentlig lengre.

Tabell 5-5 Alternativer (se figur 5.1) rangert etter beregnet kostnad. NB: Dette er kun kostnad for
hovedveg, eksklusiv alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, og må ikke tolkes som forventet
totalkostnad.
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5.5.4 Alternativene rangert etter totallengde (lav til høy)
I tabell 5-6 er de 31 alternativene rangert etter totallengde fra lav (grønn) til høy (rød).
Resultatene viser at korteste alternativ mellom nytt hovedkryss i Arna og kryss ved

Klauvaneset er rundt 16,8 kilometer. Dette er en innkorting på 4,3 kilometer i forhold til

dagens veg som er 21,1 km og har fartsgrense 60/70 km/t. Den lengste kombinasjonen

som i størst grad følger dagens vegkorridor er rundt 19,6 kilometer.

Tabell 5-6 Alternativer (se figur 5.1) rangert etter totallengde (lav til høy).
NB: Viste kostnader i tabellen er eksklusiv alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, og må ikke tolkes
som forventet totalkostnad.
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5.5.5 Alternativene rangert etter samlet tunnellengde (lav til høy)
De 31 alternativene er rangert etter samlet tunnellengde fra lav (grønn) til høy (rød) i tabell

5-7.

Resultatene viser at det er svært stor forskjell mellom alternativet med minst tunnel (5,9 km)
og det med mest (14,4 km). Med unntak av kombinasjonen S5+N1 er alle de tolv best

rangerte på denne faktoren løsninger med mye daglinje i nord (N2 eller N5). Generelt gir

alternativer via Eikås mer tunnel enn de som går via Blindheimsdalen.

Tabell 5-7 Alternativer (se figur 5.1) rangert etter samlet tunnellengde (lav til høy)
NB: Viste kostnader i tabellen er eksklusiv alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, , og må ikke tolkes
som forventet totalkostnad.
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5.5.6 Skredfare og geologi
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 5.12 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 for flere områder med

aktsomhet for steinsprang og jord- og
flomskred. Det er tidligere registrert
flere steinspranghendelser i

planområdet, disse er knyttet til

Figur 5.12 Aktsomhetskart for skred i planområdet

eksisterende E16 mellom Indre Arna og Vågsbotn. Det er og registrert et jordskred ved
Hetlebakka, nord for Gaupåsvatnet.

I Statens vegvesen omfattes all bygging av veg som krever reguleringsplan/byggeplan 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.

Bergarter og svakhetssoner

For omtale av bergarter, svakhetssoner mv. vises til planprogram kap. 3.1.14. Generelt er

det ikke kartlagt forhold som har avgjørende betydning for mulig tunnelbygging og siling av
alternativ på dette stadiet.
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5.5.7 Geoteknikk
Det er foretatt en foreløpig vurdering av planområdet med hensyn til grunnforhold og behov
for grunnundersøkelser. 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
løpemeterkostnadene, jfr. kap 5.5.1.

Vurderingen oppsummerer delområdene slik:

Indre Arna

Momentene som en må ta hensyn til her, er plassering av tunnelportaler og overdekning

samt grunnforhold langs dagens fv 580. Det forventes ikke store geotekniske utfordringer i

dette området.

Arnavågen-Gaupås

I alternativ med 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.

Gaupåsvatnet

Noen vegalternativ medfører utfylling i Gaupåsvatnet. Det er tidligere gjort

grunnundersøkelser i Gaupåsvatnet. I østlig del av vatnet er det en stor forsenkning i

terrenget. Det er en utfordrende utfylling, men den anses som gjennomførbar. Det kan bli
aktuelt med supplerende undersøkelser i vannet.

Haugland

Området her er relativt flat og består 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. veiutvidelse 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.
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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.

5.5.8 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 5.13 Illustrasjon Gaupåsvatnet. Foto: Google Maps
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5.6 Siling 2 - sammensatte linjer
5.6.1 Kombinasjon S2+N1 siles vekk
Beskrivelse

S2 er her en lang tunnel fra Arna som videreføres med lang daglinje forbi Gaupås/Kalsås (øst
for Beitelsvatnet) til Blindheimsdalen. N1 i nord er en lang tunnel fra Vågsbotn under
Vikaleitet til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S2 har middels negativt konfliktnivå for landskapsbilde i områdene
Haugland/Blindheim

•
•

Kulturarv: S2 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland.

Naturmangfold: S2 har stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet og viktig hjortetrekk
Blinde

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S2 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt i nærmiljø Gaupås

•

Naturressurser: S2+N1 har stort negativt konfliktnivå for naturressurser. S2 har stort

negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, Kalsås og i Blindheimsdalen, i areal
som i kommuneplanens arealdel er avsatt med hensynssone for landbruk. N1 har
middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Vågsbotn.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S2+N1 via Blindheimsdalen er den korteste linja mellom Arna og

Klauvaneset. Lengden er rundt 16,8 km (rangering 1 av 31), herav 10,7 km tunnel

(rangering 13 av 31). Kostnad (ekskl kryss, lokalveger og GS) er beregnet til 5,5 mrd

(rangering 5 av 31).
•

S2 er vurdert som et gunstig alternativ med hensyn på prissatte konsekvenser i søndre

delstrekning. Den kutter kraftig i reisetiden samtidig som den er relativt rimelig
sammenlignet med andre alternativ.
•

Linjen åpner for kryssmulighet ved Haugland og et funksjonelt kryss mellom hovedveg
og lokalveger sør for Vågsbotn.

•
•
•

S2 vil gi noe inngrep i eksisterende spredt bebyggelse mellom Haugland og Vågsbotn.

Grunnforholdene i S2 er vurdert som noe varierende pga. myrområder ved Haugland.

N1 er det alternativet på nordre delstrekning som er rangert best for prissatte
konsekvenser. Det er det alternativet som kutter mest i reisetid.

•
•

N1 har høy investeringskostnad og driftskostnad.

Kryss sør for Vågsbotn gjør at reisetid mot Åsane og Bergen er kortere enn andre

alternativ og man kan få koblet seg på evt. kollektivknutepunkt og lokalveger her.

•

Alternativet kan åpne for å kunne ha kollektivfelt mot nord ved at man har en dagsone
mellom kryss i Vågsbotn og tunnel.

•

Støykonsekvens og inngrep i eksisterende bebyggelse er antatt å være begrensede på
strekningen nord for Vågsbotn. Grunnforholdene er her antatt å være gode.
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Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S2+N1siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold for

delstrekning sør (S2) der flere tema har stort konfliktnivå. Andre kombinasjoner med
daglinje i Haugland/Gaupås-området vurderes å ha noe mindre konfliktnivå.

Figur 5.14 Kombinasjonen S2+N1 siles vekk
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5.6.2 Kombinasjon S2+N2 siles vekk
Beskrivelse

S2 er her en lang tunnel fra Arna som videreføres med lang daglinje forbi Gaupås/Kalsås (øst
for Beitelsvatnet) til Blindheimsdalen. N2 i nord er en tunnel fra Blindheimsdalen (halvt kryss)
til Eikås (halvt kryss) og daglinje videre i lia vest for dagens veg til Tuft. Lengst i nord har N2
varianter med kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S2 har middels negativt konfliktnivå i områdene Haugland/Blindheim
ellers lite konfliktnivå

•

Kulturarv: S2 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland. N2 har
middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S2 har stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet og viktig hjortetrekk
Blinde. N2 har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S2 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt i nærmiljø Gaupås. N2
er vurdert til å ha stort negativ konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord
og Almås for Hylkje-området.

•

Naturressurser: S2+N2 har stort negativt konfliktnivå for naturressurser. S2 har stort

negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, Kalsås og i Blindheimsdalen, i areal
som i kommuneplanens arealdel er avsatt med hensynssone for landbruk. N2 har

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

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S2+N2 via Blindheimsdalen er rundt 18,4 km lang (rangering 27 av 31),
herav 7,1 km tunnel (rangering 2 av 31). Kostnad (ekskl kryss, lokalveger og GS) er
beregnet til rundt 5,0 mrd (rangering 1 av 31).

•

S2 er vurdert som det beste alternativet med hensyn på prissatte konsekvenser i søndre
delstrekning. Den kutter kraftig i reisetiden samtidig som den er langt billigere enn
andre alternativ.

•

Linjen åpner for kryssmulighet mellom Blindheimsdalen og Haugland og åpner for et

funksjonelt kryss mellom hovedveger og lokalveger på Vågsbotn.
•

S2 vil medføre noe inngrep i eksisterende spredt bebyggelse mellom Haugland og
Vågsbotn.

•
•

Grunnforholdene er vurdert som noe varierende pga. myrområder ved Haugland.
N1 er det alternativet på nordre delstrekning som er rangert best for prissatte
konsekvenser. Det er det alternativet som kutter mest i reisetid.

•
•

Alternativet har høy investeringskostnad og driftskostnad.

Med kryss på Vågsbotn gjør at det reisetid mot Åsane og Bergen er kortere enn andre
alternativ og man kan få koblet seg på evt. kollektivknutepunkt og lokalveger her.

•

Alternativet åpner for å kunne ha kollektivfelt mot Nord ved at man har en dagsone
mellom kryss i Vågsbotn og tunnel.

•

Støykonsekvens og inngrep i eksisterende bebyggelse er antatt å være minimale på
strekningen.
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Grunnforholdene er antatt å være gode.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S2+N2 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold for

både delstrekning sør (S2) og delstrekning nord (N2) der flere tema har stort konfliktnivå.

Andre kombinasjoner med daglinje i Haugland/Gaupås-området vurderes å ha noe mindre

konfliktnivå.

Figur 5.15 Kombinasjonen S2+N2 siles vekk
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5.6.3 Kombinasjon S4+N1 siles vekk
Beskrivelse

S4 er her en lang tunnel fra Arna som videreføres på fylling i nordre del av Gaupåsvatnet,

tunnel gjennom Gaupåsen, og daglinje videre i Blindheimsdalen. N1 i nord er en lang tunnel
fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S4 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
området Blindheim

•
•
•
•

Kulturarv: S4+N1 har bare lite konfliktnivå

Naturmangfold: S4 stort negativt konfliktnivå med viktig hjortetrekk Blinde

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S4+N1 har bare lite konfliktnivå

Naturressurser: S4+N1 har middels negativt konfliktnivå. S4 har middels konfliktnivå

med jordbruksareal i Blindheimsdalen. N1 har middels konfliktnivå med jordbruksareal i
Vågsbotn.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S4+N1 via Blindheimsdalen er 17,6 km lang (rangering 18 av 31), herav

12,0 km tunnel (rangering 16 av 31). Kostnad (ekskl kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,2 mrd (rangering 10 av 31).

•
•

S4 reduserer reisetiden noe mellom Arna og Vågsbotn.

Kostnadene er vurdert som høye på grunn av mye tunnel samt mulig bru over
Gaupåsvatnet.

•
•

Linjen legger opp til mulig kryss ved Gaupåsvatnet eller Blindheimsdalen sør.

S4 vil medføre noe inngrep i eksisterende bebyggelse og støypåkjenninger mellom
Gaupås og Vågsbotn.

•
•

Grunnforholdene er vurdert som gode på strekningen.

N1 er det alternativet på nordre delstrekning som er rangert best for prissatte
konsekvenser. Det er det alternativet som kutter mest i reisetid.

•

Alternativet har høy investeringskostnad og driftskostnad.

•

Med kryss på Vågsbotn gjør at det reisetid mot Åsane og Bergen er kortere enn andre

•

Alternativet åpner for å kunne ha kollektivfelt mot Nord ved at man har en dagsone

alternativ og man kan få koblet seg på evt. kollektivknutepunkt og lokalveger her.

mellom kryss i Vågsbotn og tunnel.
•

Støykonsekvens og inngrep i eksisterende bebyggelse er antatt å være minimale på
strekningen.

•

Grunnforholdene er antatt å være gode.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S4+N1siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør. Alternativet har høy kostnad, lange tunneler og mulig behov for bru over
Gaupåsvatnet.
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Figur 5.16 Kombinasjonen S4+N1 siles vekk
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5.6.4 Kombinasjon S4+N2 siles vekk
Beskrivelse

S4 er her en lang tunnel fra Arna som videreføres på fylling i nordre del av Gaupåsvatnet,

tunnel gjennom Gaupåsen, og daglinje videre i Blindheimsdalen. N2 i nord er en tunnel fra

Blindheimsdalen (halvt kryss) til Eikås (halvt kryss) og daglinje videre i lia vest for dagens veg
til Tuft. Lengst i nord har N2 varianter med kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•

Landskapsbilde: S4+N2 lite konfliktnivå med tema landskapsbilde

Kulturarv: S4 har lite konfliktnivå med tema kulturarv. N2 har middels negativt

konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S4 stort negativt konfliktnivå med viktig hjortetrekk Blinde. N2 har
middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S4 har lite konfliktnivå. N2 er vurdert til å ha stort negativ

konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.
•

Naturressurser: S4+N2 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå. S4 har middels

konfliktnivå i jordbruksareal i Blindheimsdalen. N2 har middels negativt konfliktnivå med
jordbruksareal i Vågsbotn og på Almås, Tuft og i Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S4+N2 via Blindheimsdalen er 19,2 km lang (rangering 30 av 31). Samlet
tunnellengde er 8,4 km (rangering 4 av 31). Kostnad (ekskl kryss, lokalveger og GS) er

beregnet til 5,7 mrd (rangering 7 av 31).

•
•

S4 reduserer reisetiden noe mellom Arna og Vågsbotn.

Kostnadene er vurdert som høye på grunn av mye tunnel samt mulig bru over
Gaupåsvatnet.

•
•

Linjen legger opp til mulig kryss ved Gaupåsvatnet eller Blindheimsdalen sør.

S4 vil medføre noe inngrep i eksisterende bebyggelse og støypåkjenninger mellom
Gaupås og Vågsbotn.

•
•

Grunnforholdene er vurdert som gode på strekningen.

N2 er rangert som et svært godt alternativ med hensyn på prissatte tema. Alternativet

har daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden blir langt mindre,
men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som andre linjer.

•

Med kryss på Vågsbotn gjør at det reisetid mot Åsane og Bergen er kortere enn andre
alternativ og man kan få koblet seg på evt. kollektivknutepunkt og lokalveger her.

•

Alternativet åpner for å kunne ha kollektivfelt på nordre del ved at man har lang
dagsone.

•

Støykonsekvens og inngrep i eksisterende bebyggelse er antatt å være vesentlig i Eikåsområdet, men ellers minimal.

•

Grunnforholdene er antatt å være gode.
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Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S4+N2 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold

både på delstrekning sør (S4) og på delstrekning nord (N2). Dagsone både i Blindheimsdalen

og i Åsane nord gir mange tema stort konfliktnivå. I tillegg har alternativet høy kostnad med
lang tunnel og mulig bru over Gaupåsvatnet i Arna (S4).

Figur 5.17 Kombinasjonen S4+N2 siles vekk
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5.6.5 Kombinasjon S6+N4 siles vekk
Beskrivelse

S6 er her en lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. Denne krysser mot øst

ved Blindheim og videreføres med tunnel til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N4 i nord er
en lang tunnel fra Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S6 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
områdene Haugland og Blindheim og N4 har middels negativt konfliktnivå med
landskapsbilde i Haukåsområdet.

•

Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og N4 har
middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.

•

Naturmangfold: S6 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring) og N4
stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by-

og bygdeliv for viktige tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området.

•

Naturressurser: S6+N4 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå. S6 har stort negativt
konfliktnivå i jordbruksareal på Botn på Haugland, og middels negativt konfliktnivå med
landbruks på Kalsås og Blinde øst.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S6+N4 via Eikås er 17,3 km lang (rangering 11 av 31), herav 12,7 km

tunnel (rangering 21 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet

til 6,8 mrd (rangering 24 av 31).

•

S6 reduserer reisetiden kraftig mellom Arna og Eikås. Men ikke like mye for Arna-Åsane

som alternativene som går mot Vågsbotn.
•
•

Kostnadene er vurdert som høye på grunn av mye tunnel.

I Blindheimsdalen vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det
vil her bli økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•
•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Blindheim sør.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S6+N4 siles vekk både med begrunnelse i ikke-prissatte forhold og prissatte
forhold. Ikke-prissatte for delstrekning sør (dagsone i Haugland vest) der flere tema har
stort konfliktnivå og i kryssområdet på Eikås der alternativet kommer i konflikt med

Haukåsvassdraget og kulturlandskap på Haukås. Når det gjelder prissatte forhold, har
alternativet lange tunneler og høyt kostnadsnivå.
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Figur 5.18 Kombinasjonen S6+N4 siles vekk
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5.6.6 Kombinasjon S6+N5 siles vekk
Beskrivelse

S6 er her en lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. Denne krysser mot øst

ved Blindheim og videreføres med tunnel til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N5 i nord er
en kort tunnel fra Haukås til daglinje via Tuft. Lengst i nord har N5 varianter med kort og
noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S6 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i

•

Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og N5 har

områdene Haugland og Blindheim

middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S6 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring) og N5
stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by-

og bygdeliv for viktige tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området. N5 er vurdert

til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by- og bygdeliv for viktige tilkomstveier til

Byfjellene Nord og nærturterreng Haukåsskogen/Almås

•

Naturressurser: S6+N5 er vurdert til å stort negativt konfliktnivå. S6 har stort negativt

konfliktnivå i jordbruksareal på Haugland, Kalsås og Blinde øst. N5 har middels negativt
konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S6+N5 via Eikås er 18,1 km lang (rangering 24 av 31), herav 9,4 km tunnel

(rangering 8 av 31). Kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet til 6,3 mrd

(rangering 12 av 31).
•

S6 reduserer reisetiden kraftig mellom Arna og Eikås. Men ikke like mye for Arna-Åsane
som alternativene som går mot Vågsbotn.

•
•

Kostnadene er vurdert som høye på grunn av mye tunnel.

I Blindheimsdalen vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det
vil her bli økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•
•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Blindheim sør.

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S6+N5 siles vekk hovedsaklig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold. Her

er det enda større konfliktnivå for ikke-prissatte fordi det i tillegg til delstrekning sør
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(dagsone i Haugland vest) der flere tema har stort konfliktnivå og i kryssområdet på Eikås
der alternativet kommer i konflikt med Haukåsvassdraget, har alternativet dagsone i

Tuftområdet der flere tema har stort konfliktnivå. Når det gjelder prissatte forhold, har
alternativet lange tunneler og forholdsvis høyt kostnadsnivå.

Figur 5.19 Kombinasjonen S6+N5 siles vekk
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5.6.7 Kombinasjon S7+N3 siles vekk
Beskrivelse

S7 er her en lang tunnel fra Arna til daglinje langs vestre side av Gaupåsen og videre i tunnel
til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N3 i nord er en lang tunnel under Vikaleitet til
Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S7 har middels negativt konfliktnivå for landskapsbilde i områdene
Haugland/Blindheim

•
•
•

Kulturarv: S7 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland.

Naturmangfold: S7 har stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S7 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt i nærmiljø Gaupås

•

Naturressurser: S7+N3 er vurdert å ha middels negativt konfliktnivå. S7 har middels
negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland og Blinde øst.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S7+N3 via Eikås er 17,0 km lang (rangering 8 av 31), herav 12,8 km tunnel

(rangering 22 av 31). Middels høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet

til 6,3 mrd (rangering 13 av 31).
•

S7 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for ArnaÅsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S7 er vurdert til å bli høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger opp til mulig kryss på Blindheim sør.

Inngrep i eksisterende bebyggelse og landbruk vil være betraktelig fra Haugland mot
Blindheim sør.

•
•
•

Økte støypåkjenninger på Haugland og mot Blindheim sør vil føre til ekstrakostnader.
Grunnforhold er vurdert som gode med unntak av myrområder ved Haugland.

N3 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S7+N3 siles vekk med begrunnelse i ikke-prissatte forhold for delstrekning
sør (S7) der flere tema har stort konfliktnivå i Hauglandområdet og prissatte forhold med
høy tunnelandel og forholdsvis høye kostnader.
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Figur 5.20 Kombinasjonen S7+N3 siles vekk

97

Silingsrapport – vedlegg til planprogram

KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

5.6.8 Kombinasjon S7+N4 siles vekk
Beskrivelse

S7 er her en lang tunnel fra Arna til daglinje langs vestre side av Gaupåsen og videre i tunnel
til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N4 i nord er en lang tunnel fra Haukås til
Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S7 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
områdene Haugland og Blindheim og N4 har middels negativt konfliktnivå med
landskapsbilde i Haukåsområdet.

•

Kulturarv: S7 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og N4 har
middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.

•

Naturmangfold: S7 stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet og N4 stort negativt

konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S7 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til sentrale Byfjell og barriereeffekt for nærmiljø

Gaupås.

•

Naturressurser: S7+N4 er vurdert å ha middels negativt konfliktnivå. S7 har middels
negativt konfliktnivå for jordbruksareal på Haugland og Blinde øst.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S7+N4 via Eikås er 17,0 km lang (rangering 6 av 31), herav 12,7 km tunnel
(rangering 20 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet til 6,8
mrd (rangering 23 av 31).

•

S7 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for ArnaÅsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S7 er vurdert til å bli høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger opp til mulig kryss på Blindheim sør.

Inngrep i eksisterende bebyggelse og landbruk vil være betraktelig fra Haugland mot
Blindheim sør.

•
•
•

Økte støypåkjenninger på Haugland og mot Blindheim sør vil føre til ekstrakostnader.

Grunnforhold er vurdert som gode med unntak av myrområder ved Haugland.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli

igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.
•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S7+N4 siles vekk med begrunnelse i ikke-prissatte forhold for delstrekning
sør (S7) der flere tema har stort konfliktnivå i Hauglandområdet, og i Eikåsområdet der

traseen kommer i konflikt med Haukåsvassdraget. Når det gjelder prissatte forhold, har
alternativet høy tunnelandel og forholdsvis høye kostnader.
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Figur 5.21 Kombinasjonen S7+N4 siles vekk
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5.6.9 Kombinasjon S7+N5 siles vekk
Beskrivelse

S7 er her en lang tunnel fra Arna til daglinje langs vestre side av Gaupåsen og videre i tunnel
til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N5 i nord er en kort tunnel fra Haukås daglinje via

Tuft. Lengst i nord har N5 varianter med kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som
N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S7 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i

•

Kulturarv: S7 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland og N5 har

områdene Haugland og Blindheim

middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S7 stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet og N5 stort negativt

konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S7 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til sentrale Byfjell og barriereeffekt for nærmiljø

Gaupås. N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by- og bygdeliv for
viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng Haukåsskogen/Almås

•

Naturressurser: S7+N5 er vurdert å ha middels negativt konfliktnivå. S7 har middels
negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland og Blinde øst. N5 har middels
negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S7+N5 via Eikås er 17,7 km lang (rangering 20 av 31), herav 9,4 km tunnel

(rangering 7 av 31). Middels høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,2 mrd (rangering 11 av 31).

•

S7 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for ArnaÅsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S7 er vurdert til å bli høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger opp til mulig kryss på Blindheim sør.

Inngrep i eksisterende bebyggelse og landbruk vil være betraktelig fra Haugland mot
Blindheim sør.

•
•

Økte støypåkjenninger på Haugland og mot Blindheim sør vil føre til ekstrakostnader.

Grunnforhold er vurdert som gode med unntak av myrområder ved Haugland.

•

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.

høyere investering.
•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.
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Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S7+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold for
delstrekning sør (S7) og i delstrekning nord (N5) der flere tema har stort konfliktnivå i

Hauglandområdet og i Tuftområdet, Alternativet har også konflikt med Haukåsvassdraget.

For prissatte forhold, har alternativet høy tunnelandel og forholdsvis høye kostnader.

Figur 5.22 Kombinasjonen S7+N5 siles vekk
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5.6.10 Kombinasjon S8+N4 siles vekk
Beskrivelse

S8 er her en lang tunnel fra Arna til Haugland, med daglinje langs vestsiden av Gaupåsvatnet
og tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N4 i nord er en lang tunnel fra
Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S8 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
området Haugland og N4 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i
Haukåsområdet.

•

Kulturarv: S8 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved

Haugland/Gaupåsområdet og N4 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i
Haukåsområdet.
•

Naturmangfold: S7 stort negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet og N4 stort negativt

konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S8 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt og økt støybilde i

nærmiljø Gaupås
•

Naturressurser: S8 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Gaupås. N4
er vurdert til å ha lite konfliktnivå med naturressurser.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S8+N4 via Eikås er 17,0 km lang (rangering 7 av 31), herav 13,1 km tunnel

(rangering 24 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet til 6,9

mrd (rangering 26 av 31).
•

S8 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-

Åsane som traseene som går mot Vågsbotn.
•
•
•
•

Kostnadene for S8 er vurdert til å bli høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger opp til mulig kryss på Gaupåsvatnet.

Inngrep i eksisterende bebyggelse vil det være noe av på Haugland ellers minimalt.

Økte støypåkjenninger på Haugland og fra traseen langs Gaupåsvatnet vil føre til

ekstrakostnader.
•
•

Grunnforhold er vurdert som gode med unntak av myrområder ved Haugland.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S8+N4 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse at vi har et likeverdig

alternativ i S8+N3 som ikke er i konflikt med Haukåsvassdraget i krysset ved Eikås og har litt
kortere tunnel i nord.
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Figur 5.23 Kombinasjonen S8+N4 siles vekk
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5.6.11 Kombinasjon S8+N5 siles vekk
Beskrivelse

S8 er her en lang tunnel fra Arna til Haugland, med daglinje langs vestsiden av Gaupåsvatnet
og tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N5 i nord er en kort tunnel fra

Haukås til daglinje via Tuft. Lengst i nord har N5 varianter med kort og noe lengre tunnel til
Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S8 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
området Haugland/Gaupås.

•

Kulturarv: S8 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved

Haugland/Gaupåsområdet og N5 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved
Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S8 middels negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet. og N5 stort negativt
konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S8 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt og økt støybilde i

nærmiljø Gaupås. N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by- og

bygdeliv for viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng
Haukåsskogen/Almås

•

Naturressurser: S8 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Gaupås og

N5 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S8+N5 via Eikås er 17,8 km lang (rangering 21 av 31), herav 9,8 km tunnel

(rangering 10 av 31). Middels høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet

til 6,3 mrd (rangering 14 av 31).

•

S8 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-

•

Kostnadene for S8 er vurdert til å bli høye, grunnet mye tunnel.

Åsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Alternativet legger opp til mulig kryss på Gaupåsvatnet.

Inngrep i eksisterende bebyggelse vil det være noe av på Haugland ellers minimalt.

Økte støypåkjenninger på Haugland og fra traseen langs Gaupåsvatnet vil føre til
ekstrakostnader.

•
•

Grunnforhold er vurdert som gode med unntak av myrområder ved Haugland.

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.
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Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S8+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i ikke-prissatte forhold

knyttet til nordre del (N5); konflikt med Haukåsvassdraget og flere tema med stort konfliktnivå i Tuftområdet. Kostnadsnivået er relativt høyt med lange tunneler i søndre del (S8).

Figur 5.24 Kombinasjonen S8+N5 siles vekk
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5.6.12 Kombinasjon S9+N3 siles vekk
Beskrivelse

S9 er her en svært lang tunnel fra Arna, under Haugland/Gaupås til en kort daglinje (uten

kryss) nordvest for Gaupåsvatnet. Herfra går S9 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er
plassert. N3 i nord er en lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•
•
•
•

Landskapsbilde: Lite konfliktnivå
Kulturarv: Lite konfliktnivå

Naturmangfold: Lite konfliktnivå

Friluftsliv/by- og bygdeliv: Lite konfliktnivå

Naturressurser: Lite konfliktnivå

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S9+N3 via Eikås er 17,0 km lang (rangering 5 av 31), herav hele 14,4 km

tunnel (rangering 31 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,7 mrd (rangering 20 av 31).

•

S9 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for ArnaÅsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S9 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger ikke opp til kryss mellom Arna og Eikås.

På grunn av at alternativet hovedsakelig går i tunnel på søndre parsell blir det ingen
utfordringer med støy, grunnforhold eller inngrep i bebyggelse.

•

N3 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre

igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.
•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S9+N3 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold med
svært lang og dyr tunnel (S9) for delstrekning sør, ikke kryss i Gaupåsområdet og økt
reisetid knyttet til Ringveg øst funksjon.
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Figur 5.25 Kombinasjonen S9+N3 siles vekk
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5.6.13 Kombinasjon S9+N4 siles vekk
Beskrivelse

S9 er her en svært lang tunnel fra Arna, under Haugland/Gaupås til en kort daglinje (uten

kryss) nordvest for Gaupåsvatnet. Herfra går S9 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er
plassert. N4 i nord er en lang tunnel fra Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: N4 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i

Haukåsområdet.
•
•
•
•

Kulturarv: N4 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.
Naturmangfold: N4 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
Friluftsliv/by- og bygdeliv: Lite konfliktnivå

Naturressurser: Lite konfliktnivå

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S9+N4 via Eikås er 16,9 km lang (rangering 3 av 31), herav hele 14,3 km

tunnel (rangering 30 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 7,1 mrd (rangering 28 av 31).

•

S9 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for ArnaÅsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S9 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger ikke opp til kryss mellom Arna og Eikås.

På grunn av at alternativet hovedsakelig går i tunnel på søndre parsell blir det ingen
utfordringer med støy, grunnforhold eller inngrep i bebyggelse.

•

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S9+N4 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold med
svært lang og dyr tunnel (S9) for delstrekning sør, ikke kryss i Gaupåsområdet og økt

reisetid knyttet til Ringveg øst funksjon. Men i dette alternativet er det i tillegg konflikt med

Haukåsvassdraget og søndre del av Haukåsområdet vest.
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Figur 5.26 Kombinasjonen S9+N4 siles vekk
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5.6.14 Kombinasjon S9+N5 siles vekk
Beskrivelse

S9 er her en svært lang tunnel fra Arna, under Haugland/Gaupås til en kort daglinje (uten

kryss) nordvest for Gaupåsvatnet. Herfra går S9 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er
plassert. N5 i nord er en kort tunnel fra Haukås til daglinje via Tuft. Lengst i nord har N5
varianter med kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•

Landskapsbilde: Lite konfliktnivå

Kulturarv: N5 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og
Hordvik.

•
•

Naturmangfold: N5 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

Friluftsliv/by- og bygdeliv: N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv for viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng

Haukåsskogen/Almås

•

Naturressurser: N5 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft

og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S9+N5 via Eikås er 17,7 km lang (rangering 19 av 31), herav 11,0 km

tunnel (rangering 15 av 31). Relativt høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er
beregnet til 6,6 mrd (rangering 17 av 31).

•

S9 vil redusere reisetiden betraktelig fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-

Åsane som traseene som går mot Vågsbotn.

•
•
•

Kostnadene for S9 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel.

Alternativet legger ikke opp til kryss mellom

På grunn av at alternativet hovedsakelig går i tunnel på søndre parsell blir det ingen
utfordringer med støy, grunnforhold eller inngrep i bebyggelse.

•

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:
•

Kombinasjonen S9+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold med

svært lang og dyr tunnel (S9) for delstrekning sør, ikke kryss i Gaupåsområdet og økt

reisetid knyttet til Ringveg øst funksjon. I dette alternativet er det i tillegg konflikt med

ikke-prissatte tema i Haukåsvasdraget i Eikåsområdet og det har flere tema med middels

og stort negativt konfliktnivå for ikke –prissatte tema i Almås, Tuft og Hordvik.
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Figur 5.27 Kombinasjonen S9+N5 siles vekk
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5.6.15 Kombinasjon S10+N4 siles vekk
Beskrivelse

S10 er en løsning med lang tunnel fra Arna til Gaupåsvatnet med viadukt og fylling i nordre

del av Gaupåsvatnet. Herfra går S10 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert.
N4 i nord er en lang tunnel fra Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: N4 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i
Haukåsområdet.

•
•
•
•

Kulturarv: N4 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.
Naturmangfold: N4 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.
Friluftsliv/by- og bygdeliv: Lite konfliktnivå

Naturressurser: Lite konfliktnivå

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S10+N4 via Eikås er 17,3 km lang (rangering 10 av 31), herav hele 13,9 km
tunnel (rangering 28 av 31). Svært høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er
beregnet til 7,4 mrd, den høyeste av alle kombinasjoner (rangering 31 av 31).

Dette skyldes mye tunnel og kostbare viadukter både ved Gaupåsvatnet og Eikås/Haukås.

•

S10 vil redusere reisetiden noe fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-Åsane

som traseene som går mot Vågsbotn eller alternativene som går mer i rett linje mot
Eikås.

•
•
•

Kostnadene for S10 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel.

Fylling med bru i nordøstre del av Gaupåsvatnet er teknisk krevende og kostbart.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S10+N4 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for
delstrekning sør (S10) med svært høye kostnader, stor tunnelandel og mulig bru over

Gaupåsvatnet i Arna. I tillegg har N4 for deltema naturmangfold stort konfliktnivå med
Haukåsvasdraget.
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Figur 5.28 Kombinasjonen S10+N4 siles vekk
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5.6.16 Kombinasjon S10+N5 siles vekk
Beskrivelse

S10 er en løsning med lang tunnel fra Arna til Gaupåsvantet med viadukt og fylling i nordre

del av Gaupåsvatnet. Herfra går S10 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert.N5

i nord er en kort tunnel fra Haukås daglinje via Tuft. Lengst i nord har N5 varianter med kort
og noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•

Landskapsbilde: Lite konfliktnivå på hele strekningen.

Kulturarv: N5 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og
Hordvik.

•
•

Naturmangfold: N5 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

Friluftsliv/by- og bygdeliv: N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv for viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng

Haukåsskogen/Almås

•

Naturressurser: N5 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Almås, Tuft
og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S10+N5 via Eikås er 18,0 km lang (rangering 22 av 31), herav 10,6 km

tunnel (rangering 12 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet

til 6,9 mrd (rangering 25 av 31).

•

S10 vil redusere reisetiden noe fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-Åsane

som traseene som går mot Vågsbotn eller alternativene som går mer i rett linje mot
Eikås.

•
•
•

Kostnadene for S10 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel.

Fylling med bru i nordøstre del av Gaupåsvatnet er teknisk krevende og kostbart.

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:
•

Kombinasjonen S10+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold

med svært lang og dyr tunnel (S10) for delstrekning sør og mulig bru over Gaupåsvatnet.

I dette alternativet er det i tillegg konflikt med ikke-prissatte tema i Haukåsvasdraget i

Eikåsområdet og det har flere tema med middels og stort konfliktnivå for ikke –prissatte

tema i Almås, Tuft og Hordvik.
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Figur 5.29 Kombinasjonen S10+N5 siles vekk
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5.6.17 Kombinasjon S11+N4 siles vekk
Beskrivelse

S11 er her en løsning med daglinje langs Arnavågen, med tunnel til nordre del av

Gaupåsvatnet. Herfra går S11 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N4 i
nord er en lang tunnel fra Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde langs

Arnavågen. N4 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i Haukåsområdet.

•

Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø langs Arnavågen og N4
har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.

•
•

Naturmangfold: N4 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S11 er vurdert il å ha middels negativt konfliktnivå med tema
friluftsliv/by- og bygdeliv grunnet berøring av viktige friluftslivsområder langs

Arnavågen/Ytre Arna.
•

Naturressurser: S11 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal langs

Arnavågen/Ytre Arna.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S11+N4 via Eikås er 17,4 km lang (rangering 14 av 31), herav 12,3 km

tunnel (rangering 18 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 7,2 mrd , nest høyest av alle kombinasjoner (rangering 30 av 31).

•

S11 vil redusere reisetiden noe fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-Åsane

som traseene som går mot Vågsbotn eller alternativene som går mer i rett linje mot
Eikås.

•

Kostnadene for S11 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel og kostbar
daglinje langs Arnavågen.

•
•
•

Inngrepene i eksisterende bebyggelse vil være store langs Arnavågen.

Funksjonalitet og tilknytning til lokalveg mellom Arna og Ytre-Arna vil være utfordrende.

Økte støypåkjenninger nord for Arna og fra traseen langs Gaupåsvatnet vil føre til
ekstrakostnader.

•
•

Grunnforhold og geologi er vurdert som krevende langs Arnavågen.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli

igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S11+N4 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør (S11) med mye tunnel og kostbar daglinje langs Arnavågen. I tillegg er det

middels negativt konfliktnivå for flere ikke-prissatte tema langs Arnavågen og stort negativt

konfliktnivå ifm kryssing av Haukåsvassdraget ved Eikås.
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Figur 5.30 Kombinasjonen S11+N4 siles vekk
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5.6.18 Kombinasjon S11+N5 siles vekk
Beskrivelse

S11 er her en løsning med daglinje langs Arnavågen, med tunnel til nordre del av

Gaupåsvatnet. Herfra går S11 i tunnel videre til Eikås der hovedvegkryss er plassert. N5 i

nord er en kort tunnel fra Haukås til daglinje via Tuft. Lengst i nord har N5 varianter med
kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde langs

•

Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø langs Arnavågen og N5

Arnavågen. N5 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i Haukåsområdet.

har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•
•

Naturmangfold: N5 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S11 er vurdert il å ha middels negativt konfliktnivå med tema
friluftsliv/by- og bygdeliv grunnet berøring av viktige friluftslivsområder langs

Arnavågen/Ytre Arna. N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by- og

bygdeliv for viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng
Haukåsskogen/Almås.
•

Naturressurser: S11 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna. N5
har middels negativt konfliktnivå i jordbruksareal på Almås, Tuft og Hordvik.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S11+N5 via Eikås er 18,2 km lang (rangering 25 av 31), herav 8,9 km

tunnel (rangering 6 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,7 mrd (rangering 19 av 31).

•

S11 vil redusere reisetiden noe fra Arna til Eikås. Men ikke være like bra for Arna-Åsane

som traseene som går mot Vågsbotn eller alternativene som går mer i rett linje mot
Eikås.

•

Kostnadene for S11 er vurdert til å bli svært høye, grunnet mye tunnel og kostbar
daglinje langs Arnavågen.

•
•
•

Inngrepene i eksisterende bebyggelse vil være store langs Arnavågen.

Funksjonalitet og tilknytning til lokalveg mellom Arna og Ytre-Arna vil være utfordrende.

Økte støypåkjenninger nord for Arna og fra traseen langs Gaupåsvatnet vil føre til
ekstrakostnader.

•
•

Grunnforhold og geologi er vurdert som krevende langs Arnavågen.

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.
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Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S11+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør (S11) med mye tunnel og kostbar daglinje langs Arnavågen. I tillegg er det
middels konfliktnivå for flere ikke-prissatte tema langs Arnavågen og høyt konfliktnivå ifm
kryssing av Haukåsvassdraget ved Eikås. I tillegg er det det har flere tema med stort
konfliktnivå for ikke –prissatte tema i Almås, Tuft og Hordvik.

Figur 5.31 Kombinasjonen S11+N5 siles vekk
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5.6.19 Kombinasjon S12+N3 siles vekk
Beskrivelse

S12 er en løsning med daglinje langs Arnavågen, og videre med lang tunnel videre til Eikås
der hovedvegkryss er plassert. N3 i nord er en lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S12 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde langs
Arnavågen.

•
•
•

Kulturarv: S12 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø langs Arnavågen
Naturmangfold: Lite konfliktnivå

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S12 er vurdert il å ha middels negativt konfliktnivå med tema
friluftsliv/by- og bygdeliv grunnet berøring av viktige friluftslivsområder langs

Arnavågen/Ytre Arna

•

Naturressurser: S12 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S12+N3 via Eikås er 17,5 km lang (rangering 17 av 31), herav hele 13,4 km
tunnel (rangering 27 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,7 mrd (rangering 21 av 31).

•

Linje S12 vil medføre noe redusert reisetid fra Arna mot Eikås, men vil ikke være spesielt
nyttig for trafikken fra Arna mot Åsane.

•

Investeringskostnadene og driftskostnader for S12 er vurdert til å bli svært høye grunnet

•

Funksjonalitet og tilgjengeligheten langs Arnavågen vil bli utfordrende.

mye tunnel og kostbar daglinje.

•

Inngrepet i eksisterende bebyggelse og støypåkjenninger vil være stort forbi og nord for
Arna.

•
•

Grunnforhold og geologi er vurdert som krevende langs Arnavågen.

N3 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S12+N3 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør (S12) med mye tunnel og kostbar daglinje langs Arnavågen. I tillegg er det

middels konfliktnivå for flere ikke-prissatte tema langs Arnavågen.
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Figur 5.32 Kombinasjonen S12+N3 siles vekk
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5.6.20 Kombinasjon S12+N4 siles vekk
Beskrivelse

S12 er en løsning med daglinje langs Arnavågen, og videre med lang tunnel videre til Eikås
der hovedvegkryss er plassert. N4 i nord er en lang tunnel fra Haukås til Klauvaneset.

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S12 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde langs

Arnavågen. N4 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i Haukåsområdet.
•

Kulturarv: S12 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø langs Arnavågen og N4

•

Naturmangfold: N4 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø i Haukåsområdet.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S12 er vurdert il å ha middels negativt konfliktnivå med tema

friluftsliv/by- og bygdeliv grunnet berøring av viktige friluftslivsområder langs

Arnavågen/Ytre Arna.
•

Naturressurser: S12 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal langs

Arnavågen/Ytre Arna.

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S12+N4 via Eikås er 17,5 km lang (rangering 16 av 31), herav hele 13,4 km
tunnel (rangering 26 av 31). Svært høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er
beregnet til 7,2 mrd (rangering 29 av 31).

•

Linje S12 vil medføre noe redusert reisetid fra Arna mot Eikås, men vil ikke være spesielt

•

Investeringskostnadene og driftskostnader for S12 er vurdert til å bli svært høye grunnet

nyttig for trafikken fra Arna mot Åsane.

mye tunnel og kostbar daglinje.

•
•

Funksjonalitet og tilgjengeligheten langs Arnavågen vil bli utfordrende.

Inngrepet i eksisterende bebyggelse og støypåkjenninger vil være stort forbi og nord for
Arna.

•
•

Grunnforhold og geologi er vurdert som krevende langs Arnavågen.

N4 består av en lang tunneltrasé fra kryss på Eikås mot Klauvaneset. Reisetiden blir
betraktelig kuttet ned, men investeringskostnad og driftskostnad er høy.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S12+N4 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør (S12) med mye tunnel og kostbar daglinje langs Arnavågen. I tillegg er det

middels konfliktnivå for flere ikke-prissatte tema langs Arnavågen og stort konfliktnivå for

naturmangfold ifm kryssing av Haukåsvassdraget.
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Figur 5.33 Kombinasjonen S12+N4 siles vekk
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5.6.21 Kombinasjon S12+N5 siles vekk
Beskrivelse

S12 er en løsning med daglinje langs Arnavågen, og videre med lang tunnel videre til Eikås
der hovedvegkryss er plassert. N5 i nord er en kort tunnel fra Haukås til daglinje via Tuft.

Lengst i nord har N5 varianter med kort og noe lengre tunnel til Klauvaneset (likt som N2).

Silingskriterier ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S12 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde langs

Arnavågen. N5 har middels negativt konfliktnivå med landskapsbilde i Haukåsområdet.
•

Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå med kulturmiljø langs Arnavågen og N5

har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.
•
•

Naturmangfold: N5 stort negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S12 er vurdert il å ha middels negativt konfliktnivå med tema
friluftsliv/by- og bygdeliv grunnet berøring av viktige friluftslivsområder langs

Arnavågen/Ytre Arna. N5 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med friluftsliv/by- og

bygdeliv for viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og nærturterreng
Haukåsskogen/Almås.

•

Naturressurser: S12 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal i Ytre Arna. N5

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

Silingskriterier prissatte tema, tekniske/trafikale forhold, arealinngrep - vurdering:
•

Kombinasjon S12+N5 via Eikås er 18,3 km lang (rangering 26 av 31), herav 10,0 km

tunnel (rangering 11 av 31). Høy kostnad (eksklusiv kryss, lokalveger og GS) er beregnet
til 6,6 mrd (rangering 18 av 31).

•

Linje S12 vil medføre noe redusert reisetid fra Arna mot Eikås, men vil ikke være spesielt
nyttig for trafikken fra Arna mot Åsane.

•

Investeringskostnadene og driftskostnader for S12 er vurdert til å bli svært høye grunnet
mye tunnel og kostbar daglinje.

•
•

Funksjonalitet og tilgjengeligheten langs Arnavågen vil bli utfordrende.

Inngrepet i eksisterende bebyggelse og støypåkjenninger vil være stort forbi og nord for
Arna.

•
•

Grunnforhold og geologi er vurdert som krevende langs Arnavågen.

N5 i nord inkluderer daglinje vest for dagens E39. Dette gjør at investeringskostnaden

blir langt mindre, men vil ikke gi samme reisetidsbesparelsen som linje tunneltraseene.
•

Alternativet går i tunnel fra krysset på Eikås og opp til Tuft. Det vil si kortere dagsone og
høyere investering.

•

Kryss på Eikås fører til økt reisetid i form av at reisende til og fra Bergen må kjøre
igjennom Eikåstunnelen før de kan koble seg på/kjøre av ringvegen.

•

På Eikås vil det kreves inngrep i eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil her bli
økte støypåkjenninger for bebyggelsen i nærheten.

•

Grunnforholdene på strekningen er vurdert til å være varierende på Eikås.

Begrunnelse for siling:

Kombinasjonen S12+N5 siles vekk hovedsakelig med begrunnelse i prissatte forhold for

delstrekning sør (S12) med mye tunnel og kostbar daglinje langs Arnavågen. I tillegg er det
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middels konfliktnivå for flere ikke-prissatte tema langs Arnavågen og stort konfliktnivå for
naturmangfold ifm kryssing av Haukåsvassdraget. I dette alternativet er det i tillegg flere
tema med stort konfliktnivå for ikke –prissatte tema i Tuftområdet.

Figur 5.34 Kombinasjonen S12+N5 siles vekk
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5.7 Siling 2 - resultat
I endelig silingsrunde er 21 av 31 sammensatte alternativer silt vekk. Disse er markert med
rødt i tabell 5.8. Traséer for de ti gjenstående alternativene er presentert i kapittel 5.8.

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 5.8. Begrunnelsen er en

kombinasjon av stort konfliktnivå med ikke-prissatte tema og høye kostnader, lange

tunneler og samlet trasélengde (reisetid) for de prissatte tema.

Tabell 5-8 Kombinasjoner som er silt vekk er markert med rødt. NB: Viste kostnader i tabellen er
eksklusiv alle kryss, lokalvegsystem og GS-system, og må ikke tolkes som forventet totalkostnad.
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Figur 5.35 Traseer som utgår helt etter siling 2 er vist med rødt.
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6 ALTERNATIVER SOM ANBEFALES VIDEREFØRT TIL KDP
6.1 Generelt om videreførte alternativer
Reellt ulike alternativer

Ti gjenstående alternativer anbefales videreført til kommunedelplan (KDP) med

konsekvensutredning (KU). Seks av disse går via Blindheimsdalen og fire via Eikås. 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.

Tabell 6-1 Kombinasjoner som videreføres. NB: Viste kostnader i tabellen er eksklusiv alle kryss,
lokalvegsystem og GS-system.

Trinnvis utbygging og utbyggingsrekkefølge

I utgangspunktet vil alle videreførte 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.

Blindheimsdalen vs. Eikås

Hovedvegløsninger via Blindheimsdalen kan gi en noe kortere Ringveg øst, har mer daglinje,
og kan i noen alternativer også gi mulighet for snarveger for buss. En hovedutfordring med
alternativer via Blindheimsdalen er avstand mellom kryss og manglende lengde på

vekslingsstrekninger (fravik). Det gjelder særlig de som er basert på et nytt hovedvegkryss

sør for Vågsbotn (kryssprinsipp 3). Hovedvegløsninger via Eikås (kryssprinsipp 4) 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.

Varianter vurderes i videre planarbeid

Enkelte av linjene har varianter som vil vurderes i videre planlegging. I Arna gjelder det ulike

påhuggsområder for tunnel i sør og plassering av nordvendt tunnelrampekryss i alternativer

med lang tunnel. I et parti forbi Ytre Arna kan linjeføring for S5 (via Blindheimsdalen) og S11
(via Eikås) ses på som varianter av hverandre. Også i Vågsbotn finnes varianter av påhugg for
lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. Dette må vurderes sammen med muligheter og

begrensninger i forhold til kryss, kollektivprioritering mv. For løsninger med daglinje N2 via
Tuft finnes det lengst nord ulike varianter av tunnel mot Klauvaneset. For N2 kan det også

tenkes en variant der en regulerer firefelts veg, men i første omgang bygger tofelts veg med
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midtdeler på delstrekningen Nordre Brurås – Steinestø der det ikke er tunneler eller kryss.
Dette vil i tilfelle være et betydelig fravik fra vegnormalen, og må fraviksbehandles.

Figur 6.1 Alle alternative traseer som videreføres til kommunedelplan med konsekvensutredning.
Traseer via Blindheimsdalen er vist til venstre, og via Eikås til høyre.
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6.2 Videreførte alternativer, beskrivelse og begrunnelse
6.2.1 Kombinasjon S1+N1 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S1+N1 via Blindheimsdalen er 16,4 km, noe som tilnærmet er den kortest

mulige vegtraséen mellom Arna og Klauvaneset (rangering 2 av 31). Alternativet består av en
rundt 5,4 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. Denne føres opp

Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i dagens vegkorridor. N1 i nord er en rundt 5,3
km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er altså
cirka 10,7 km (rangering 14 av 31). Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen

Haugland-Vikaleitet. Tekniske utfordringer og vanskelige fravik gjelder særlig at alternativet
er avhengig av «kryssprinsipp3» i Vågsbotn.

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S1 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene Haugland

og Blindheim.

•
•
•

Kulturarv: S1 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland.

Naturmangfold: S1 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring).

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1 er vurdert til å ha stort negativ 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 sør for Vågsbotn med «kryssprinsipp3»,
jfr. kap 3.3. Dette prinsippet er særlig krevende i forhold til å knytte lokalvegnettet til

hovedvegen i Vågsbotn. Det må da i tillegg til hovedvegkrysset etableres et planskilt

kryss («Fjøsangerlokk») i Vågsbotn. Dette krever fravik for manglende lengde på

vekslingsstrekning mellom kryssene, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må
vurderes nærmere.

•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å

etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•
•
•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik).

Samlede krysskostnader i alternativet er høye.

Med «kryssprinsipp3» kan det i dette alternativet være mulig å finne «snarveg»-løsninger

for buss og evt. særskilte felt som gir kollektivprioritering (begge retninger), jfr. kap. 2.5.

Begrunnelse for videreføring

Kombinasjonen S1+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 en
sammenhengende lang dagsone fra Haugland til Vikaleitet til å holde kostnadene nede.
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6.2.2 Kombinasjon S1+N2 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S1+N2 via Blindheimsdalen er 18,4 km, noe som er blant de lengste (rangering
28 av 31). Alternativet består av en rundt 5,4 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del

av Haugland. Denne føres opp Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt 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 7,1 km (rangering 3 av 31).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S1 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder områdene Haugland

og Blindheim.

•

Kulturarv: S1 har middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Haugland. N2 har
middels negativt konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Naturmangfold: S1 har middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). N2
har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S1 er vurdert til å stort negativ konfliktnivå med viktige

tilkomstveier til Sentrale Byfjell fra Gaupås-området. N2 er vurdert til å ha stort negativ
konfliktnivå med viktige tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.

•

Naturressurser: S1 har stort negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Haugland.
N2 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, jfr. kap 3.3. 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, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må

vurderes nærmere.
•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å
etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•
•
•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik).
Samlede krysskostnader i alternativet er høye.

For løsninger som inkluderer dagens Hordviktunnel i nord vil et eventuelt framtidig nytt
kryss ved Tellevik gi større inngrep i bebyggelse, jfr. kap. 3.2.2.

Begrunnelse for videreføring

Kombinasjonen med S1 i sør gir en kort og effektiv ringveg mellom Arna og Åsane. N2 i nord
er alternativet til lang tunnel, og bidrar til å holde kostnadene moderate.
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6.2.3 Kombinasjon S3+N1 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S3+N1 via Blindheimsdalen er 16,9 km, noe som er blant de korteste

vegtraséene mellom Arna og Klauvaneset (rangering 4 av 31). Alternativet består av en rundt

6,7 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 en rundt 5,3 km lang

tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er altså cirka 12,0
km (rangering 17 av 31). Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen

Kalsås/Blindheim-Vikaleitet. Tekniske utfordringer og vanskelige fravik gjelder særlig at

alternativet er avhengig av «kryssprinsipp3» i Vågsbotn.

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•

Landskapsbilde: S3 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder området Blindheim.

Naturressurser: S3 har middels negativt konfliktnivå i jordbruksareal 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 sør for Vågsbotn med «kryssprinsipp3»,
jfr. kap 3.3. Dette prinsippet er særlig krevende i forhold til å knytte lokalvegnettet til
hovedvegen i Vågsbotn. Det må da i tillegg til hovedvegkrysset etableres et planskilt
kryss («Fjøsangerlokk») i Vågsbotn. Dette krever fravik for manglende lengde på

vekslingsstrekning mellom kryssene, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må
vurderes nærmere.

•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å
etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik). En

får trolig også lavbrekk i tunnelen (pumping av overvann) som må dukke under kanal/elv
ved Gaupås.

•
•

Samlede krysskostnader i alternativet er høye.

Med «kryssprinsipp3» kan det i dette alternativet være mulig å finne «shortcut»-

løsninger for buss og evt. særskilte felt som gir kollektivprioritering (begge retninger),
jfr. kap. 2.5.

Begrunnelse for videreføring

Kombinasjonen S3+N1 har funksjonelt de samme egenskapene som S1+N1, men

representerer likevel et klart ulikt alternativ. Forskjellen er mindre 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 nede.
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6.2.4 Kombinasjon S3+N2 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S3+N2 via Blindheimsdalen er 18,5 km, noe som er blant de lengste

kombinerte traséene mellom Arna og Klauvaneset (rangering 29 av 31). Alternativet består
av en rundt 6,7 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås. Daglinje føres herfra opp

Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt 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 8,5 km (rangering 5 av 31).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•

Landskapsbilde: S3 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder området Blindheim.

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 negativ konfliktnivå med viktige

tilkomstveier til Byfjellene Nord og Almås for Hylkje-området.
•

Naturressurser: S3 har middels negativt konfliktnivå i jordbruksareal nord for Kalsås. N2
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, jfr. kap 3.3. 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, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må
vurderes nærmere.

•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å
etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik). En

får trolig også lavbrekk i tunnelen (pumping av overvann) som må dukke under kanal/elv
ved Gaupås.

•
•

Samlede krysskostnader i alternativet er høye.

For løsninger som inkluderer dagens Hordviktunnel i nord vil et eventuelt framtidig nytt
kryss ved Tellevik gi større inngrep i bebyggelse, jfr. kap. 3.2.2.

Begrunnelse for videreføring

Kombinasjonen S3+N2 har funksjonelt de samme egenskapene som S1+N2, men

representerer likevel et klart ulikt alternativ. Forskjellen i sør er mindre 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. N2 i nord er alternativet til lang tunnel,
og bidrar til å holde kostnadene moderate.
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6.2.5 Kombinasjon S5+N1 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S5+N1 via Blindheimsdalen er 18,1 km (rangering 23 av 31). Alternativet
består av en rundt 1,8 km lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs

Arnavågen. Denne føres videre i tunnel til daglinje langs nordre del av Gaupåsvatnet. Videre
etter en kort tunnel under Gaupåsen føres vegen opp Blindheimsdalen til Birkeland og

Vågsbotn i dagens vegkorridor. N1 i nord er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn

under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 9,5 km (rangering 9 av 31).

Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen langs Arnavågen, og Kalsås/BlindheimVikaleitet. Tekniske utfordringer og vanskelige fravik gjelder særlig at alternativet er
avhengig av «kryssprinsipp3» i Vågsbotn.

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.

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 sør for Vågsbotn med «kryssprinsipp3»,
jfr. kap 3.3. Dette prinsippet er særlig krevende i forhold til å knytte lokalvegnettet til
hovedvegen i Vågsbotn. Det må da i tillegg til hovedvegkrysset etableres et planskilt
kryss («Fjøsangerlokk») i Vågsbotn. Dette krever fravik for manglende lengde på

vekslingsstrekning mellom kryssene, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må
vurderes nærmere.

•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å
etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•
•
•
•

Med kort «bypasstunnel» unngår en tunnelrampekryss i Arna.

Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.
Samlede krysskostnader i alternativet er høye.

Med «kryssprinsipp3» kan det i dette alternativet være mulig å finne «shortcut»-

løsninger for buss og evt. særskilte felt som gir kollektivprioritering (begge retninger),
jfr. kap. 2.5.

•

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 S1 og S3.
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6.2.6 Kombinasjon S5+N2 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S5+N2 via Blindheimsdalen er 19,6 km (rangering 31 av 31) og er alternativet
som i størst grad følger dagens vegkorridor og som har minst mulig tunnel. Alternativet
består av en rundt 1,8 km lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs

Arnavågen. Denne føres videre i tunnel til daglinje langs nordre del av Gaupåsvatnet. Videre
etter en kort tunnel under Gaupåsen føres vegen opp Blindheimsdalen til Birkeland der den

videreføres med en rundt 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
5,9 km (rangering 1 av 31).

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. N2 har middels negativt

•

Naturmangfold: N2 har middels negativt konfliktnivå med Haukåsvassdraget.

konfliktnivå for kulturmiljø ved Almås, Tuft og Hordvik.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S5 er vurdert til å ha middels negativt konfliktnivå med

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/Ytre Arna. N2 er vurdert til å ha
stort negativ 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. N2 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, jfr. kap 3.3. 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, jfr. kap.3.3. Varianter av kryssprinsippet må
vurderes nærmere.

•

Alle hovedvegalternativer via Blindheimsdalen gjør det krevende å sikre/opprettholde en
god lokalvegfunksjon i samme korridor. Det vil derfor trolig også være helt nødvendig å
etablere et planskilt kryss som kan knytte Gaupås/Haugland/Ytre Arna til hovedvegen.

•
•
•
•

Med kort «bypasstunnel» unngår en tunnelrampekryss i 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.
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Begrunnelse for videreføring

Kombinasjonen S5+N2 gir den lengste hovedvegen av alle de 31 sammensatte alternativene,
men representerer et etterspurt alternativ som i hovedsak følger dagens veg. Moderate

kostnader og lite tunnel gjør at dette bør inngå i videre vurderinger i kommunedelplan med
konsekvensutredning.
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6.2.7 Kombinasjon S6+N3 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S6+N3 med hovedkryss på Eikås er 17,3 km (rangering 13 av 31). Alternativet
består av en rundt 5,4 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland. Denne
krysser over dalen sør for Blinde ved Sandgothaugen, og går i en 1,9 km lang tunnel til
dagsone med kryss på Eikås. N3 i nord er en 5,5 km lang tunnel fra Vågsbotn under
Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 12,8 km (rangering 23 av 31).

Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen Haugland-Sandgothaugen og ved Eikås

(motorsportsenter mv.).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Landskapsbilde: S6 har middels negativt konfliktnivå når det gjelder landskapsbilde i
områdene Haugland og Blindheim

•
•

Kulturarv: S6 har middels negativt konfliktnivå i områdene ved Haugland.

Naturmangfold: S6 middels negativt konfliktnivå med Hjortlandsåsen (nærføring). N3 har

nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S6 er vurdert til å stort negativ 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» 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.

•

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

•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik).

motorsportsenter.

•

Samlede krysskostnader i alternativet er middels høye.

Begrunnelse for videreføring

Løsninger med ny østlig tunneltrasé og hovedvegkryss på Eikås (N3) gir vesentlig enklere

løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der.

Alle alternativer via Eikås som videreføres er basert på N3 i nord, og gir generelt mer tunnel
enn løsninger i Blindheimsdalen. Eikås-alternativene må ha en dagsone i området ved

Haugland/Gaupås. Kombinasjonen med S6 med dagsone i vestre del av Hauglandsområdet
er en av mulighetene som bør undersøkes videre.
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6.2.8 Kombinasjon S8+N3 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S8+N3 med hovedkryss på Eikås er 17,0 km (rangering 9 av 31). Alternativet
består av en rundt 5,4 km lang tunnel fra Arna til daglinje ved Gaupås langs vestre del av

Gaupåsvatnet. Kryss plassereres med utfylling i nordvestre del av vatnet. Linja går videre i en
2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3 i nord er en 5,5 km lang tunnel fra

Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 13,2 km (rangering 25
av 31). Konflikter er i første rekke knyttet til strekningen ved Gaupås og ved Eikås
(motorsportsenter mv.).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•
•

Landskapsbilde: S8 har middels negativt konfliktnivå i området Gaupås/Haugland

Kulturarv: S8 har middels negativt konfliktnivå i områdene ved Gaupås/Haugland.

Naturmangfold: S8 har middels negativt konfliktnivå med Beitelsvatnet. N3 har nærføring

til område med stort negativt konfliktnivå i Haukåsvassdraget.

•

Friluftsliv/by- og bygdeliv: S8 er vurdert til å ha stort negativt konfliktnivå med

friluftsliv/by- og bygdeliv med tilkomst til byfjell og barriereeffekt og økt støybilde i

nærmiljø ved Gaupås
•

Naturressurser: S8 har middels negativt konfliktnivå med jordbruksareal på Gaupås.

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.

•

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

•
•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik).

Samlede krysskostnader i alternativet er middels høye.

Begrunnelse for videreføring

Løsninger med ny østlig tunneltrasé og hovedvegkryss på Eikås (N3) gir vesentlig enklere

løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der.

Alle alternativer via Eikås som videreføres er basert på N3 i nord, og gir generelt mer tunnel
enn løsninger i Blindheimsdalen. Eikås-alternativene må ha en dagsone i området ved

Haugland/Gaupås. Kombinasjonen med S8 som har dagsone i østre del av Haugland og
langs vestre del av Gaupåsvatnet, er en av mulighetene som bør undersøkes videre.
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6.2.9 Kombinasjon S10+N3 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S10+N3 med hovedkryss på Eikås er 17,3 km (rangering 12 av 31). Alternativet
består av en rundt 6,2 km lang tunnel fra Arna til daglinje på fylling i nordøstre del av

Gaupåsvatnet. Kryss plassereres med utfylling i nordvestre del av vatnet. Linja går videre i en
2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3 i nord er en 5,5 km lang tunnel fra

Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 14,0 km (rangering 29
av 31).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•

Naturmangfold: N3 har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i

Haukåsvassdraget.

•

S10 med utfylling og dagsone 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 «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.

•
•

Fylling med bru i nordøstre del av Gaupåsvatnet er teknisk krevende og kostbart.

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

•
•

Med lang tunnel i sør forutsettes et halvt nordvendt tunnelrampekryss i Arna (fravik).

Samlede krysskostnader i alternativet er middels høye.

Begrunnelse for videreføring

Løsninger med ny østlig tunneltrasé og hovedvegkryss på Eikås (N3) gir vesentlig enklere

løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der.

Alle alternativer via Eikås som videreføres er basert på N3 i nord, og gir generelt mer tunnel
enn løsninger i Blindheimsdalen. Eikås-alternativene må ha en dagsone i området ved

Haugland/Gaupås. Kombinasjonen med S10 er den som gir mest tunnel, men samtidig lite
negativt konfliktnivå med ikke-prissatte tema.
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6.2.10 Kombinasjon S11+N3 videreføres til kommunedelplan med KU
Beskrivelse

Kombinasjon S11+N3 med hovedkryss på Eikås er 17,5 km (rangering 15 av 31). Alternativet
består av en rundt 1,8 km lang «bypasstunnel» forbi Indre Arna til en daglinje langs

Arnavågen. Denne føres videre i tunnel til daglinje med utfylling langs nordre del av

Gaupåsvatnet. Kryss plassereres med utfylling i nordvestre del av vatnet. Linja går videre i en
2,3 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3 i nord er en 5,5 km lang tunnel fra

Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 12,3 km (rangering 19
av 31).

Ikke-prissatte tema - vurdering:
•
•
•

Landskapsbilde: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen.

Kulturarv: S11 har middels negativt konfliktnivå langs Arnavågen.

Naturmangfold: N3 har nærføring til område med stort negativt konfliktnivå i

Haukåsvassdraget.

•

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

•

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

berøring av viktige friluftslivsområder langs Arnavågen/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.

•

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

•
•
•

Med kort «bypasstunnel» unngår en tunnelrampekryss i Arna.

Det vil trolig være behov for å utbedre lokalveg langs Arnavågen i tillegg til ny hovedveg.
Samlede krysskostnader i alternativet er middels høye.

•

Langs Arnavågen kan det være krevende grunnforhold og skredfare. Dette må

•

Fylling med bru i nordøstre del av Gaupåsvatnet er teknisk krevende og kostbart.

undersøkes nærmere.

Begrunnelse for videreføring

Løsninger med ny østlig tunneltrasé og hovedvegkryss på Eikås (N3) gir vesentlig enklere

løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der.

Alle alternativer via Eikås som videreføres er basert på N3 i nord, og gir generelt mer tunnel
enn løsninger i Blindheimsdalen. Eikås-alternativene må ha en dagsone i området ved

Haugland/Gaupås. Kombinasjonen med S11 gir mindre tunnel enn S10 og lite konflikt ved

Gaupåsvatnet. Samtidig har S11 dagsone langs Arnavågen med middels negativt konfliktnivå
for ikke-prissatte tema.
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