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FORORD
Denne konsekvensutredningen er utarbeidet som del av arbeidet med kommunedelplan med
konsekvensutredning for E16/E39 på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset i Bergen kommune.
Planprogrammet er fastsatt av Bergen kommune, den 29.01.2020. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er
Statens vegvesen Region vest.
Lilli Mjelde er planprosjektleder for kommunedelplan med konsekvensutredning.
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser er brukt som metode for samfunnsøkonomisk analyse i
prosjektet. Denne delrapporten tar for seg fagtema landskapsbilde som er ett av de fem ikke-prissatte
temaene.
Ansvarlig for fagtema landskapsbilde er landskapsarkitekt MNLA Synnøve Kløve-Graue. Ansvarlig for vurdering
av arkitektur er landskapsarkitekt MNLA Rolf Søderstrøm.
13.mars 2020
Bergen
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Planprogrammet, fastsatt den 29.01.2020, inneholder omtale av de viktigste momentene som skal vektlegges i
planarbeidet for deltema landskapsbilde.
Metoden for Ikke-prissatte tema i håndbok V712 går over tre trinn. Trinn 1 og trinn 2 blir gjort separat for
hvert fagtema og inngår i denne rapporten. Trinn 3 er felles diskusjon og rangering av de ulike alternativene
for alle ikke-prissatte tema og blir omhandlet i eget kapittel i planomtalen.

0.2

Omtale av utredningsområdet

Landskapet innen utredningsområdet er vurdert gjennom kunnskapsinnhenting, kartstudier og befaring i felt.
Planområdet med aktuelt influensområde er definert.
NiN landskapstyper 2.0 utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen og inngår som et grunnlag for
analysen. Det nasjonalt heldekkende kartleggingssystemet er med på å gjøre det etterfølgende
analysearbeidet mer konsistent.
Gjennom en kvalitativ vurdering av registreringskategoriene er landskapsbildets karakter fastsatt for de
enkelte delområder. Utredningsområdet omfatter i alt 22 enhetlige delområder. Delområdene inngår i de to
hovedtypene fjordlandskap og innlandsdallandskap. Sett ut ifra geografisk fordeling nasjonalt, samt antall
grunntyper de inneholder, er dette relativt vanlige landskapstyper.

0.3

Konsekvens Trinn 2

Det er samlet konsekvens for hele alternativ som er vurdert i Trinn 2. Konsekvensgrad av de ulike alternativ
med avveining og rangering er vist i tabell 0-1 nedenfor.

0.3.1

Oppsummering

Ved vurdering av samlet konsekvens for hele linjer er det seks alternativ som kommer ut med stor negativ
konsekvens, seks alternativ som kommer ut med middels negativ konsekvens og fem alternativ som kommer
ut med noe negativ konsekvens, se tabell 0-1.
Vurdering av samlet konsekvensgrad sammen med sumvirkningen av ulike konflikter gjør at det er alternativ
S9-N3b som kommer best ut, med rangering på 2. Det kjennetegnes av at det kun treffer delområder med noe
verdi (-) og har ingen skår på de utvalgte kriteriene.
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Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for hele alternativ, Trinn 2 S= delstrekning Sør, N= delstrekning Nord, VLØ= visuell
landskapsøkologisk barriere

Ref
eran
se

S1aN1

S1aN2a

S1bN1

S1bN2a

S3N1

S3N2a

S5N1

S5N2a

S6N2b

S6N3a

S6N3
b

S9N2b

Samlet
vurdering

0

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Rangering

1

11

18

10

17

5

13

8

15

16

14

12

7

S9N3
a

S9N3b

S11N2b

S11N3a

S11N3b

Noe
nega
tiv
kons
ekve
ns

Noe
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

4

2

9

6

3

Tilsvarende er det alternativ S1a-N2a som kommer dårligst ut, med rangering på 18. Alternativ S1a-N2a
krysser fem delområder som utløser middels/stor negativ konsekvens og har konflikt når det gjelder influens,
lengde på ny daglinje, hvor tiltaket treffer, skaper barrierer og har uheldige visuelle overganger eller kryssinger
i landskapet.

0.4

Skadereduserende tiltak i permanent situasjon

I prosjektet er det fastsatt effektmål for å ivareta miljømessige bruks- og verneinteresser. Et av underpunktene
går på at barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres. Dette bør vektlegges i videre planlegging og
omhandles i en formingsveileder.
Ved utarbeidelse av en formingsveileder er hensikten å sikre kvalitet og helhet i utformingen. Den vil være
retningsgivende for planleggere, arkitekter og andre som skal gjennomføre planleggingen av tiltaket.
Formingsveilederen er et dokument som gir føringer for tiltakets utforming, og synliggjør viktige tema og
detaljer som ikke framgår av planen, også det som ofte handler om skadereduserende tiltak i anleggsfase og
permanent situasjon. Dette er nærmere spesifisert i kapittel 7.

0.5

Skadereduserende tiltak i anleggsfasen

Endelig valg av gjennomgående vegalternativ og rekkefølge på utbygging vil påvirke hvordan
skadereduserende tiltak skal løses. I et så omfattende infrastrukturprosjekt vil anleggsperioden gå over lang
tid. Anleggsarbeid er knyttet til mange ulike tiltak, og med ulik tidshorisont. Noen sentrale tiltak i anleggsfasen
som vil ha særlig innvirkning på landskapsbildet blir omtalt i kapittel 7.
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Bakgrunn

E16 Arna-Vågsbotn
Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en
tofelts veg på rundt 11 kilometer. ÅDT på strekningen er
15-17.000. Behovet for ny vegløsning gjelder å bedre
dagens problemer med trafikksikkerhet og
tunnelsikkerhet. Samtidig utgjør prosjektet E16 ArnaVågsbotn også nordre del av Ringveg øst, som er en del
av langsiktig strategi for å redusere biltrafikken i sentrale
deler av Bergen.
E39 Vågsbotn-Klauvaneset
Strekningen E39 Vågsbotn-Klauvaneset
(Nordhordlandsbrua) er i dag rundt 9 kilometer. Med
unntak av den relativt nylig etablerte Eikåstunnelen er
dette en tofelts veg. Trafikken er høy (ÅDT=20.000) og
standarden lav. Tilbud for gående og syklende er
mangelfullt og dagens veg påvirker nærmiljøet negativt.
Dagens E39 fungerer også i stor grad som lokalveg med
randbebyggelse og mange kryss og avkjørsler. Dette
bidrar til at strekningen i lang tid har vært ulykkesutsatt.
Trafikkmengden i kombinasjon med mange kryss og
avkjørsler, gjør at kapasitetsgrensen for vegen er nådd
og man har lange køer i rushet og ved hendelser i
vegnettet som resultat. Kollektivtransporten står i
samme kø som annen trafikk.
Figur 1-1 Dagens hovedvegsystem E16 Arna - Vågsbotn og E39
Totale veglengde for dagens E16/E39 er ca. 20 km.
Vågsbotn-Klauvaneset.

1.1

Føringer for kommuneplanarbeidet

1.1.1

Formål

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for strekningen
E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn- Klauvaneset.
Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og
Nordhordland bedre sammen, og være effektiv, trafikksikker og forutsigbar transportforbindelse i
riksvegnettet i regionen, samtidig som det skal avlaste dagens vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel. I tillegg
skal parsellen Arna-Vågsbotn være en del av framtidig Ringveg øst som skal bidra til reduksjon i biltrafikk
gjennom Bergen sentrum.
Funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se løsningene for delstrekningene E16 ArnaVågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset samlet i en felles kommunedelplanprosess.
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Kommunedelplanen vil gjennomføres som en vanlig planprosess etter PBL med Bergen kommune som
planmyndighet. Statens vegvesen Region vest er tiltakshaver.

1.1.2

Overordnede rammer for kommunedelplanen

Ringveg øst
Planarbeidet bygger på «Konseptvalgutredning (KVU)
for Bergensområdet» (2011) og etterfølgende
«Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016)
som anbefalte «Konsept øst» for ny E39 via Arna.
Fergefri E39
Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil, med
omlegging av E39 via Arna, være en del av framtidig
overordnet riksvegnett og ferjefri E39 mellom
Kristiansand og Trondheim. Dette gir ambisjoner og
føringer for vegens funksjon og standard.
NTP 2018-2029
Begge delprosjektene, E16 Arna –Vågsbotn og E39
Vågsbotn-Klauvaneset, er med i Nasjonal transportplan
2018-2029. E16 Arna-Vågsbotn ligger inne med
fullfinansiering i andre periode (St.meld. kap.13.2.7, side
299 og 322). E39 Vågsbotn-Klauvaneset ligger inne med
oppstart i andre periode.

Figur 1-2 Fergefri E39.

Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
Samferdselsdepartementet bestilte i juli
2010 forprosjekt for ny felles korridor for
veg og bane på strekningen Arna – Voss.
Dette oppdraget ble ferdig utredet i
2012. Dette var grunnlaget for
påfølgende konseptvalgutredning (KVU)
som ble sluttført april 2014 med tilråding
om utbygging av «K5-alternativet», dobbeltsporet jernbane Arna – Voss,
firefelts motorveg Arna – Trengereid,
samt to-feltsveg med forsterket
midtoppmerking Trengereid – Voss.
Strekningen Arna – Stanghelle blir
prioritert som første byggetrinn av
hensyn til rasfare og kostnader.
Prosjektet ligger inne i NTP 2018-2029,
men jernbanedelen er ikke fullfinansiert i
perioden. Oppstart er ikke avklart.

Figur 1-3 Planområde statlig reguleringsplan for E16-Vossebanen ArnaStanghelle.
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Det pågår arbeid med statlig reguleringsplan med KU for strekningen Arna-Stanghelle. Det ventes at forslag til
reguleringsplan oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2020.
Det vises for øvrig til kapittel 2 i Planprogrammet der Overordnede rammer og føringer er omtalt mer
detaljert.

1.1.3

Mål for prosjektet

Samfunnsmål
Dette prosjektet har følgende samfunnsmål:
•

Det skal legges til rette for et riksveganlegg for E16 Arna –Vågsbotn og E39 Vågsbotn Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv,
sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste
dagens vegnett i Arna og Åsane bydel.

•

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

•

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

•

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

Dette bygger opp under det mer overordnete samfunnsmålet som ble valgt i KVU for transportsystemet i
Bergensområdet (2011).
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Effektmål
Utledet av samfunnsmålene er det på et mer detaljert og konkret nivå fastsatt flere effektmål.
•

Effektmål 1 Et sikkert transporttilbud for alle brukere
o Antall ulykker med drepte eller hardt skadde på hele strekningen (vegsystemet) skal
minimeres
o Ingen møteulykker på nytt veganlegg
o Skredfare skal unngås

•

Effektmål 2 Økt fremkommelighet og forutsigbarhet på hele strekningen for alle brukere
o Reisetid på strekningen skal være forutsigbar for alle brukere
o Anlegget skal gi god fremkommelighet og forutsigbarhet for alle kjørende og øke
framkommeligheten for kollektivtrafikken. Kollektivtrafikk prioriteres framfor personbiltrafikk,
og skal ha god tilkomst til kollektivknutepunkt med effektiv overgang mellom ulike typer
kollektivtransport – tog/buss, bybane/buss
o Gående og syklende skal sikres trygg, effektiv og attraktiv framkommelighet på hele
strekningen Arna-Klauvaneset, og ha trygg og effektiv tilkomst til kollektivknutepunkt med god
overgang til kollektivtransport

•

Effektmål 3 Vegkapasitet
o Vegkapasiteten på strekningen Arna-Vågsbotn skal økes som følge av ønsket reduksjon i
trafikken gjennom Bergen sentrum
o Veganlegget skal avlaste dagens vegnett slik at det gis grunnlag for ønsket areal- og
sentrumsutvikling i Arna- og Åsane bydel
o Det skal være god kapasitet på sykkelveganleggene som innbyr til økt sykkelbruk

•

Effektmål 4 Redusere sårbarhet
o Kollektivtrafikken og annen trafikk må ha en reell mulighet for omkjøringsveg ved stengt veg /
stengte tunneler

•

Effektmål 5 Ivareta bruks- og verneverdier
o Unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi
o Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres
o Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges spesiell vekt på
bevaring av vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i Haukåsvassdraget
o Unngå negativ påvirkning på viktige og helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap, i tillegg til
kulturminner av stor verdi
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Utredningsområdet

Planområdet og influensområdet utgjør
utredningsområdet. Planområdet er likt for
alle fagtema, mens influensområdet vil
variere.

1.2.1

Grense for planområdet

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

1.2.2

Grense for influensområdet

Influensområdet er det samlede området der
en forventer at virkninger fra tiltaket skal
opptre. Influensområdet vil variere for hvert
tema og må defineres under de enkelte
fagtema.
Figur 1-4 Planområdet med eksisterende hovedvegsystem merket
med gul linje.
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Endepunktene Arna og Klauvaneset

Arna –Kobling til nytt kryss E16 ved Asko
Det pågår arbeid med statlig
reguleringsplan for E16/Vossebanen
Arna-Stanghelle. Gjennom prosess
med utvikling av alternativ og
planprogram/silingsrapport er det der
fastlagt at ny E16 med toløps tunnel
fra Trengereid føres inn lenger sør enn
dagens Arnanipatunnel. Det
planlegges et nytt hovedvegkryss ved
ASKO som er tilpasset framtidig
Ringveg øst. I første omgang vil en
bygge en forenklet midlertidig løsning
med Fv 580 (figur 1-6) der en utnytter
og forbedrer dagens toplanskryss 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-VågsbotnKlauvaneset kobler seg til fastlagt
løsning.

Figur 1-5 Prinsippskisser for framtidig og midlertidig kryssløsning i Arna
(Planprogram statlig reguleringsplan E16/Vossebanen ArnaStanghelle).

Klauvaneset - Kobling til eksisterende kryss i Tellevik
I nord forutsettes at ny løsning i første omgang avsluttes i dagens toplanskryss ved Tellevik. Så lenge
Nordhordlandsbrua bare har to kjørefelt vil dette krysset da fungere som overgang mellom to og fire felt. I
sørgående retning vil høyre felt i ny løsning bli en forlengelse av dagens akselerasjonsfelt. I nordgående
retning har Vegdirektoratet avgjort at to felt må dras gjennom krysset. Det blir da en justering av
akselerasjonsfelt og fletting fra to til ett felt like etter krysset.

Figur 1-6 Prinsipp for avslutning av prosjektet i eksisterende toplanskryss; Tellevikkrysset.
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Omtale av tiltaket

2.1

Dimensjonerende trafikk og vegstandard
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Trafikkprognosene for Arna-Klauvaneset overstiger grenseverdien (over 12000 ÅDT der det stilles krav om 4
felts veg) med god margin, selv med nullvekst i trafikken.
Veganleggets funksjon som del av ny ferjefri E39 og del av Ringveg øst er sammen med Nullvisjonen (ingen
døde eller hardt skadde i trafikken) viktig grunnlag for vurderingene av vegstandard. Miljøløftet og avtale om
nullvekst i biltrafikken er også en viktig rammebetingelse i vurderingene av vegstandard og fartsgrense.
Dimensjoneringsklasser er gitt av håndbok N100 Veg- og gateutforming, gjeldene versjon fra 2019. Det er
avklart med Vegdirektoratet at aktuell dimensjoneringsklasse for veger med ÅDT > 12000 skal være H3 i
samsvar med vegnormalen (N100) og at vegbredde skal være 23 m. Dette skal danne grunnlag for
kommunedelplanarbeidet og arbeidet med konsekvensutredning. Fartsgrensen er etter godkjent
fraviksbehandling i Vegdirektoratet, fastsatt til 100 km/t.
Dette gjelder i alle kombinasjonsalternativ bortsett fra det kombinasjonsalternativet, alt. N3b, som bystyret i
sitt vedtak til planprogrammet ønsket ble tatt inn igjen. Kryssutformingen på Eikås krever ytterligere fravik for
fartsgrense på ny hovedveg i dette området til 90 km/t pga. begrensninger i lengder for på- og
avkjøringsramper i dagsone. Se ellers pkt. 2.5 for nærmere omtale av traséalternativ.

Figur 2-1Tverrprofil H3, vegbredde23m, mål i tegning er oppgitt i meter.

Trafikksikkerhet veier tungt. Katastrofepotensialet er langt høyere ved trafikkulykker i tunnel enn i en
dagsone. Det er avklart med Vegdirektoratet at veganlegget må ha to løp i samtlige av tunnelene på
hovedvegnettet. I samråd med Vegdirektoratet, er det lagt til grunn tunnelklasse F og tunnelprofil med bredde
på T10,5 m.
Det er krav om planskilte kryss mellom hovedveg og lokalvegnett. Trafikkmengder og sikkerhet gjør dette til
et udiskutabelt krav i vegnormalen N100.
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Referansealternativet

Referansealternativet eller Alternativ 0 er dagens
vegnett pluss nye prosjekt som er vedtatt
igangsatt/finansiert. Det vil si eksisterende hovedveg
E16 Arna- Vågsbotn og eksisterende hovedveg E39
Vågsbotn-Klauvaneset, totalt ca. 20 km veglengde. I
tillegg er det tatt med ny E39 Svegatjørn-Rådal, ny Rv
555 Sotrasambandet, Nordhordlandspakken og
bybane til Fyllingsdalen.
Det er også tatt med planlagt fellesprosjekt E16 og
Vossebanen Arna-Stanghelle med tilknytningspunkt
ved ASKO i Arnadalen selv om dette prosjektet
(banedelen) ikke er fullfinansiert ennå.
Krysstilknytning til E16 mot øst ved ASKO er en
rammebetingelse for vårt planarbeid.
Framtidig videreføring av Ringveg øst mot
Fjøsangerområdet er ikke med i
referansealternativet. Effekter av den ferdige Ringveg
øst er omtalt i eget punkt under kapittel
Trafikkanalyse i Planrapporten.

Figur 2-2 Dagens hovedvegsystem.

2.3

Avlastet vegnett

Ett av effektmålene i prosjektet er at nytt veganlegg skal avlaste dagens vegnett slik at det gis grunnlag for
ønsket areal- og sentrumsutvikling i Arna og Åsane bydeler.
I de aller fleste kombinasjonsalternativ for nytt veganlegg blir dagens E16 og E39 en del av lokalvegnettet og
blir avlastet vesentlig for dagens trafikk. Sør for Vågsbotn gjelder det dagens E16 på strekningene Indre-Arna Ytre-Arna, Gaupås og deler av Blinde/Blindheimsdalen. Avlastningen blir noe ulik i de ulike alternativene. Nord
for Vågsbotn på dagens E39 gjelder det strekningen Haukås – Tellevik-krysset.
På de mer lokale deler av vegnettet blir det generelt bare små endringer, siden det uansett er lokaltrafikk som
bruker dette vegnettet. Men dagens belastning ifm. omkjøring når det er kø på dagens E16 og E39 forsvinner
når ny hovedveg bygges.
Trafikkprognosene for 2050 viser at på strekningen Indre Arna-Ytre Arna (dagens E16) kan resttrafikken bli i
størrelsesorden 10-15% av det trafikken ville vært i referansealternativet med dagens vegnett. Det gjelder
alternativ som ikke bruker deler av dagens E16 til ny hovedveg (dvs. alle unntatt alt.S5 og S11).
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Langs Gaupåsvatnet kan
resttrafikken bli i størrelsesorden 1520 % av trafikken i
referansealternativene. Men i de
alternativene som har ny hovedveg i
dagen over Gaupåsvatnet (alt. S5 og
S11) vil ikke omgivelsene merke
avlastning av dagens vegnett i særlig
grad.
På Blinde og i Blindheimsdalen/Birkeland er bare det
alternativene med hovedkryss på
Eikås (S6, S9 og S11) som vil føre til
sterkt redusert resttrafikk på dagens
E16, ca. 20-25% av referansealternativet. Unntaket er alt. S6 som
krysser Blindeområdet vest for
dagens Gaupåstunnel og som vil
belaste nærområdene i
kryssingsområdet.
I alternativ som går via
Blindheimsdalen med hovedkryss i
Vågsbotn, vil den totale belastningen
bli som i referansealternativet. På
denne strekningen vil deler av
dagens E16 bli utvidet til ny
hovedveg. Unntaket er alt. S1b med
ny veg på egen trase og en tunnel
forbi Blinde. Dagens E16 blir lokalveg
med bare ca. 20% resttrafikk, men
avlastningen vil bare merkes i
Blindeområdet der ny veg legges i
tunnel.

Figur 2-3 Oversiktskart for alternative trasékombinasjoner som skal utredes.
Eksisterende veg som blir lokalveg, er vist med tynn gul strek.

I Vågsbotnområdet blir det i
realiteten liten avlastning. Området vil bli påvirket av hovedveganleggene enten det er hovedkryss i Vågsbotn
eller på Eikås.
Nord for Eikåstunnelen blir det ny hovedveg på hele strekningen fram til Tellevikkrysset på Klauvaneset og
avlastning av dagens E39. Dagens E39 blir lokalveg med beregnet resttrafikk på 15-25% nord for
Breisteinkrysset.

2.4

Prinsippløsninger for hovedvegskryss

Felles for alle vegalternativene er behovet for et hovedvegkryss i Vågsbotn/Eikås-området der to firefelts
veger skal kobles sammen. I tillegg gir det behov for sekundærkryss som knytter lokalvegnettet til hovedveg.
Det er utviklet fire kryssprinsipp A-D som til sammen dekker de 17 alternativene i kommunedelplanen.
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Kryssprinsipp A med kryss i Vågsbotn

I kryssprinsipp A ligger hovedvegkryss i
Vågsbotn/Birkeland, og gjelder løsninger med
tunnel N1 i nord. I tillegg til hovedvegkryss må det
etableres et sekundærkryss som knytter
lokalvegnettet til hovedvegen. Dette er plassert på
armen mot Åsane/Midtbygda i området ved
Plantasjen. Eikåstunnelen vil i dette
kryssprinsippet være en del av lokalvegnettet.
Løsningen fører med seg ytterligere utfylling i
Langavatnet.
Figur 2-4 Prinsippløsning for hovedkryss i Vågsbotn (kryssprinsipp A)

2.4.2

Kryssprinsipp B med to halve kryss

Kryssprinsipp B gjelder for trasekombinasjoner via
Blindheimsdalen i sør og dagsone N2a i nord.
I kryssprinsipp B er hovedvegkrysset delt.
Kryssramper i retning Arna ligger ved Birkeland,
mens ramper mot Nordhordland ligger øst for
Eikåstunnelen. Vågsbotn vil da som i dag være
fordelingspunkt for trafikk til/fra
Åsane/Midtbygda. Lokalområdene ved Brurås kan
knyttes til Eikåstunnelen for å komme i retning
Åsane/Arna, men en må kjøre til Tellevik for å
komme på hovedvegen mot nord.

Figur 2-5 Prinsippløsning for to halve kryss (Kryssprinsipp B)

Det kan på sikt bli aktuelt å vurdere tiltak i krysset i Vågsbotn som hindrer kø på retningen Åsane-Arna
(Ringveg Øst) som f.eks. tilfartskontroll på lokalvegarmene, eller etablering av løsning med gjennomgående
felt åsane-Arna under lokalvegkrysset, eller lignende.

2.4.3

Kryssprinsipp C med kryss i Eikås/Brurås/Haukåsområdet

Kryssprinsipp C gjelder østlige alternativer med
hovedvegkryss ved Eikås/Brurås og alternativ
N2b/N3a i nord. All hovedvegtrafikk til og fra
Åsane/Midtbygda må her gjennom
Eikåstunnelen. For lokalområdene er det i dette
prinsippet også behov for et sekundærkryss i
Haukåsskogen. Kryssprinsipp C gir vesentlig
enklere løsninger i Vågsbotn og Blindheimsdalen
og bedre vilkår for bybane og arealutvikling der,
jf. figur til høyre. Prinsippet tilfredsstiller krav til
kurver og rampelengder i kryssområdene, men
krever fravikssøknad på kryssavstand.

Figur 2-6 Prinsippløsning for hovedkryss i Eikås /Brurås/
Haukåsområdet (kryssprinsipp C)
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Kryssprinsipp D med kryss på Eikås og tunnel under Vikaleitet

I kryssprinsipp D ligger hovedvegkryss ved Eikås.
Dette gjelder østlige alternativer med N3b der
hovedvegen føres i en lang tunnel under Vikaleitet
til Klauvaneset. Krysset med en relativt kort
dagsone er ikke mulig å dimensjonere for høyere
fartsgrense enn 90 km/t En er også avhengig av
fravik for at avrampe fra nord kan legges i fjell.
Trafikanter til/fra lokalområdene får tilgang til
Eikåstunnelen mot vest/sør, men må kjøre lokalveg
til Klauvaneset for å komme på hovedveg i
nordgående retning.

2.5

SIDE:
DATO:

Figur 2-7 Prinsippløsning D for nytt kryss i Eikåsområdet i alt. N3b.

Alternative trasékombinasjoner som skal utredes

Planprogrammet konkluderer med at 17 alternative trasékombinasjoner skal utredes. Alle har samme start- og
endepunkt. Alternativene er justert i samsvar med bystyrets vedtak av planprogrammet.
Via Blindheimsdalen
8 alternativ føres via Blindheimsdalen. Av disse har alle de 4 sørlige alternativ (alt. S1a, S1b, S3, S5) som
kombineres med alt. N1 (tunnel) i nord, hovedvegkryss i Vågsbotn/Birkeland og lokalvegkryss ved Plantasjen
(hovedkryssprinsipp 3). De samme sørlige alternativ (alt. S1a, S1b, S3, S5) som kombineres med alt. N2a
(dagsone) i nord har to halve kryss i (ett halvt kryss i Blindheimsdalen og ett halvt kryss på Eikås
(hovedkryssprinsipp 2).
Alt. N2 for alternativ via Blindheimsdalen har en litt annen trase i Eikås/Bruråsområdet enn N2 i alternativ via
Eikås. For å skille dem, kaller vi alt. N2 via Blindheimsdalen for alt. N2a og alt. N2 via Eikås for alt. N2b.
Via Eikås
9 alternativ føres via hovedvegkryss på Eikås/Brurås og lokalvegkryss i Haukåsskogen. 6 av dem har i prinsippet
samme utforming av krysset (hovedkryssprinsipp 4). I bystyrets vedtak til planprogrammet, ønsker de inn en
variant med hovedkryss på Eikås og tunnel under Vikaleitet og videre i samme trase som alt N1. Denne er nå
kalt alt N3b. Alt N3b har en litt annen utforming av hovedkrysset på Eikås (jf. fig 2-6) og lokalvegsystemet.
Tunnelalternativet fra Haukåsskogen til Klauvaneset er nå alt. N3a.De sørlige alternativ (alt. S6, S9, S11) kan
enten kombineres med alt. N3a eller alt. N3b (begge tunnel) eller alt. N2b (dagsone).
Tabell 2-1 viser oversikt over tunnellengde, dagsonelengde og total lengde for de ulike
kombinasjonsalternativene.
Figur 2-8 viser alle kombinasjonsalternativene som utredes, med påførte foreløpige tunnelnavn.
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Tabell 2-1 Oversikt over de ulike kombinasjonsalternativene. Oppgitte lengder er omtrentlige.

Alternativ

Hovedkryss-

Via

prinsipp

Lengde tunnel (m)

Lengde daglinje
(m)

Lengde total (m)

S1a-N1

Prinsipp 3

Blindheim

10 290

6 660

16 950

S1a-N2a

Prinsipp 2

Blindheim

6 890

11 860

18 750

S1b-N1

Prinsipp 3

Blindheim

11 580

5 370

16 950

S1b-N2a

Prinsipp 2

Blindheim

8 180

10 570

18 750

S3-N1

Prinsipp 3

Blindheim

11 620

5 390

17 010

S3-N2a

Prinsipp 2

Blindheim

8 220

10 590

18 810

S5-N1

Prinsipp 3

Blindheim

9 270

8 780

18 050

S5-N2a

Prinsipp 2

Blindheim

5 870

13 980

19 850

S6-N2b

Prinsipp 4

Eikås

8 650

9 780

18 430

S6-N3a

Prinsipp 4

Eikås

11 630

6 240

17 870

S6-N3b

Variant Prinsipp 4

Eikås

12 870

4 860

17 730

S9-N2b

Prinsipp 4

Eikås

10 120

7 920

18 040

S9-N3a

Prinsipp 4

Eikås

13 100

4 380

17 480

S9-N3b

Variant Prinsipp 4

Eikås

14 320

3 000

17 320

S11-N2b

Prinsipp 4

Eikås

7 390

11 140

18 530

S11-N3a

Prinsipp 4

Eikås

10 370

7 600

17 970

S11-N3b

Variant Prinsipp 4

Eikås

11 590

6 220

17 810
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Figur 2-8 Kombinasjonsalternativ som utredes med påførte foreløpige tunnelnavn.
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Alternativ via Blindheimsdalen

Kombinasjonsalternativ:
S1a-N1
S1a-N2a
S1b-N1
S1b-N2a
S3-N1
S3-N2a
S5/N1
S5-N2a

Figur 2-9 Anbefalte kombinasjonsalternativ via Blindheimsdalen.
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Alternativ S1a-N1

Kombinasjon S1a-N1 via Blindheimsdalen er 16,95 km, som er sammen med S1b-N1 den kortest mulige
vegtraséen mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i
vestre del av Haugland (Kvammetunnelen). Daglinjen føres opp Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i
dagens vegkorridor. N1 i nord (Vetentunnelen) er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til
Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 10,3 km. Det er rampekryss retning nord og retning sør i Arna som
kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Vågsbotn/Birkelandsområdet
(hovedkryssprinsipp 3). Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner.
Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via rampekryss i Kalsåsområdet.

2.6.2

Alternativ S1a-N2a

Kombinasjon S1a-N2a via Blindheimsdalen er 18,75 km, noe som er blant de lengste. Alternativet består av en
rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland (Kvammetunnelen). Denne føres opp
Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt 1,0 km lang tunnel til Eikås (Birkelandstunnelen).
N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del (Hordvikområdet) er det ca 1,1 km tunnel mot
Klauvaneset (Falkangertunnelen). Det er rampekryss retning nord og sør i Arna som kobler Arna- og
Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av
Blindheimsdalen og ramper retning Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen (hovedkryssprinsipp 2). Dagens
Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss. Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg
via rampekryss i Kalsåsområdet.

2.6.3

Alternativ S1b-N1

Kombinasjon S1b-N1 via Blindheimsdalen er 16,95 km, og sammen med S1a-N1 er den korteste vegtraséen
mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del
av Haugland (Kvammetunnelen) og ca. 1,3 km lang tunnel forbi Blinde (Blindetunnelen). Vegen føres videre i
ny daglinje opp til Birkeland og Vågsbotn. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det
er ikke nødvendig med lokalvegkryss ved Kalsås. N1 i nord er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under
Vikaleitet til Klauvaneset (Vetentunnelen). Total tunnellengde er altså cirka 11,7 km. Det er rampekryss
retning Vågsbotn i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i
Vågsbotn/Birkelandsområdet. Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner
(hovedkryssprinsipp 3).

2.6.4

Alternativ S1b-N2a

Kombinasjon S1b-N2a via Blindheimsdalen er 18,75 km, noe som er blant de lengste. Alternativet består av en
rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland (Kvammetunnelen), og ca. 1,3 km lang
tunnel forbi Blinde /Blindetunnelen). Vegen føres videre i ny daglinje opp til Birkeland og Vågsbotn. Dagens
E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det er ikke nødvendig med lokalvegkryss ved Kalsås.
Ny hovedveg videreføres med en rundt 1,0 km lang tunnel til Eikås (Birkelandtunnelen). N2a fortsetter videre
som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset
(Falkangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 8,2 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som
kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i
nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens
Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (hovedkryssprinsipp 2).
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Alternativ S3-N1

Kombinasjon S3-N1 via Blindheimsdalen er 17 km, noe som er blant de korteste vegtraséene mellom Arna og
Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 6,3 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås og kommer ut
like ved eksisterende vestre portal til Gaupåstunnelen (Spåketunnelen). 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 (Vetentunnelen). Total tunnellengde er altså cirka 11,6 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Birkeland/Vågsbotnområdet. Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens
Vågsbotnkryss forsvinner (hovedkryssprinsipp 3). Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn
på ny hovedveg via lokalvegkryss i Kalsåsområdet.

2.6.6

Alternativ S3-N2a

Kombinasjon S3-N2a via Blindheimsdalen er 18,8 km, noe som er blant de lengste kombinerte traséene
mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 6,3 km lang tunnel fra Arna som går under
Gaupås (Spåketunnelen). Daglinje føres herfra opp Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt
1,0 km lang tunnel (Birkelandstunnelen) til Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er
det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset (Flatangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 8,4
km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning
Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (hovedkryssprinsipp 2).
Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via lokalvegkryss i Kalsåsområdet.

2.6.7

Alternativ S5-N1

Kombinasjon S5-N1 via Blindheimsdalen er 18,05 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 1,6 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Videre etter en kort tunnel på ca. 0,5 km under Gaupåsen
(Høgehaugtunnelen) 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
9,2 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny
hovedveg. Det er også rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning
Vågsbotn vest for eksisterende Gaupåstunnel. Hovedvegkrysset ligger i Birkeland/Vågsbotnområdet. Nytt
lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner (hovedkryssprinsipp 3).

2.6.8

Alternativ S5-N2a

Kombinasjon S5-N2a via Blindheimsdalen er lengst av alle alternativ; 19,85 km. Det 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 (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i ca
2,1 km lang tunnel (Ytre Arna tunnelen) til daglinje langs nordre del av Gaupåsvatnet. Videre etter en kort
tunnel på ca. 0,5 km under Gaupåsen (Høgehaugtunnelen) føres vegen i dagens vegkorridor opp
Blindheimsdalen til Birkeland der den videreføres med en rundt 1,0 km lang tunnel (Birkelandstunnelen) til
Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot
Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er i underkant av 6 km. Det er rampekryss retning nord
og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også rampekryss for Ytre
Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn vest for eksisterende Gaupåstunnel.
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Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning
Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (hovedkryssprinsipp 2).

2.7

Alternativ via Eikås

Kombinasjonsalternativ:
S6-N2b
S6-N3a
S9/N2b
S9-N3a
S11/N2b
S11-N3a

S6-N3b
S9-N3b
S11-N3b

Figur 2-10 Anbefalte kombinasjonsalternativ via Eikås
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Alternativ S6-N2b

Kombinasjon S6-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,4 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til daglinje ved Haugland vest (Kvammetunnelen). Det krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen før det føres videre i ca. 2,0 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på
Eikås. N2b fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot
Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 8,7 km. Det er rampekryss retning nord og syd i
Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i
Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for
Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord
(hovedkryssprinsipp 4).

2.7.2

Alternativ S6-N3a

Kombinasjon S6-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,9 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen, og går i en ca. 2,0 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås og
dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3a i nord er en 4,6 km lang tunnel fra Haukåsskogen til
Klauvaneset (Almåstunnelen). Total tunnellengde er cirka 11,6 km Det er rampekryss retning nord og syd i
Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i
Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for
Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord
(hovedkryssprinsipp 4).

2.7.3

Alternativ S6-N3b

Kombinasjon S6-N3b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,7 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen, og går i en ca. 2 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås. N3b i
nord er en 5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i
samme trase som Vetentunnelen på store deler av strekningen. Total tunnellengde er cirka 12,87 km Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for
trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre
Arna (hovedkryssprinsipp 4 variant).

2.7.4

Alternativ S9-N2b

Kombinasjon S9-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,0 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang
tunnel fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca.
2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås/Brurås. N2b fortsetter videre som
daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset
(Falkangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 10,1 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som
kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet.
Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og det
bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord (hovedkryssprinsipp 4).
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Alternativ S9-N3a

Kombinasjon S9-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,5 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang
tunnel fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca.
2,4 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3a i nord ligger i dagsone fram til og med lokalvegkryss i
Haukåsskogen og videre i en 4,6 km lang tunnel til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 13,1 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss
for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett
Åsane nord (hovedkryssprinsipp 4).

2.7.6

Alternativ S9-N3b

Kombinasjon S9-N3b med hovedkryss på Eikås er 17,3 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang tunnel
fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca. 2,4 km
lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3b i nord er en 5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under
Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i samme trase som Vetentunnelen på store deler av
strekningen. Total tunnellengde er cirka 14,3 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler
Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i
Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for
lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre Arna (hovedkryssprinsipp 4 variant).

2.7.7

Alternativ S11-N2b

Kombinasjon S11-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,5 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås. N2b fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca 1,1 km
tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 7,4 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er
også rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved
Gaupåsvatnet. Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes
som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for
tilknytning lokalvegnett Åsane nord (hovedkryssprinsipp 4).

2.7.8

Alternativ S11-N3a

Kombinasjon S11-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3a i nord er en
4,6 km lang tunnel fra Haukåsskogen til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka 10,4 km. Det er rampekryss
retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også
rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved Gaupåsvatnet.
Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss
for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett
Åsane nord (hovedkryssprinsipp 4).
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Alternativ S11-N3b

Kombinasjon S11-N3b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,8 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3b i nord er en
5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i samme trase
som Vetentunnelen på store deler av strekningen. Total tunnellengde er cirka 11,6 km. Det er rampekryss
retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også
rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved Gaupåsvatnet.
Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for
trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre
Arna (hovedkryssprinsipp 4 variant).

2.8

Andre mulige trasékombinasjoner

I bystyrets vedtak til planprogrammet var det også ønsket å få utredet mulig kombinasjon mellom alternativ
via Blindheimsdalen og tunneltrase fra Haukåsskogen til Klauvaneset, alt. N3a. Det vil si at kombinasjonene blir
alt S1a, S1b, S3 eller S5 fram til Blindheim, alt N2a fram til lokalvegkrysset i Haukåsskogen og alt N3a videre i
tunnel til Klauvaneset. Hovedkrysset blir to halve kryss som vist i kryssprinsipp 2, fig 2-3. KU for ikke prissatte
konsekvenser utredes i traséene som inngår i disse kombinasjonene. Det er fullt gjennomførbare
kombinasjoner. I KU for prissatte konsekvenser er disse kombinasjonene tatt med for å få fram kostnader og
nytte og de blir omtalt i sammenstillingen av alternativ.
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Tilførselsveger til ny E16/E39

I tilknytning til kryssområdene må det bygges nye tilførselsveger fra eksisterende vegnett til nytt vegnett. De
fleste tilførselsvegene blir en del av rampesystemet i kryssområdene eller del av omarbeidinger av
eksisterende kryss.
I alle alternativ må det på plass lokalvegsystem i Arnadalen mellom Toro og Asko. Dessuten må dagens E16
nord for Hordviktunnelen legges om og kobles til dagens lokalvegsystem for å gi plass til ny tunnel.
Utover dette vil det være behov for å etablere eller legge om lokalvegsystem. Omfang vil variere en del.
Påkobling fra ramper i tunnel til rundkjøring i Indre Arnakrysset inngår i kryssløsning.
• Påkobling fra Mjeldheimkrysset
• Påkobling til lokalvegsystem nord og sør for Festtangkrysset
• Lokalveg på fylling Langavatnet og lokalvegkryss Plantasjen
• Påkobling Åsavegen fra kryss ved Langavatnet ved Plantasjen
• Påkobling fra kryss Haukåsskogen til nytt kryss Steinestøvegen ved Myrsæter
• Oppgradering lokalveg Blindheimsdalen vurderes i neste planfase om alt S1a, S3 eller S5 blir valgt. Men
kostnad med dette er tatt inn i prissatte konsekvenser
Tabell 2-2 Oversikt tilførselsveger i alle kombinasjonsalternativ
Tilførselsveg

S1a- S1a- S1b- S1b- S3- S3N1

Arnadalen

x

N2a
x

N1
x

N2a
x

N1
x

x

Mjeldheim
Festtangen
Langavatnet

x

x

S5- S5-

N2a N1

x

2.9.1

x

x

x

x

x

S6-

S6-

S9-

S9-

S9-

S11- S11- S11-

x

x

x

x

x

x

N3a

N3b

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haukås
Tellevik

S6-

N2a N2b N3a N3b N2b N3a N3b N2b

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nytt rampekryss med sydvendte ramper ved Toro og lokalvegsystem i Arnadalen mellom Askoog Toro næringsområde

Kryssløsningene i Indre Arna krever bygging av ca. 750 m ny 2 felts lokalveg mellom hovedkrysset ved Asko og
lokalvegkrysset nord for Toro.

Figur 2-11 Ny lokalveg mellom Asko og Toro.
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Nytt lokalvegkryss ved Plantasjen i Vågsbotn med tilførselsveg

Nytt lokalvegkryss ved Plantasjen krever ca. 600 m ny 2/3 felts veg fra rundkjøringen i Vågsbotn til ny
rundkjøring ved Plantasjen. Det må også bygges ca200 m ny tilførselsveg i 2 felt fra Åsamyrveien til den nye
rundkjøringen.
Figur 2-12 Tilførselsveger til nytt lokalvegkryss
ved Plantasjen i Vågsbotn.

2.9.3

Nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen med tilførselsveg

Nytt lokalvegkryss med ny hovedveg i Haukåsskogen krever ca. 6-700 m lang ny 2 felts tilkomstveg som
tilknyttes dagens E39 i nytt kryss ved Shell bensinstasjon på Haukås.
Figur 2-13 Tilførselsveg til lokalvegkryss i
Haukåsskogen.
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Omlegging av lokalvegsystem i Tellevikkrysset

I Tellevik brukes eksisterende E39 som del av ny hovedveg omtrent fra tunnelportalen til Tellevikkrysset der
veganlegget har sitt endepunkt. Det medfører at det må bygges en ny lokalvegparsell i ca. 900 m mellom
dagens Hordviktunnel og tilknytningspunkt i Tellevikkrysset.

Figur 2-14 Omlegging av lokalveg i Tellevik-krysset.

2.10

Gjennomgående gang-og sykkelveg

Det skal opparbeides sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Arna i sør til Nordhordlandsbrua i nord
som del av vegtiltaket. Gang- og sykkeltilbudet legges i hovedsak langs lokalvegnettet som blir avlastet for
biltrafikk når ny hovedveg står ferdig. Gang- og sykkelvegsystemet kan drøftes uavhengig av
hovedvegalternativene. G/s-løsninger er derfor ikke tatt inn i KU for hovedvegkombinasjonene, jf. figur 2-15
og 2-16.
Det er sett på alternative traseer på strekningen Hordvik- Breisteinkrysset i Åsane; på øst eller vestsiden av
dagens E39, Steinestøvegen. Det er også sett på to alternativ gjennom/forbi Ytre Arna. Alternativene blir
drøftet kort her i kommunedelplanen, men endelig valg av løsning gjøres i neste planfase; reguleringsplan.
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Figur 2-16 G/s-løsninger Vågsbotn-Klauvaneset.

Bybane fra Bergen sentrum til Åsane i Vågsbotn

Arbeid med reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum til
Åsane, delstrekning 5; Tertneskrysset-Vågsbotn pågår,
og samkjøres med planarbeidet for KDP E16/E39 ArnaVågsbotn-Klauvaneset. I beslutningsgrunnlag for
reguleringsplan for bybanen, notat fra
Norconsult/Asplan Viak datert 28.08.2019, står det at
bybanen kan bygges før nytt veganlegg E16/E39 og
samtidig tilpasses ny vegsituasjon.
Figur 2-17 Planskisse for løsning for bybane og avslutning i Vågsbotn.

Figuren over viser alternativ (3) med bybane i tunnel og kryssing under dagens E16.
Terminal for bybane i Vågsbotn kan tilpasses i alle alternativ for ny E16/E39 med hovedkryss i
Vågsbotnområdet, spesielt den situasjonen der terminalen ligger parallelt med dagens E16. For alternativ med
hovedkryss i Eikås vil vegsystemet i Vågsbotn i hovedsak bli som i dag, og bybanen står fritt. Framføring av
bybane til Vågsbotn vil derfor ikke ha betydning for valg av vegalternativ for ny E16/E39.

2.12

Anleggsfasen

Anleggsveier skal i størst mulig grad plasseres innenfor framtidig vegareal for å avgrense omfang av slike
anlegg. Lokalisering av riggområder er ikke vurdert ennå, men en vil legge dem nær kryssområder, tunneler og
større konstruksjoner. Midlertidige områder for massedeponi, både toppmasser av ulik kategori og
tunnelmasse, skal primært lokaliseres i nærheten av kryssområdene eller vegen sitt sideområde.
Bufferkorridoren som er lagt langs veglinjene og omkring kryssene, er på minimum 200 m og bør være
tilstrekkelig for slike midlertidige tiltak.
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Tiltak i anleggsfasen som kan gi varig endring av de ulike utredningstema skal inngå i konsekvensutredningen,
og blir omtalt i konsekvenskapitlene senere i rapporten.
Nødvendige avbøtende tiltak som er knyttet til anleggsfasen, og som ikke er permanente, er omtalt i eget
kapittel. Eksempel på dette er mulige tiltak i anleggsperioden for å sikre leveområde for elvemuslingen i
Haukåselva.

2.13

Massedeponi

Det vil være behov for permanent lagring av overskuddsmasser fra tunnelene i alle traséalternativ.
Massedeponi krever også konsekvensutredning. Konsekvensutredning for masser brukt i veganlegget innenfor
planområdet, tas med i denne fagrapporten under det aktuelle alternativet deponiet hører til, men evt.
deponier i de store hovedkryssområdene holdes utenom. Massedeponi som ligger lengre unna veganlegget og
ikke er knyttet til ett spesielt alternativ eller knyttet til de store hovedkryssområdene, blir omtalt i en
mulighetsanalyse for massedeponi. Der blir også mulige konflikter omtalt. Denne analysen blir samlet i eget
notat som vedlegges plansaken.
Massedeponiene som ikke er knyttet til ett spesifikt alternativ, må konsekvensutredes på neste plannivå. Det
gjelder også eventuelle områder for midlertid massehåndtering og knuseverk. Det vises for øvrig til Faktaark
M-1243/2018: Mellomlagring og sluttdisponering av jord -og steinmasser som ikke er forurenset.
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Metode

Ikke-prissatt metode skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak vil
medføre for de fem fagtemaene.

3.1

Avgrensing mellom tema

I en samfunnsøkonomisk analyse skal en konsekvens bare telles én gang. Av den grunn er det viktig å ha klart
for seg hvilke konsekvenser som skal utredes under de ulike fagtemaene i tråd med håndbok V712
Konsekvensanalyser.

3.2

Usikkerhet

Det skilles mellom usikkerhet knyttet til tiltaket og usikkerhet knyttet til datagrunnlaget.
Usikkerhet knyttet til tiltaket er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået på de alternativene som skal
utredes, og hvor komplekst tiltaket er.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget er knyttet til manglende databaser, eller ufullstendige kartlegginger.
Usikkerhet er nærere omtalt i kapittel 4.

3.3

Trinnvis metode

Ikke-prissatt metode går over tre trinn.
Trinn 1 og Trinn 2 blir gjort separat for hvert fagtema. Trinn 3 er en felles diskusjon og rangering av de ulike
alternativene for alle ikke-prissatte tema.
I Trinn 1 står disse tre begrepene sentralt og er knyttet til vurdering av det enkelte delområde:
• Verdi er en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.
• Påvirkning er en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak.
Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.
• Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til en matrise, se figur
2-3. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.
I Trinn 2 gjøres en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.
Trinn 3 omhandler samlet vurdering av konsekvens og rangering av alternativene for alle de ikke-prissatte
temaene. Trinn 3 omtales ikke i denne fagrapporten, men inngår i planomtalen.
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Kunnskapsinnhenting

Kunnskapsinnhenting skal sikre et godt nok grunnlag for faglige vurderinger. Planområdet og influensområdet
utgjør til sammen utredningsområdet. Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysisk
arealpåvirkning. Planområdet er det samme for alle fagtema og er avgrenset på kart.
Influensområdet er det samlede området, inklusiv planområdet, der tiltaket kan medføre konsekvenser.
Influensområdet varierer fra tema til tema. Registreringer omfatter hele utredningsområdet, men de er
vanligvis mer detaljerte innen planområdet.

3.5

Referansealternativet

Situasjonen i referanseåret, inklusiv vedtatte planer som har virkning for de ikke-prissatte temaene, blir lagt til
grunn for analysen. Hvert fagtema vurderer hva som er relevant å legge til grunn.

3.6

Registreringskategorier

For fagtema landskapsbilde er det landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og
menneskeskapte komponenter og elementer som utgjør registreringskategoriene, se kapittel 5.2.

3.7

Verdi

Verdien blir vurdert langs en 5-delt skala som spenner fra uten betydning til svært stor verdi. Det skal brukes
hele trinn. Skalaen utgjør x-aksen i konsekvensviften, se figur 3-3.

Figur 3-1 Skala for vurdering av verdi. Skalaen for verdi gjenfinnes i x-aksen i konsekvensviften.

3.8

Påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre innen et gitt delområde. Vurderinger av
påvirkning skal relateres til den ferdigstilte situasjonen. Det er bare områder som blir varig påvirket som skal
vurderes.
Påvirkning blir vurdert langs en 5-delt skala som spenner fra sterkt forringet til forbedret. Det skal brukes hele
trinn. Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensviften, se fig.3-3. Vurdering av påvirkning skal gjøres i forhold til
situasjonen i referansealternativet.
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Figur 3-2 Skala for vurdering av påvirkning. Skalaen for påvirkning gjenfinnes i y-aksen i konsekvensviften.

3.9

Konsekvens Trinn 1

Det er konsekvens for hvert delområde som skal vurderes i Trinn 1. Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4
pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de positive
konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert.

Figur 3-3 Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad
av påvirkning i y-aksen. De to skalane er glidende.
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Konsekvens Trinn 2

Det er samlet konsekvens for hele alternativ som skal vurderes i Trinn 2. Det må framgå hvilke delområder
som er utslagsgivende i den samlede vurderingen, og hva som er faglig vektlagt. Matrisen som skal brukes
inngår i kapittel 7. Figur 3-4 viser kriterier for fastsettelse av konsekvens Trinn 2.

Figur 3-4 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.

3.11

Skadereduserende tiltak

Skadereduserende tiltak blir delt i to grupper:
1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som er en del
av grunnlaget for konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg, og som kan redusere negative
virkninger ytterligere. Det må framgå om tiltaket vil kunne endre konsekvensen, og kostnader ved
tiltaket bør framgå.
Skadereduserende tiltak er nærmere omtalt i kapittel 8.
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Konsekvens Trinn 3

I Trinn 3 blir det gjort en vurdering av de ulike alternativene for alle fagtemaer samlet. Dette utføres gjennom
en todelt analyse:
•
•

Fase 1: Visualisering av konflikter med grunnlag i delområdenes konsekvensgrad
Fase 2: Sammenstilling av ikke- prissatte temaer

Konsekvens Trinn 3 er ikke omtalt i dette rapporten, men inngår som eget kapittel i planomtalen.
Figur 3-5 viser kriterier for fastsettelse av samlet konsekvens Trinn 3.

Figur 3-5 Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer.
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Landskapsbilde er her et uttrykk for landskapets romlige -og visuelle egenskaper med naturlige og
menneskeskapte komponenter og element, som særpreger et geografisk område. Det romlige og visuelle
omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form (V712, 2018).

4.2

Utdrag fra planprogrammet

I fastsatt planprogram er fokus for utredning av fagtema landskapsbilde omtalt.

Fokus for
utredningen

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

•
•
•

Metode

•

Eksisterende
materiale

•
•

Handbok V712 Konsekvensanalyser
NiN Landskap, klassifiseringssystem for landskap i Norge
3D-visualisering skal benyttes, særlig til vurdering av:
o Veglinjer og kryss med sideterreng
o Vertikal- og horisontal tilpasning av skjæringer og fyllinger
o Særlig utfordrende strekninger og punkt
o Fjern- og nærvirkning av veganlegget, inkl. bru- og
tunnelkonstruksjoner
o Landskapsøkologiske vurderinger knyttet til topografi,
barrierevirkninger og sentrale landskapselementer/komponenter
o Lokalisering og utforming av permanente massedeponi
Landskapsbilde skal inngå i tverrfaglig modell

NiN Landskap
Bergen kommune. Kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA
2018

Figur 4-1Fagtema landskapsbilde, omtale hentet fra vedtatt planprogram, kapittel 7.2.3.
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Overordnede mål og føringer

Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. Offentlige
dokumenter som underbygger argumentasjonen finnes i:
Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)
ELK forplikter Norge, i artikkel 6, til å bedre kunnskapen om egne landskap. I dette ligger det å kartlegge
landskapet heldekkende og analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som fører til
endring. En skal også merke seg de endringene som skjer. Videre defineres, i artikkel 1, landskapsplanlegging
som «sterke framtidsrettede tiltak som tar sikte på å forbedre, istandsette og skape landskap».
Transportetatene skal ivareta hensynet til landskapsverdiene gjennom prosjektering, planlegging og
vedlikehold i tråd med konvensjonens intensjoner.
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven har med landskap som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver og hensyn i planlegging».
Her står det blant annet at planer innenfor rammen av § 1-1 skal sikre kvaliteter i landskap og vern av
verdifulle landskap.
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredninger omtaler «verdifulle landskap» under «Kriterier for vurderingen av om en
plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav b). I
tilhørende veileder (Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017) er
det nærmere konkretisert hvilke landskap som inngår i «verdifulle landskap».
I forskriftens kapittel 5, som omhandler innholdet i konsekvensutredninger, er landskap omtalt under
«Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn», § 21
pkt. 6.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens §3 i) definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning». Virkninger for
landskapsmessig mangfold behandles under tema landskapsbilde.
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Landskapet innen utredningsområdet er vurdert gjennom kartstudier og befaring i felt. Planområdet med
aktuelt influensområde er definert.
Influensområdets avgrensing blir påvirket av i hvilke grad tiltaket er synlig. Vurdering av influens gjøres derfor
med utgangspunkt i en analyse av hvor tiltaket vil kunne ses fra, det som kalles fjernvirkning. Influens er
nærmere omtalt som del av vurderingen av påvirkning.
Utredningsområdet preges generelt av veksling mellom langstrakte sprekkedaler og lave åser, noe som også er
karakteristisk for Bergensbuene som definerer hovedtrekkene i topografien. I dalrommene ligger flere
ferskvann med tilhørende elve- og bekkesystemer. Haukåsvassdraget er eksempel på et viktig vassdrag når det
gjelder visuelle forhold knyttet til landskapsøkologi. I sør og nord har området kontakt med større
fjordsystemer.
I sør ligger Arnadalen med Indre Arna og Arnavågen. Arnadalen er preget av industri, boligområder og
infrastruktur. Tettstedet Indre Arna er et trafikknutepunkt for veg og bane. Sentrum ligger innerst i Arnavågen,
som er en langsmal sidefjord til Sørfjorden. Dal- og fjordsidene er her preget av slake tresatte åser.
Infrastruktur er knyttet til dagens E16 og fv. 580. Industritettstedet Ytre Arna ligger noe lenger nord ved
Sørfjorden.

Figur4-2 Arnavågen, utsikt mot Indre Arna. Foto: Synnøve Kløve-Graue, Statens vegvesen.
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Videre nordover er det en veksling mellom spredtbygde og jordbrukspregede områder, som Kvamsdalen,
Haugland, Blindheim og Dalabygda, og mer tettbygde områder omkring Vågsbotn og Langarinden. Også her
preges topografien av relativt lave åser og trange dalrom. Infrastruktur er knyttet til E16 og E39, som møtes i
Vågsbotn.
Fra Vågsbotn og nordover til Klauvaneset er det allsidig småindustri og næringsvirksomhet som preger
områdene langs E39. Boligbebyggelsen ligger spredt, med innslag av gårdstun og jordbruksareal. Ved Hylkje og
Tellevik er det mer konsentrerte boligområder, og her er det både direkte og visuell kontakt med Sørfjorden.
Landskapet er preget av et småkupert terreng, med lauvskog og innplantet gran. Fjellpartiet Veten er en
sentral landskapskomponent i vest. Fra Klauvaneset krysser Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden til Flatøy.

4.4.2

Usikkerhet

Det skilles mellom usikkerhet knyttet til tiltaket og usikkerhet knyttet til datagrunnlaget.
Usikkerhet knyttet til tiltaket
Usikkerheten er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået i en kommunedelplan.
Flere grep er gjort for å redusere usikkerhetsgraden. Det ble gjennomført et forprosjekt med siling, der det
inngikk en verdi -og sårbarhetsanalyse for de Ikke-prissatte tema. I effektmålene for prosjektet inngår målet
om at Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres (Effektmål 5 Ivareta bruks- og verneverdier), noe
som i prosessen er vektlagt for fagtema landskapsbilde.
Videre er det brukt modellbasert planlegging, der InfraWorks er et svært nyttig verktøy for å vurdere
påvirkning av tiltaket. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til dette overordnede plannivået;
vegalternativene er vist med standard utslag, kryssområder og lokalvegnett er skissert, og vurdering av g/s
system er ikke del av denne fasen. Alle vurderte tiltak ligger innenfor buffersonen som er brukt som grunnlag
for konsekvensvurdering, men grad av påvirkning vil kunne endres i neste plannivå.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
NiN landskapstyper 2.0 utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen og inngår som et grunnlag for
analysen. Det nasjonalt heldekkende kartleggingssystemet er med på å gjøre det etterfølgende
analysearbeidet mer konsistent.
Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bergen kommune har i liten grad vært brukt. PBL § 11-8c omhandler sone
med særlig hensyn knyttet til landskap, bevaring av naturmiljø, eller kulturmiljø med avgjørende interesse
(utdrag):
Referanserammen for «verdifull» kan også være lokal, jf. bl.a. landskapskonvensjonen. Et landskap som lokalt
er vurdert til å ha særlig verdi, vil derfor også kunne omfattes av krav til vurdering av vesentlige virkninger på
lik linje med landskap som er regionalt eller nasjonalt verdifulle. Dette kan eksempelvis omfatte landskap som
er lagt inn i kommunale arealplaner som hensynssone (jf. plan- og bygningsloven § 11-8 c).
Hensynssone Landskap (550) er i KPA kun brukt for funksjonell strandsone langs sjø. Verdifulle landskap som
jordbrukslandskap og kulturhistoriske landskap er lagt inn i hensynssone Kulturmiljø (570), dermed kan disse
områdene ikke, for å unngå dobbeltvekting, vurderes under fagtema landskapsbilde.
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NiN landskapstyper 2.0

NiN landskapstyper 2.0 er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem ned til grunntypenivå. Systemet svarer
ut formålet med ivaretaking av landskapsmessig mangfold som i naturmangfoldloven er definert som
«mangfoldet av landskapstyper».
Kartleggingssystemet er lagt til et detaljeringsnivå som er tilpasset målestokk 1:50 000.
Databasen utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen og inngår som et grunnlag for analysen.
Utredningsområdet er som et første trinn grovinndelt med utgangspunkt i aktuelle grunntyper i NiN Landskap.
Planområdet omfatter 10 ulike grunntyper, se figur 4-3. Tabell 4-2 viser en oversikt over grunntypenes
utbredelse innen utredningsområdet, og nasjonalt.
Tabell 4-1 viser en oversikt over hvor delområdene er lokalisert i forhold til NiN-systemet. Delområdene
inngår i de to hovedtypene fjordlandskap og innlandsdallandskap. Sett ut ifra geografisk fordeling nasjonalt,
samt antall grunntyper de inneholder, er dette relativt vanlige landskapstyper. Det gir en indikasjon på
landskapsverdi innen utredningsområdet. De tre delområdene som er gitt stor verdi (L7, L8 og L13) ligger i
innlandsdallandskapet, type 36 og 37.
En svakhet med NIN Landskap i dette prosjektet, er at de markante Bergensbuene ikke fanges opp. I
fastsetting av landskapsbildets karakter for det enkelte delområde er derimot Bergensbuene vektlagt.
Tabell 4-1 Oversikt over lokalisering av enhetlige delområder sett i forhold til NiN hovedtype og grunntype.
Hovedtype

Grunntype
ID

Fjordlandskap-F

LA-TI-K-F-11

Fjordlandskap-F

LA-TI-K-F-20

Innlandsdallandskap -D

LA-TI-I-D-37

Grunntype

Lokalisering av delområdene

Relativt åpent fjordlandskap med

Delvis L1, L2, L3, L4, delvis L6, delvis L15,

tett bebyggelse

delvis 16, L17, delvis L18

Nedskåret fjordlandskap med tett
bebyggelse

Delvis 16, delvis L18, L19,L20

Relativt åpent dallandskap under
skoggrensen med tett bebyggelse

Delvis L11, L12, L13, L21

og jordbruksdominans
Relativt åpent dallandskap under
Innlandsdallandskap -D

LA-TI-I-D-36

skoggrensen med tett bebyggelse

Delvis L1, L5, delvis L6, L7, L8, L9,delvis
L10, delvis L11

Relativt åpent dallandskap under
Innlandsdallandskap -D

LA-TI-I-D-34

skoggrensen med bebygde
områder

Delvis L10, L14, delvis L15, delvis L16, L22
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Figur 4-3 Kart som viser fordeling av NIN-grunntyper innen utredningsområdet (Artsdatabanken,2019). Geodata, Statens
vegvesen.
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Tabell 4-2 Oversikt over hovedtypene og grunntypenes utbredelse innen utredningsområdet, og nasjonalt.
Antall
Nr. Arc
GIS Pro

Hovedtype

Grunntype

Grunntype

ID

Geografisk
lokalisering

grunntyper
innen
hovedtypen

1

Fjordlandskap-F

LA-TI-K-F-11

2

Fjordlandskap-F

LA-TI-K-F-20

Relativt åpent fjordlandskap med

Nedskåret fjordlandskap med tett

3

Innlandsdallandsk
ap -D

LA-TI-I-D-37

Sørfjorden nord

tett bebyggelse

26

Fjordmøtet

bebyggelse

26

Relativt åpent dallandskap under

Vågsbotn,

skoggrensen med tett bebyggelse

Langavatnet,

og jordbruksdominans

Mellingen,

104

Dalabygda

4

5

6

7

Innlandsdallandsk
ap -D

Innlandsdallandsk
ap -D

Innlandsdallandsk
ap -D

Innlandsdallandsk
ap -D

LA-TI-I-D-67

LA-TI-I-D-36

LA-TI-I-D-36

Nedskåret dallandskap under

Espeland,

skoggrensen med bebygde

Unneland,

områder

Bjørndalen,

Relativt åpent dallandskap under

Åsane/Flaktveit/

skoggrensen med tett bebyggelse

Gaupås

Relativt åpent dallandskap under

Sørlig del av

skoggrensen med tett bebyggelse

Arnadalen mot

8

9

ap -D

Innlandsdallandsk
ap -D

LA-TI-I-D-37

LA-TI-I-D-34

LA-TI-I-D-34

Innlandsås -og
10

fjellandskap-A

Relativt åpent dallandskap under

Espeland,

skoggrensen med tett bebyggelse

Haukeland

og jordbruksdominans

fjellandskap-A

13

fjellandskap-A

Innlandsås -og
fjellandskap-A

Relativt åpent dallandskap under

Haukeland,

skoggrensen med bebygde

Unneland

områder

LA-TI-I-A-44

LA-TI-I-A-35

54

Skåldalsfjellet

med hei under skoggrensen

54

Arnanipa

under skoggrensen

54

Middels kupert ås -og fjellandskap

Salhus, Hordvik,

med hei under skoggrensen med

Hylkje

bebygde områder

104

Byfjellene

med hei under skoggrensen

Kupert ås- og fjellandskap med hei

104

104

områder

Middels kupert ås- og fjellandskap
LA-TI-I-A-33

Innlandsås -og
12

104

Eikås, Brurås

skoggrensen med bebygde

Middels kupert ås- og fjellandskap
LA-TI-I-A-33

Innlandsås -og
11

104

Espeland

Relativt åpent dallandskap under
Innlandsdallandsk

104

54
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Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, inndeles i enhetlige delområder. Inndeling i
delområder baseres på registreringskategoriene. Delområder er enhetlige områder som skiller seg fra
tilgrensende delområder.

5.2

Fastsatt karakter for landskapsbilde

Gjennom en kvalitativ vurdering av registreringskategoriene er landskapsbildets karakter fastsatt for de
enkelte delområder. Utredningsområdet omfatter 22 enhetlige delområder. Se figur 5-1.
Delområdenes fastsatte karakter framgår av tabell 5-1 nedenfor. Nummereringen er den samme som i figur
5-1. Matrisene for det enkelte delområde er tilgjengelig som vedlegg til denne rapporten.
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Figur 5-1Kart som viser de helhetlige delområdene innen utredningsområdet. Illustrasjon: Geodata, Statens vegvesen.
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Tabell 5-1Oversikt over enhetlige delområder innen utredningsområdet.

Nr.
L1

Navn
Arnadalen

Fastsatt karakter
Den definerte landskapsformen, sammen med manglende visuelle sammenheng
preger delområdet. Arealbruken er preget av en blanding av næringsbygg og
boligbebyggelse, samt dagens fv. 580.

L2

Indre Arna

Den definerte landskapsformen med fjordflate, sammen med noe svake visuelle og
arkitektoniske sammenhenger preger delområdet. Arealbruken er blandet og
reduserer lesbarheten.
De topografiske og romdannende egenskaper definerer særlig delområdet. Det utgjør

L3

Arnavågen

en visuell kontrast til delområde L2 Indre Arna med sitt kulturlandskap, frodige
vegetasjon og strandsone mot fjorden. E16 ligger i vestre del av delområdet, og følger
vågens retning.

L4

Ytre Arna

Den tidsdefinerte bebyggelse definerer delområdet. Den tette «bystrukturen» i
kontrast til det åpne fjordrommet utenfor, og det bratte terrenget i bakkant som
utgjør en markert overgang i landskapet.
Dalens langsmale, men korte form er sentral. Romvirkningen forsterkes av

L5

Kvamsdalen

kulturlandskapet i dalbunnen og de tresatte åsene. Tunmiljø og annen bebyggelse
forsterker kulturlandskapet. Kvamsvegen følger dalen.
De lave, og skrinne åsene omkring Gaupsvatnet definerer delområdet. I sør er det

L6

Gaupås

noe jordbruksareal og bebyggelse. Dagens E16 går gjennom nordre del-,og
Gaupåsvegen i sør- og østlige del av området.
Danner et definert dalrom med tydelige overganger mot tilgrensende delområder.

L7

Haugland

Landskapet er variert og innholdsrikt, der vannene, jordbruksareal og kantvegetasjon
er viktige visuelle innslag. Det småskala landskapet uten omfattende infrastruktur
danner et helhetlig preg.
Dalens langstrakte form, som her danner et avgrenset rom definerer delområdet. De

L8

Blinde

åpne jordbruksarealene, med vegetasjon og spredt bebyggelse som kontrast,
forsterker det innholdsrike og lesbare landskapet. Dagens vegsystem som følger
vestre dalside er et viktig visuelt innslag.
Utgjør en kort sidedal som opprinnelig har vært en elvedal. Hetlebakkstemma er et

L9

Hetlebakk

nøkkelelement som har endret dalens karakter. Dette sammen med gjengrodde
beitemarker og plantet skog, danner et delområde med særpreg, men som er lite
lesbart.
Defineres av den avkortede dalformen, omgitt av åser som stenger for utsyn. Den

L10

Hetlebakkstemma

klare romdannelsen, der Hetlebakkstemma er et nøkkelelement, sammen med
bebyggelse gir delområdet et særpreg.
Dalens langstrakte og smale form definerer delområdet. Arealbruk, bebyggelse eller

L11

Blindheimsdalen

vegetasjon forsterker ikke inntrykket i særlig grad. Dagens veg som følger dalbunnen
er et sentralt visuelt innslag. Utgjør et visuelt bindeledd mellom L8 og L12.

L12

Vågsbotn

Dalens form og romdannelse definerer delområdet. Den varierte arealbruken fra
jordbruksareal til omfattende trafikksystem gjør landskapet mindre lesbart.Dagens
vegsystemer er sentrale visuelle innslag.

L13

Dalabygda

Dalens langstrakte form, som samtidig er romdannende definerer delområdet.
Inneholder flere mindre rom. Det innholdsrike og lesbare landskapet, med
Langavatnet, jordbruksareal, vegetasjon, våtmark og spredt bebyggelse forsterker, og

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

50 AV 119
13.03.2020

gir samtidig landskapet et særpreg. Dagens vegsystem med E16 i sør påvirker, men
dominerer ikke visuelt.
De romlige egenskaper, med Haukåsvatnet og Kipevatnet som sentrale element
L14

Haukås

definerer delområdet. Vegetasjon og den varierte arealbruken virker ikke samlende
eller gir området et særpreg.
Er preget av menneskelig virksomhet som har endret landskapets opprinnelige

L15

Brurås

karakter. Selve Brurås med jordbruksareal og gårdsbebyggelse utgjør en underordnet
kontrast.
Dalens langstrakte form, som her danner et avgrenset rom definerer delområdet. De

L16

Tuft

fremdeles åpne jordbruksarealene med gårdstun, og preget av lauvskog i sør, med
gradvis overgang til furuskog og utmark i nord forsterker inntrykket. Almåsgarden på
høgdedrag møt sør.
Ligger avstengt fra sikt mot fjordrommet, er i hovedsak preget av jordbruksareal og

L17

Haukåsmyrane

fengselsanlegg. Det småkuperte terrenget og den spredt bebyggelse gir området i
liten grad noe særpreg. Dagens vegsystem definerer i noe grad inntrykket.
Ligger eksponert mot det store fjordrommet. Det småkuperte terrenget og den spredt

L18

Hylkje

bebyggelse gir området i liten grad noe særpreg. Dagens vegsystem definerer i noe
grad inntrykket.
Ligger eksponert mot det store fjordrommet. Terrenget er småkupert, med tettere

L19

Hordvik

bebyggelse ut mot fjorden, og mer spredt bebyggelse i indre deler. Store deler er
skogkledd, eller jordbruksareal, delvis ut av hevd. Dagens vegsystem domineres av
E39 og Hordvikvegen.
Ligger eksponert mot fjordmøtet i et storskalalandskap. Arealbruken underordner seg

L20

Tellevik

landskapet, bebyggelse og gårdstrukturer følger topografien og gir området karakter.
Vegetasjonen understreker overgangen fra strandflate mot høyereliggende parti med
variasjon fra varmekjær lauvskog til barskog.
Delområdet er preget av infrastruktur, med dagens E39 og E16 som følger nordre og

L21

Langarinden

østre ytterkant av området, samt lokalvegsystem. Arealbruken domineres av
næringsbygg og boligfelt. Typisk for bebygde områder i Åsane, med spredt bebyggelse
i slake, skogkledde åser.I sørvest tangerer området Liavatnet og i nord Langavatnet.
Det småkuperte og til dels uoversiktlige terrenget dominerer uttrykket, danner flere

L22

Jonsterhaugen

mindre landskapsrom. Det småskalandskapet forsterkes av tett lauv -og barskog og de
mange stier og tråkk. Bebyggelsen er spredt.

5.3

Verdisetting

Ved vurdering av verdi blir landskapsbildets karakter for det enhetlige delområdet lagt til grunn. Et eget sett
med aspekter blir brukt for å komme fram til en verdi for det enkelte delområde. Aspektene er gradert i
forhold til verdiskalaen. Verdivurderingen er kort omtalt nedenfor, og vist i matrise tabell 5-2, og kart figur 5-2.
Figur 5-3 er et overlay av NiN landskap grunntyper og verdisatte delområder innen utredningsområdet.
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L1 Arnadalen

Delområdet har en manglende visuell sammenheng, kun dalformen virker noe samlende. Hverken bebyggelse
eller andre elementer gir noe særpreg. Delområdet framstår med et lite lesbart totalinntrykk.
Aspekter som er utslagsgivende:
Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.2

L2 Indre Arna

Delområdet har en definert landskapsform, der fjordflaten virker forsterkende. Tettstedets struktur har ikke
noe enhetlig uttrykk eller sammenheng. Bebyggelsen har ikke noe samlende preg, eller er preget av god
arkitektur.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, danner lite lesbare omgivelser, redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.3

L3 Arnavågen

Delområdet har en definert landskapsform, der fjordflaten virker forsterkende. Den intakte strandsonen og
det varierte kulturlandskapet utgjør visuelle kvaliteter. Mosaikken av jordbruksarealer, vegtasjonsbelter og
bebyggelse gir et helhetlig særpreg til området.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, har særpreg, godt totalinntrykk. Middels verdi

5.3.4

L4 Ytre Arna

Delområdet utgjør et tidligere industritettsted. Det har en definert bebyggelsesstruktur og tidsmessig
arkitektur. Tettstedet ligger i bratt terreng ned mot den åpne Sørfjorden, noe som gir området særpreg og
spennende visuelle kontraster.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, har særpreg, godt totalinntrykk, lesbare omgivelser tilpasset tettstedets skala.
Middels verdi

5.3.5

L5 Kvamsdalen

Delområdet defineres av dalens form, den er relativt kort og langsmal. Den åpne dalbunnen står i kontrast til
de relativt bratte, tresatte åssidene. Dalen er fremdeles preget av jordbruksdrift, med tunmiljø og et variert
kulturlandskap. Kvamsvegen følger dalens lengderetning. Det mosaikkpregede landskapet gir variasjon, mens
dalens overordnede preg gir en helhetsvirkning.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, balanse mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk. Middels verdi

5.3.6

L6 Gaupås

Delområdets hovedkomponent er Gaupåsvatnet. Vatnet er regulert, og strandsonen er preget av varierende
vannstand. Det har en definert form og er omgitt av lave åser. I sør åpner landskapet seg noe, med
jordbruksareal og bebyggelse. Dagens E16 ligger delvis på fylling i vatnet og krysser nordre del av området. I
strandsonen i sør og øst går Gaupåsvegen. Det regulerte vannet, sammen veganlegg og de skrinne åssidene gir
et redusert visuelt inntrykk.
Aspekter som er utslagsgivende: Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert totalinntrykk. Noe verdi
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L7 Haugland

Delområdet defineres av det åpne dalrommet, som har tydelige overganger mot tilgrensende delområder.
Landskapet i dalbunnen er småskala og har et mosaikkpreg, med vekslinger mellom vann, åpne jordbruksareal
og bebyggelse. Bebyggelsen er variert, med tunmiljø, boliger og småindustri. Kvamsvegen og Gaupåsvegen går
gjennom området. Åssidene er tresatte med lauv- og barskog og er relativt lave mot øst og sør. I vest går åsen
gradvis over i høyereliggende områder opp mot Byfjellene.
Aspekter som er utslagsgivende:
Særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk. Stor verdi

5.3.8

L8 Blinde

Delområdet defineres av dalens langstrakte form og gir et helhetlig preg. Det åpne kulturlandskapet i
dalbunnen er innholdsrikt og småskala, med jordbruksareal, kantsoner og bebyggelse. Bebyggelsen består av
tunmiljø og spredte boligmiljø. Dagens E16 følger sørlige og vestre dalside og et viktig visuelt innslag, uten at
det dominerer området. Åsene omkring er relativt lave og i hovedsak preget av lauvskog.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon, spesielt godt totalinntrykk.
Stor verdi

5.3.9

L9 Hetlebakk

Delområdet er relativt lite, og ligger omgitt av fire andre delområder med ulik verdi. Det omfatter nedre del av
en kort sidedal, har et bratt terreng, og er i hovedtrekk preget av gjengrodde beitemarker og plantet granskog.
I sørvest er et lite oppdyrka areal på en tidligere massefylling, det flate området utgjør en kontrast og grenser
til dagens E16.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.10

L10 Hetlebakkstemma

Delområdet er omgitt av åser og overgang til fjell, noe som stenger for utsyn og danner en avkortet dalform. I
dalbunnen ligger Hetlebakkstemma, et vann som er oppdemmet til drikkevann. Vannet har ingen naturlig
strandsone og er preget av varierende vannstand. Det er noe jordbruksareal med tunmiljø innen delområdet,
men definerte boligfelt dominerer i nordlige del.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, har særpreg, redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.11

L11 Blindheimsdalen

Delområdet defineres av dalens langstrakte og relativt trange form. Dalbunnen er smal, med åssider som er
preget av skog. Dagens E16 går i dalens lengderetning. Det er noe bebyggelse innen delområdet, men den er
underordnet visuelt.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert totalinntrykk. Noe verdi
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L12 Vågsbotn

Delområdet defineres av dalens åpne form, og ligger som en overgang mellom de to delområdene L11 og L13.
Det har et klart romdannende uttrykk, med et tydelig jordbrukspreg, definerte gårdsmiljø og spredt
boligbebyggelse. Dagens omfattende vegsystem i nordøst og vest knyttet til E16 og E39 utgjør en stor kontrast
og svekker totalinntrykket noe.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk. Middels verdi

5.3.13

L13 Dalabygda

Delområdet er svært innholdsrikt, med en hovedform som inneholder flere mindre rom. Langavatnet er en
hovedkomponent og ligger sentralt i delområdet, med flere mindre vann i øst. Det har et mosaikkpreg av
jordbruksareal, kantsoner og våtmarksområder. Bebyggelsen omfatter gårdsmiljø, spredte boliger og boligfelt
og utfyller, men dominerer ikke totalinntrykket. Steinestøvegen går gjennom østre del, og dagens E39
tangerer delområdet mot sør.
Aspekter som er utslagsgivende:
Særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk. Stor verdi

5.3.14

L14 Haukås

Delområdet utgjør et mindre dalrom og defineres av vannene Haukåsvatnet og Kipevatnet sammen med flere
mindre vann og våtmarksområder. I nord er topografien knyttet til fjellparti opp mot Veten. Lave åser med
lauv- og barskog, og jordbruksareal til dels i gjengroing preger området i vest og øst. Spredt bebyggelse med
gårdsmiljø gir variasjon. Steinestøvegen tangerer området i vest.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon, noe redusert totalinntrykk.
Middels verdi

5.3.15

L15 Brurås

Delområdet er preget av infrastruktur, med E39 og lokalvegsystem. Arealbruken domineres av ulike
arealkrevende næringsaktiviteter samt større næringsbygg. Selve Brurås med gårdsmiljø og kulturlandskap
skiller seg ut, men blir dominert av de mange inngrepene som har endret landskapet totalt.
Aspekter som er utslagsgivende:
Uten visuelle kvaliteter, redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.16

L16 Tuft

Delområdet defineres av dalens langstrakte og relativt trange form, som danner et avgrenset rom. Mot vest
går fjellparti opp mot Veten, i øst skjermer lave åsformasjoner mot Hylkje og Sørfjorden. Det mosaikkpregede
kulturlandskapet med fremdeles åpne innmarksareal, kantvegetasjon og tunmiljø preger området. Fjell- og
åssidene domineres av lauvskog med innplantet gran, i nord er det overgang til furuskog og utmark.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk. Middels verdi
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L17 Haukåsmyrane

Delområdet inngår i et lengre daldrag som ligger mellom lave åsrygger. Det gjør at området ikke har visuell
kontakt med Sørfjorden. Terrenget er småkupert med lauvskog og spredt bebyggelse. Den flate dalbunnen
skiller seg ut med jordbruks- og næringsareal, her krysser også Haukåsvassdraget. Dagens E39 følger daldraget
mot vest.
Aspekter som er utslagsgivende:
Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.18

L18 Hylkje

Delområdet ligger eksponert ut mot Sørfjorden og inngår delvis i det store fjordrommet. Området preges i
hovedsak av småkupert terreng med relativt tett bebyggelse av boliger og næring. Dagens E39 ligger sentralt
og har betydning for inntrykket.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.19

L19 Hordvik

Delområdet ligger eksponert ut mot Sørfjorden og inngår delvis i det store fjordrommet. Landskapet er
småkupert, med tettere bebyggelse ut mot fjorden, og mer spredt bebyggelse i indre deler. Store deler er
skogkledd, eller jordbruksareal, delvis ut av hevd. Dagens E39 følger sørlig del, mens Hordvikvegen ligger
sentralt i delområdet.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.20

L20 Tellevik

Delområdet ligger eksponert ut mot fjordmøtet mellom Sørfjorden, Osterfjorden og Salhusfjorden.
Fjordrommet utgjør et storskalalandskap, der det småskala terrenget i Tellevik utgjør en kontrast. Bebyggelse
og gårdstrukturer følger topografien og gir området karakter. Vegetasjonen understreker overgangen fra
strandflaten mot høyereliggende parti, med variasjon i gradient fra varmekjær lauvskog til barskog.
Aspekter som er utslagsgivende:
Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet og variasjon, har særpreg. Middels verdi

5.3.21

L21 Langarinden

Delområdet er preget av infrastruktur, med dagens E39 og E16 som følger nordre og østre ytterkant av
området, samt lokalvegsystem. Arealbruken domineres av næringsbygg og boligfelt. I sørvest tangerer
området Liavatnet og i nord Langavatnet.
Aspekter som er utslagsgivende: Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert totalinntrykk. Noe verdi

5.3.22

L22 Jonsterhaugen

Delområdet har et utpreget småkupert terreng. Lave ås- og bergrygger ligger i veksling med trange daler og
søkk og gjør terrenget uoversiktlig. Det småskala preget forsterkes av tett lauv- og barskog, med noen mindre
åpne partier. Bebyggelsen er spredt. Mange stier og tråkk går gjennom området, dagens E39 tangerer i sørøst.
Aspekter som er utslagsgivende:
Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert totalinntrykk. Noe verdi
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Tabell 5-2 Verdivurdering av delområder som inngår i utredningsområdet
Verdivurdering av delområder som inngår i utredningsområdet
Delområde

Verdi

Vurdering verdi

L1 Arnadalen

Noe

Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert
totalinntrykk

L2 Indre Arna

Noe

Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, danner lite
lesbare omgivelser, redusert totalinntrykk

L3 Arnavågen

Middels

L4 Ytre Arna

Middels

L5 Kvamsdalen

Middels

Noen visuelle kvaliteter, har særpreg, godt
totalinntrykk

Gode visuelle kvaliteter, har særpreg, godt
totalinntrykk, lesbare omgivelser tilpasset
tettstedets skala
Gode visuelle kvaliteter, balanse mellom helhet og
variasjon, godt totalinntrykk

L6 Gaupås

Noe

Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert
totalinntrykk

L7 Haugland

Stor

Særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse
mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk

L8 Blinde

Stor

Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet
og variasjon, spesielt godt totalinntrykk

L9 Hetlebakk

Noe

L10 Hetlebakkstemma

Noe

Noen visuelle kvaliteter, har særpreg, redusert
totalinntrykk

L11 Blindheimsdalen

Noe

Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, redusert
totalinntrykk

Noen visuelle kvaliteter, redusert totalinntrykk

L12 Vågsbotn

L13 Dalabygda

Middels

Stor

Noen visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet
og variasjon, godt totalinntrykk

Særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse
mellom helhet og variasjon, godt totalinntrykk
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Middels

L15 Brurås

Noe
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Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet
og variasjon, noe redusert totalinntrykk

Uten visuelle kvaliteter, redusert totalinntrykk

L16 Tuft

Middels

Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet
og variasjon, godt totalinntrykk

L17 Haukåsmyrane

Noe

Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert
totalinntrykk

L18 Hylkje

Noe

Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert
totalinntrykk

L19 Hordvik

Noe

Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert
totalinntrykk

L20 Tellevik

Middels

Gode visuelle kvaliteter, god balanse mellom helhet
og variasjon, har særpreg

L21 Langarinden

Noe

Uten visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert
totalinntrykk

L22 Jonsterhaugen

Noe

Noen visuelle kvaliteter, lite særpreg, noe redusert
totalinntrykk
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Figur 5-2 Verdikart for utredningsområdet. Ill.: Geodata, Statens vegvesen.
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Figur 5-3 Verdikart med underliggende NiN grunntyper for utredningsområdet. Ill.: Geodata, Statens vegvesen.
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Vegalternativ Påvirkning og konsekvens

De ulike vegalternativene går fra Indre Arna til Klauvaneset i Bergen kommune. Foreløpig geografisk
navnsetting av ulike større tiltak knyttet til prosjektet, som tunneler, kryss og tilførselsveger, er brukt i teksten
og er vist med uthevet skrift.

Figur 6-1 Illustrasjonskart som viser vegalternativene, delområder med verdi, samt planavgrensning. Ill.: Geodata, Statens
vegvesen.
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L1 Arnadalen
Vegalternativet følger dagens fv.587 horisontalt. Vertikalt vil utvidet veglinje medføre både nye skjæringer og
fyllinger. Askokrysset blir nytt hovedkryss for E39 og E16. Nytt lokalvegsystem legges på nedsiden av dagens
veg mellom Askokrysset og Torobygget fram til Ekrevegkrysset. Dette er et lokalvegkryss, vist som rundkjøring
med ramper. Videre går vegen inn i Kvammetunnelen, med Indre Arnakrysset som tunnelrampekryss.
Alternativet ligger i vestre dalside i langsgående retning. Det er forankret i det sidebratte terrenget og
medfører i liten grad fragmentering. Likevel er tiltaket av en slik størrelse at det kan medføre noen
skjemmende inngrep, særlig i form av økt høyde på skjæringer. Nytt lokalvegsystem krysser industriareal, og
skogsterreng hvor vegen er lagt relativt tung i terrenget med tosidige skjæringer. Nærføring til kirkegård.
Tiltaket er tilpasset landskapets skala.

Figur 6-2Askokrysset til høyre, ny lokalveg på nedsiden av dagens veg, fram mot Ekrevegkrysset. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

Figur 6-3 Hoved- og lokalvegsystem forbi Torobygget fram mot Kvammetunnelen og Ekrevegkrysset. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L7 Haugland
Vegalternativet kommer ut fra Kvammetunnelen ved Botn. Ved Bustevollen er det en 30m lang bro. Vegen
ligger i sidebratt terreng i dalens vestside, og krysser Kvernhusmyrane fram til L8.
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Tiltaket ligger eksponert i det store dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning og medfører
omfattende endringer i landskapet. Delområdet er her preget av flere mindre dalrom med et variert kultur -og
naturlandskap som til sammen danner en visuell landskapsøkologisk sammenheng. Vegen ligger
gjennomgående tungt på omfattende fyllinger og skaper nye visuelle barrierer. Omkring Bustevollen vil det bli
skjæringer på opptil 14m høyde, som vil dempes noe fra visse standpunkt når det gjelder fjernvirkning pga. en
lav mellomliggende åsrygg. Tiltaket er dårlig forankret og bryter i stor grad med landskapets karakter og skala.

Figur 6-4 Vegen krysser flere mindre landskapsrom, ligger nær fjellfoten i overgang mellom Hauglandsdalen og fjellområdet
Byfjellene. Danner visuelle landskapsøkologiske barrierer. Illustrasjon: InfraWorks-modell.

Figur 6-5 Vegen ligger på omfattende fyllinger der den krysser Kvernhusmyrane. Vegen krysser også over elven som kommer fra
Kråvatnet. Illustrasjon: InfraWorks-modell.

L8 Blinde
Vegalternativet ligger i vestre kant av dalstrekket og følger dermed i stor grad dagens E16 horisontalt. Vegen
ligger på tosidige fyllinger på opptil 14m i sør, og med ensidige fjellskjæringer på opptil 25m i nord. Ny lokalveg
fra nord legges i kulvert under ny veg fram til Blindekrysset. Blindekrysset kobles til lokalvegsystemet sør i
delområdet, i overgang til L7. Påkobling av lokalveg fra sør vil medføre ytterligere fyllinger langs dagens E16.
Kryssløsningen medfører seks kjørefelt over en viss strekning videre nordover.
Tiltaket ligger eksponert i dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning og medfører en større endring
i landskapet. Det er nærføring og direkte påvirkning av tunmiljø og annen bebyggelse. Tiltaket bryter med
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landskapets karakter og dominerer over delområdets skala. Eksisterende fragmentering av dalen vil forsterkes.
Overgang til delområde L11 Blindheimsdalen i nord.

Figur 6-6 Vegen ligger på høye fyllinger i sør, nytt lokalvegsystem medfører ytterligere fyllinger. Illustrasjon: InfraWorks-modell.

Figur 6-7 Nord i delområdet vil det bli nye fjellskjæringer på opptil 25meters høyde. Illustrasjon: InfraWorks-modell.

L11 Blindheimsdalen
Vegalternativet følger dagens E16, men ligger lokalisert noe lenger inn i vestre dalside på tosidige fyllinger.
Fyllingene er høyest i sør ved overgangen fra L8 Blinde, lenger nord ligger vegen i plan før den svinger noe
østover i overgangen til L12 Vågsbotn.
Tiltaket er til en viss grad forankret i den langstrakte dalformen som danner en grønn korridor, men dominerer
i en viss grad over landskapets skala. Vegen øker i liten grad fragmenteringen siden den følger dalretningen og
linjeføringen til dagens veg.
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Figur 6-8 Gjennom Blindheimsdalen ligger vegen på ensidig fylling i sør, deretter tilnærmet på samme nivå som dagens E16.
Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L12 Vågsbotn
Sør i delområdet svinger vegen østover og krysser dagens E16. Videre krysser vegen dalrommet, inn i tosidige
fjellskjæringer før den går inn i Vetentunnelen i overgangen til L13 Dalabygda. Vågsbotnkrysset er hovedkryss
og ligger lokalisert sentralt i dalen, med ulike armer til lokalvegsystem i tilgrensende delområder L13
Dalabygda og L21 Langarinden.
Tiltaket har en uheldig romkurve som gir en fragmentering av rommet. Omfanget av veganlegget bryter med
landskapets karakter og dominerer over det småskala landskapspreget. De ulike på- og avrampinger og
kryssløsninger er omfattende og vil medføre store utfyllinger.

Figur 6-9 Kryssløsningen i Vågsbotn blir omfattende Hele dalrommet er preget av infrastruktur, særlig blir på- og avramping til
hovedvegsystemet omfattende. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L13 Dalabygda
Vegalternativet går inn i Vetentunnelen i overgang fra L12 Vågsbotn. Det nye lokalvegsystemet medfører
videre utfylling i Langavatnet og nytt lokalvegkryss i overgang til delområde L21 Langarinden.
Tiltaket ligger eksponert i dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning. Utfylling i Langavatnet
medfører økt fragmentering og bryter med landskapets karakter.
Tidligere utfyllinger i Langavatnet har endret vannets form og strandlinje. Ny utfylling vil forsterke denne
virkningen. Et avbøtende tiltak vil være å forme ny strandlinje og strandsone, med vekt på detaljutforming og
revegetering. Vetentunnelen ligger i overgangen mellom L12 og L13, og medfører fjellskjæringer som vil være
synlige fra sørligste delen av Langavatnet.

Figur 6-10 Nytt lokalvegsystem medfører videre utfylling i Langavatnet, noe som endrer vatnets strandlinje og form. Til høyre
sees tunnelpåslag til Vetentunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L21 Langarinden
Vegalternativer med hovedkryssløsninger i Vågsbotn medfører nye kryss for lokalvegnettet i dette
delområdet, med endring av Åsavegen og lokalvegkryss Plantasjen.
Tiltaket har negativ visuell nærvirkning og fører til økt fragmentering. Barrierevirkningen blir også forsterket
når det gjelder visuell fjernvirkning sett mot Langavatnet.

Figur 6-11 Nytt lokalvegsystem medfører endringa v Åsavegen og nytt kryss ved Plantasjen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L20 Tellevik
Vegtiltaket kommer ut fra Vetentunnelen noe vest for dagens tunnel og følger dagens E39 videre fram mot
Nordhordlandsbrua.
Tiltaket medfører nye skjæringer, samt fylling ved dagens kryssområde for lokalveger. Påkobling til
lokalvegsystemet vil medføre omfattende inngrep i område øst for vegen, ned mot Tellevik og
sammenhengende, innholdsrike grøntområder.
Tiltaket er noe forankret i landskapet, men nye skjæringer er synlige fra Tellevik. Hovedvegen bryter i liten
grad med landskapets karakter, men endringer i lokalvegsystemet vil gi negativ nær -og fjernvirkning og bryter
med landskapets skala i denne del av området.

Figur 6-12 Vegtiltaket medfører nye fjellskæringer og fylling ved dagens kryss. Nytt lokalvegsystem er ikke vist. Illustrasjon:
InfraWorksmodell
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Tabell 6-1 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1a-N1
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1a-N1
Delområde
L1 Arnadalen

L5 Kvamsdalen

Verdi

Noe

Påvirkning

Noe forringet

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

Konsekvens Trinn 1

_

Går i tunnel gjennom delområdet

Middels

L7 Haugland

Stor

Sterkt forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en stor
endring og dominerer over skala

___

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker i
liten grad fragmenteringen.

_

Middels

Forringet

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L13 Dalabygda

L14 Haukås

L20 Tellevik

L21 Langarinden

Stor

Medfører fragmentering. Bryter med
landskapets karakter og dominerer
over landskapets skala

__

Ligger eksponert i dalrommet både
når det gjelder nær- og fjernvirkning.
Utfylling i Langavatnet medfører økt
fragmentering og bryter med
landskapets karakter

__

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

Noe

Noe forringet

Negativ visuell nærvirkning, fører til
økt fragmentering

_

0
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S1a-N1.
L8 Blinde
Som alternativ S1a-N1.
L11 Blindheimsdalen
Vegalternativet følger dagens E16 i sør, og går deretter inn i vestre dalside med ensidige skjæringer på opptil
6m høyde kombinert med fyllinger. I sør kobler Blindekrysset lokalvegsystemet til ny hovedveg. I nord svinger
vegen østover i overgangen til delområde L12 Vågsbotn.
Tiltaket er til en viss grad forankret i dalformen, og dominerer i en viss grad over landskapets skala. Vegen
medfører økt fragmentering siden den svinger østover og krysser dalrommet.

Figur 6-13 I sør mot vestre dalside vises ensidige skjæringer på opptil 6m høyde. I nord dreier vegen østover mot Vågsbotn.
Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L12 Vågsbotn
Sør i delområdet svinger vegen østover og krysser dagens E16. Videre krysser vegen dalrommet på tosidige
fyllinger og går inn i Birkelandstunnelen. Nytt lokalvegsystem krysser i kulvert under ny hovedveg.
Tiltaket ligger eksponert i dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning. Den uheldige romkurven
medfører økt fragmentering. Den bryter også den visuelle sammenhengen mellom Vågsbotn og
Blindheimsdalen og danner en barriere. Tiltaket bryter med landskapets karakter og dominerer noe over
landskapets skala.

Figur 6-14 Vegen krysser over dagens E16 og videre østover i dalrommet. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L15 Brurås
Vegtiltaket kommer ut fra Birkelandstunnelen og går med tosidig fylling i et kort dagstrekk som følger dagens
E39, før vegen dreier nordover inn i L14 Haukås. Nytt lokalvegsystem følger ny hovedveg på begge sider, og
krysser i kulverter under vegen, fram mot lokalvegkryss.
Delområdet er preget av omfattende nærings -og industriutbygging og andre landskapsinngrep, slik at tiltaket i
liten grad bryter med landskapsbildets karakter. Den visuelle barrierevirkningen sett mot Kråvatnet blir større.

Figur 6-15 Fra Birkelandstunnelen krysser veglinjen dagens E39, nytt lokalvegsystem er vist. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L14 Haukås
Vegtiltaket har nærføring til østsiden av Kråvatnet med tosidig fyllinger, Ved kryssing av vassdraget blir det en
kort bro. Vegen går videre nordøstover mot delområde L22 Jonsterhaugen gjennom lave åsrygger som
medfører tosidig skjæringer over kortere strekk og med høyde på opptil 25m.
Tiltaket er noe forankret, men bryter med landskapsbildets karakter. Vegen medvirker til en fragmentering av
den landskapsøkologiske sammenhengen fra Kråvatnet og videre i Haukåsvassdraget og skaper økte visuell
barriere. Dominerer over landskapets skala.

Figur 6-16 Vegen utgjør en visuell barriere knyttet til den landskapsøkologiske sammenhengen fra Kråvatnet og videre i
Haukåsvassdraget. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

Figur 6-17 Overgang fra bro, via fylling til tosidige skjæringer De lave åsryggene i ulike retninger er et karaktertrekk ved
delområdet. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L22 Jonsterhaugen
Vegtiltaket går nordover med en svak dreining vestover. Terrenget er svært småkupert med stadige skiftninger
i retning av dalsøkk og bergrygger. Det medfører en veksling mellom tosidige og ensidige skjæringer, samt
utfyllinger over noen strekk særlig mot øst.
Tiltaket har ikke forankring i det småkuperte terrenget og ny veg blir dermed svært dominerende. Vegen
medfører skjemmende inngrep når det gjelder visuell nærvirkning, og til dels fjernvirkning. Vegen bryter med
småskalapreget som er sentralt for landskapsbildets karakter.

Figur 6-18 Terrenget er småkupert, og med stadige skiftninger i retning av dalsøkk og bergrygger fører veglinjen til veksling
mellom skjæringer og fyllinger. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L16 Tuft
Vegtiltaket følger vestsiden av dalen, og ligger lokalisert opp i fjellsiden. Det medfører omfattende
fjellskjæringer og fyllinger, særlig i midtre del av traseen. Dette skyldes at det er lagt inn et høydebrekk på
veglinjen. Partiet med de høyeste skjæringene vil ha betydning for negativ fjernvirkning, og vil være godt
synlig fra Hylkje i delområde L18.
Tiltaket er dårlig forankret, og bryter i stor grad med landskapsbildets karakter. Vegen medvirker til en
fragmentering av dalrommet, og ligger høyt i fjellsiden i midtre del. Dominerer i stor grad over landskapets
skala. Et svært skjemmende inngrep med negativ fjernvirkning.

Figur 6-19 Veglinjen medfører høye fjellskæringer og fyllinger over et lengre strekk sentralt i delområdet. Illustrasjon:
InfraWorksmodell.
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Figur 6-20 Standpunkt ved butikken i Hylkje. Delområde L18. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L20 Tellevik
Vegtiltaket kommer ut Vetentunnelen noe vest for dagens tunnel og følger dagens E39 videre fram mot
Nordhordlandsbrua.
Tiltaket medfører nye skjæringer ved tunnelpåslaget, og nye fyllinger fram mot dagens kryssområde.
Påkobling til lokalvegsystemet vil medføre omfattende inngrep i område øst for vegen, ned mot Tellevik og
sammenhengende, innholdsrike grøntområder.
Tiltaket er noe forankret i landskapet, men nye utfyllinger er synlige fra Tellevik. Hovedvegen bryter i liten
grad med landskapets karakter, men endringer i lokalvegsystemet vil gi negativ nær -og fjernvirkning og bryter
med landskapets skala i denne del av området.

Figur 6-21 Vetentunnelen til venstre, vegen blir til dels lagt på ny utfylling ned mot Tellevik. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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Tabell 6-2 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1a-N2a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1a-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Konsekvens Trinn 1

-

L7 Haugland

Stor

Sterkt forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en stor
endring og dominerer over skala

___

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker i
fragmenteringen

_

Middels

Forringet

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L14 Haukås

L15 Brurås

Middels

Noe

Forringet

Ubetydelig
endring

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer noe over landskapets skala
Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter

Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

__

__

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Vegen bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Vegalternativet kommer ut fra Kvammetunnelen ved Botn. Ved Bustevollen er det en 30m lang bro. Vegen
ligger i sidebratt terreng i dalens vestside, og går videre i bakkant av Kvernhusmyrane og inn i Blindetunnelen i
overgang til delområde L8 Blinde i nord.
Tiltaket ligger eksponert i dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning og medfører en stor endring i
landskapet. Vegen ligger gjennomgående tungt på omfattende fyllinger i det varierte kultur -og
naturlandskapet. Omkring Bustevollen vil det bli skjæringer på opptil 14m høyde, som vil dempes noe fra
visse standpunkt når det gjelder fjernvirkning pga. en lav mellomliggende åsrygg. Tilsvarende høy skjæring ved
Kvernhusmyrane. Vegen krysser elvedrag som kommer fra Kråvatnet. Tiltaket er dårlig forankret og bryter i
stor grad med landskapets karakter og skala.

Figur 6-22 Utsikt mot veglinjen ved Bustevollen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

Figur 6-23 Vegen ligger på høy fylling der den krysser elvedraget, går videre i bakkant av Kvernhusmyrane og inn i
Blindetunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L11 Blindheimsdalen
Vegtiltaket kommer ut av Blindetunnelen i sør, linjeføringen medfører ensidige skjæringer mot vest. Deretter
følger vegen samme linjeføring horisontalt og vertikalt som alternativ SNa-N1.
Tiltaket er til en viss grad forankret i dalformen, og dominerer i en viss grad over landskapets skala. Vegen
øker i liten grad fragmenteringen siden den følger dalretningen og dagens veg.

Figur 6-24 Blindetunnelen i venstre hjørne, linjeføringen videre nordover medfører ensidig høye fjellskjæringer. Illustrasjon:
InfraWorksmodell.

L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N1.
L13 Dalabygda
Som alternativ S1a-N1.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L21 Langarinden
Som alternativ S1a-N1.
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Tabell 6-3 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1b-N1
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1b-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en stor
endring og dominerer over skala

Konsekvens Trinn 1

-

L7 Haugland

Stor

L8 Blinde

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker i
liten grad fragmenteringen

_

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer over landskapets skala

__

Ligger eksponert i dalrommet både
når det gjelder nær- og fjernvirkning.
Utfylling i Langavatnet medfører økt
fragmentering og bryter med
landskapets karakter

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L13 Dalabygda

Sterkt forringet

Stor

___

Går i tunnel gjennom delområdet

L14 Haukås

Middels

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Noe

Noe forringet

Negativ visuell nærvirkning, fører til
økt fragmentering

0

L21 Langarinden
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S1b-N1.
L11 Blindheimsdalen
Vegtiltaket kommer ut av Blindetunnelen i sør noe som medfører ensidige skjæringer mot vest. Deretter følger
vegen samme linjeføring horisontalt og vertikalt som alternativ S1a-N2.
Tiltaket er til en viss grad forankret i dalformen, og dominerer i en viss grad over landskapets skala. Vegen
medfører økt fragmentering siden den svinger østover og krysser dalrommet.

Figur 6-25 Blindetunnelen i venstre hjørne, linjeføringen videre nordover medfører ensidig høye fjellskjæringer. Illustrasjon:
InfraWorksmodell.

L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N2a.
L14 Haukås
Som alternativ S1a-N2a.
L15 Brurås
Som alternativ S1a-N2a.
L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a
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L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S1a-N2a.
Tabell 6-4 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1b-N2a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1b-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en stor
endring og dominerer over skala

Konsekvens Trinn 1

-

L7 Haugland

Stor

L8 Blinde

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker
fragmenteringen

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer noe over landskapets skala

__

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Sterkt forringet

Ubetydelig
endring

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

___

_

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Vegen bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Vegalternativet kommer ut av Beitelentunnelen like sør for dagens Gaupåstunnel. Svinger på skrå
nordvestover, og inn på dagens E16 i delområde L8 Blinde.
Tiltaket ligger i overgang mellom tre delområder, noe som øker den visuelle opplevelsen av fragmentering.
Vegen ligger på terreng fram mot Sandgothaugen, der den skjærer gjennom sørlige del, og går videre på
tosidig fylling inn i delområde L8 Blinde. Kryssingen av dalrommet bryter med delområdets skala og skaper en
barrierevirkning visuelt.

Figur 6-26 Veglinjen krysser dalrommet på lave fyllinger mellom Beitelentunnelen og Sandgothaugen, deretter på tosidige
fyllinger. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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L8 Blinde
I all hovedsak som alternativ S1a-N1, men ny veg kommer her inn i delområdet i en kurve tvers over
dalrommet i overgangen mellom to delområder med til dels samme karakter. Vegens romkurve er uheldig og
øker barriereeffekten ytterligere sett i forhold til S1a-N1.

Figur 6-27 Vegens romkurve krysser dalen i overgangen mellom to delområder. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L11 Blindheimsdalen
Som alternativ S1a-N1.
L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N1.
L13 Dalabygda
Som alternativ S1a-N1.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L21 Langarinden
Som alternativ S1a-N1.
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Tabell 6-5 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S3-N1
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S3-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L6 Gaupås

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet

L7 Haugland

Stor

Noe forringet

Medfører fragmentering, er noe
forankret, dominerer noe over skala

_

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker i
liten grad fragmenteringen

_

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer over landskapets skala

__

Ligger eksponert i dalrommet både
når det gjelder nær- og fjernvirkning.
Utfylling i Langavatnet medfører økt
fragmentering og bryter med
landskapets karakter

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L13 Dalabygda

L14 Haukås

L20 Tellevik

L21 Langarinden

Noe forringet

Stor

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

Noe

Noe forringet

Negativ visuell nærvirkning, fører til
økt fragmentering

-

_

0
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S3-N1.
L8 Blinde
Som alternativ S3-N1.
L11 Blindheimsdalen
Som alternativ S1a-N2a.
L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N2a.
L14 Haukås
Som alternativ S1a-N2a.
L15 Brurås
Som alternativ S1a-N2a.
L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S1a-N2a.
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Tabell 6-6 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S3-N2a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S3-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L6 Gaupås

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet

L7 Haugland

Stor

Noe forringet

Medfører fragmentering, er noe
forankret, dominerer noe over skala

_

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker
fragmenteringen

_

Noe

Noe forringet

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer noe over landskapets skala

__

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Ubetydelig
endring

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

_

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Vegen bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L3 Arnavågen
Vegalternativet kommer ut av Indre Arnatunnelen fram til Mjeldheimkrysset, og følger dagens E16 horisontalt
videre nordover fram til Ytre Arna tunnelen. Vertikalt vil utvidet veilinje medføre omfattende fyllinger på
utside veg. I nord knytter Festtangenkrysset ny hovedveg til lokalvegsystemet mot Ytre Arna.
Alternativet ligger i vestre dalside i langsgående retning. Det er forankret i det sidebratte terrenget og
medfører i liten grad ny fragmentering. Likevel er tiltaket, og særlig vegfyllingene, av en slik størrelse at det vil
medføre skjemmende inngrep og bryte med delområdets skala. Vegens plassering vil ha negativ visuell
fjernvirkning sett fra L2 Indre Arna og Garnes. Festtangenkrysset med ny lokalvegløsning vil også gi
omfattende utfyllinger. Høye støttemurer kan reduserer inngrepet visuelt som fjernvirkning, men dominerer
over landskapets skala som nærvirkning. Store permanente utfyllinger vil endre hellingsvinkelen på terrenget
ned mot Arnavågen, noe som vil endre uttrykket til denne siden av fjordrommet.

Figur 6-28 Indre Arnatunnelen til venstre. Festtangenkrysset helt til høyre. Vegen medfører omfattende utfyllinger som vil gi en
negativ visuell fjernvirkning sett fra delområde L2 Indre Arna. Illustrasjon: InfraWorks-modell.
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Figur 6-29 Ny kryssløsning i Festtangenkrysset mot Ytre Arna. Ytre Arna tunnelen i bakgrunnen til høyre. Illustrasjon: InfraWorks
modell.

L6 Gaupås
Vegalternativet kommer ut fra Ytre Arna tunnelen øst i delområdet, krysser Gaupåsvatnet i bro kombinert med
fylling, og går videre vestover i Høgehaugtunnelen. Tiltaket tangerer og ligger delvis parallelt med dagens E16,
og medfører ny utfylling i vatnet. Anlegget ligger relativt høyt, særlig i øst. Dagens veg vil bli opprettholdt som
del av et lokalvegsystem med kryssløsning i Blindekrysset i overgang mellom L7 Haugland og L8 Blinde.
Tiltaket er i en viss grad forankret i tilgrensende terreng i nord og er tilpasset landskapets skala. Grad av
utfylling kan forsterke denne forankringen, viktig å følge terrengformen i Liafjellet som danner en sentral
komponent. I øst legges veien på bro, noe som vil gi en bedre visuell tilpasning til vatnet. Optimalisering av
tunnelpåslaget være viktig for å harmonere tiltaket med landskapets karakter.
I vest vil vegen medføre en ytterligere visuell avstengning av bukten i nord. Valg av løsninger når det gjelder
grad av utfylling, blågrønn struktur og etterbruk har stor betydning når det gjelder skadereduserende tiltak.

Figur 6-30 Vegens linjeføring fra Ytre Arnatunnelen med brokryssing over Gaupåsvatnet. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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Figur 6-31 Vegen vil medføre en ytterligere visuell avstengning i nordre del av Gaupåsvatnet. Vektlegging av utforming og
blågrønn struktur har betydning når det gjelder skadereduserende tiltak. Illustrasjon: InfraWorks modell.

L7 Haugland
Vegalternativet kommer ut av Høgehaugtunnelen like sør for dagens Gaupåstunnel. Svinger nordvestover
parallelt med-, og deretter inn på dagens E16 i delområde L8 Blinde.
Tiltaket ligger i overgang mellom tre delområder, noe som kan øke virkningen av fragmentering. Vegen ligger
på en høy fylling, skjærer gjennom sørlige del av Sandgothaugen og fortsetter på tosidig høy fylling fram mot
overgangen til L8 Blinde. Kryssingen av dalrommet bryter med delområdets skala og skaper en
barrierevirkning visuelt.

Figur 6-32 Veglinjen krysser dalrommet på høye tosidige fyllinger, mellom Beitelentunnelen og Sandgothaugen, og fram til L8
Blinde. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L8 Blinde
Som alternativ S3-N1.
L11 Blindheimsdalen
Som alternativ S1a-N1.
L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N1.
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L13 Dalabygda
Som alternativ S1a-N1.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L21 Langarinden
Som alternativ S1a-N1.
Tabell 6-7 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S5-N1
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S5-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

Noe forringet

Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

_

L3 Arnavågen

Middels

Forringet

Medfører i liten grad økt
fragmentering, bryter med karakter,
skjemmende inngrep, dominerer skala

__

L4 Ytre Arna

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L6 Gaupås

Noe

Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

_

L7 Haugland

Stor

Noe forringet

Medfører fragmentering, er noe
forankret, dominerer noe over skala

_

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

Noe

Noe forringet

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker i
liten grad fragmenteringen

_

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer over landskapets skala

__

Ligger eksponert i dalrommet både
når det gjelder nær- og fjernvirkning.
Utfylling i Langavatnet medfører økt
fragmentering og bryter med
landskapets karakter

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

L13 Dalabygda

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

L14 Haukås

Middels

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Noe

Noe forringet

Negativ visuell nærvirkning, fører til
økt fragmentering

0

L21 Langarinden
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Påvirkning og konsekvens

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L3 Arnavågen
Som alternativ S5-N1
L6 Gaupås
Som alternativ S5-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S5-N1.
L8 Blinde
Som alternativ S5-N1.
L11 Blindheimsdalen
Som alternativ S5-N2a.
L12 Vågsbotn
Som alternativ S1a-N2a.
L14 Haukås
Som alternativ S1a-N2a.
L15 Brurås
Som alternativ S1a-N2a.
L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S1a-N2a.
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Tabell 6-8 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S5-N2a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S5-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

Noe forringet

Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

_

L3 Arnavågen

Middels

Forringet

Medfører i liten grad økt
fragmentering, bryter med karakter,
skjemmende inngrep, dominerer skala

__

L4 Ytre Arna

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L6 Gaupås

Noe

Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

_

L7 Haugland

Stor

Noe forringet

Medfører fragmentering, er noe
forankret, dominerer noe over skala

_

L8 Blinde

Stor

Forringet

Bryter med landskapets karakter og
forsterker fragmenteringen.
Dominerer over skala

__

L11 Blindheimsdalen

L12 Vågsbotn

Er til en viss grad forankret i
dalformen, og dominerer i en viss
grad over landskapets skala. Øker
fragmenteringen

Noe

Noe forringet

Middels

Forringet

Medfører økt fragmentering. Bryter
med landskapets karakter og
dominerer noe over landskapets skala

__

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Ubetydelig
endring

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

_

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Vegen bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Vegalternativet kommer ut fra Kvammetunnelen ved Botn. Ligger i sidebratt terreng i dalens vestside, fram til
kryssing av Kvernhusmyrane. Overgang til delområde L8 Blinde i nordøst.
Tiltaket ligger eksponert i dalrommet både når det gjelder nær- og fjernvirkning og medfører en stor endring i
landskapet. Vegen ligger gjennomgående tungt på omfattende fyllinger i det varierte kultur -og
naturlandskapet. Omkring Bustevollen vil det bli skjæringer på opptil 14m høyde, som vil dempes noe fra
visse standpunkt når det gjelder fjernvirkning pga. en lav mellomliggende åsrygg. I nord svinger vegen østover
mot Hetlebakk og danner en barriere på tvers av dalen. Tiltakets romkurve er uheldig terrengmessig når det
gjelder forankring, og bryter i stor grad med landskapets karakter og skala.
L8 Blinde
Vegalternativet krysser dalens lengderetning ved dagens E16 i overgang med L7 Haugland. Vegen ligger på
tosidig fylling fram til Sandgothaugen som får tosidig skjæringer, og videre fram til tunnelpåslaget i
Hetlebakktunnelen. Sandgothaugen ligger i overgangen til L9 Hetlebakk.
Tiltaket berører ytterkant av delområdet i sør, og ligger samtidig i overgangen mellom to enhetlige
delområder, noe som ofte er uheldig visuelt. Vegen danner en visuell barriere slik den er lagt i en uheldig
romkurve på tvers av et langt og sammenhengende daldrag. Vegen skjærer tvers gjennom Sandgothaugen,
noe som utgjør et siktsår. Tiltaket er ikke tilpasset landskapets skala, det bryter med landskapsbildets karakter
og er ikke forankret terrengmessig.

Figur 6-33 Vegens linjeføring utgjør en visuell barriere slik den er lagt i en uheldig romkurve på tvers av et langt og
sammenhengende daldrag. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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Figur 6-34 Vegen skjærer tvers gjennom Sandgothaugen, noe som utgjør et siktsår. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L9 Hetlebakk
Vegalternativet krysser det korte dalrommet som er preget av jordbruksareal, og går inn i Hetlebakkatunnelen
sørvest i delområdet.
Tunnelpåslaget vil ligge relativt skjermet, slik at inngrepet reduseres visuelt når det gjelder fjernvirkning.
Dominerer over den småskala karakteren. Vegen vil framstå som en barriere og fragmenterer delområdet.

Figur 6-35 Vegen krysser kulturlandskapet og går inn i Hetlebakkatunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L15 Brurås
Vegtiltaket kommer ut fra Hetlebakkatunnelen, krysser dalrommet og dagens E39, før vegen dreier inn i L14
Haukås. Kryssløsningen er omfattende, men forankret til mindre terrengformer i dalrommet. Vegen gir en viss
negativ visuell fjernvirkning sett fra L14 Haukås.
Delområdet er preget av omfattende nærings -og industriutbygging og andre landskapsinngrep, slik at tiltaket i
liten grad bryter med landskapsbildets karakter. Vegens romkurve er uheldig sett i forhold til dalformen.
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Figur 6-36 Hetlebakkatunnelen til venstre, kryssløsning, og med vegen videre nordover til høyre. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L14 Haukås
Vegtiltaket har nærføring til østsiden av Kråvatnet med tosidig fyllinger, og går videre nordover på tosidige
fyllinger kombinert med tosidige skjæringer gjennom den nordre åsryggen.
Tiltaket er noe forankret, men bryter med landskapsbildets karakter. Vegen medvirker til en fragmentering av
den landskapsøkologiske sammenhengen fra Kråvatnet og videre i Haukåsvassdraget. Dominerer over
landskapets skala.

Figur 6-37 Vegen krysser dagens E39 og tangerer Kråvatnets utløp. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a.
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L22 Jonsterhaugen
Vegtiltaket går nordover med en svak dreining vestover før det går inn i Almåstunnelen. Terrenget er
småkupert med stadige skiftninger i retning av dalsøkk og bergrygger. Det gir en veksling mellom tosidige og
ensidige skjæringer, samt noen korte strekk med fyllinger, særlig mot øst. I dette delområdet er også nytt
lokalvegkryss i Haukåsmarka lokalisert, der ny E39 ledes over krysset. Tilkoblingsveg leder ned til dagens E39 i
delområde L15 Brurås. Krysset krever omfattende fyllinger og skjæringer, mens lokalvegen ligger delvis på
fylling.
Tiltaket har ikke forankring i det småkuperte terrenget, noe som medfører skjemmende inngrep. Vegsystemet
med den omfattende kryssløsningen bryter med småskalapreget som er sentralt for landskapsbildets karakter.
Den visuelle fjernvirkningen er derimot liten, siden tiltaket ligger omkranset av de lave åsryggene og knauser.

Figur 6-38 Lokalvegkrysset i Haukåsmarka som ledes ned til dagens E39 ved bensinstasjon, og videre fram mot fv.567.
Illustrasjon: InfraWorksmodell.

Figur 6-39 Lokalvegkrysset sett mot vest, lokalveg i front og der ny E39 krysser over rundkjøring. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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Tabell 6-9 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N2b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

L7 Haugland

Stor

Sterkt forringet

L8 Blinde

Stor

Forringet

L9 Hetlebakk

Noe

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Forringet

Forringet

Ubetydelig
endring

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Noe

Er dårlig forankret, bryter med
karakteren, medfører skjemmende
inngrep, dårlig romkurve
Medfører en barrierevirkning,
fragmenterer delområdet, dominerer
over skala

_

___

__

__

Går i tunnel gjennom delområdet

L16 Tuft

L22 Jonsterhaugen

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en
barrierevirkning og dominerer over
skala

Konsekvens Trinn 1

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala
Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

__

0

___

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Omfattende
kryssløsning. Tiltaket bryter med
småskalapreget som er sentralt for
landskapsbildets karakter

_
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L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S6-N2b.
L8 Blinde
Som alternativ S6-N2b.
L9 Hetlebakk
Som alternativ S6-N2b.
L14 Haukås
Som alternativ S6-N2b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N2b.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S6-N2b, men dette alternativet gir noe større inngrep fra kryssområdet fram til tunnelportalen,
med omfattende tosidige skjæringer.

Figur 6-40 Vegens linjeføring med høye tosidige fjellskjæringer i L22 Jonsterhaugen, med standpunkt veg sett mot
Almåstunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.
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Tabell 6-10 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N3
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N3
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en
barrierevirkning og dominerer over
skala

Konsekvens Trinn 1

_

L7 Haugland

Stor

Sterkt forringet

L8 Blinde

Stor

Forringet

Er dårlig forankret, bryter med
karakteren, medfører skjemmende
inngrep, dårlig romkurve

__

L9 Hetlebakk

Noe

Forringet

Medfører en barrierevirkning,
fragmenterer delområdet, dominerer
over skala

__

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

L22 Jonsterhaugen

Middels

Noe

___

Går i tunnel gjennom delområdet

Forringet

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Omfattende
kryssløsning. Tiltaket bryter med
småskalapreget som er sentralt for
landskapsbildets karakter

_

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

6.11

Alternativ S6-N3b

6.11.1

Påvirkning og konsekvens

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

96 AV 119
13.03.2020

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L7 Haugland
Som alternativ S6-N2b.
L8 Blinde
Som alternativ S6-N2b.
L9 Hetlebakk
Som alternativ S6-N2b.
L14 Haukås
Kryssløsning for lokalvegsystemet tangerer delområdet i sør, lokalvegen mot Vikaleitet ligger stort sett i
samme trase som dagens.
Tiltaket er forankret, og bryter i liten grad med landskapsbildets karakter. Visuelt vil tiltaket være forankret til
anlegget i L15 Brurås, og dominerer i liten grad over landskapets skala i dette delområdet.

Figur 6-41 Lokalvegsystem med kryssløsning tangerer delområdet i sør. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

97 AV 119
13.03.2020

L15 Brurås
Vegtiltaket kommer ut fra Hetlebakkatunnelen, krysser dalrommet og dagens E39 i rett linje, før vegen dreier i
svak bue inn i Vikaleitetunnelen. Kryssløsningen er omfattende, men er sammen med hovedvegen gitt en
forankring til dalsiden. Lokalvegsystemet er også lokalisert i kanten av dalrommet mot vest, i overgang til
delområde L14 Haukås.
Delområdet er preget av omfattende nærings -og industriutbygging og andre landskapsinngrep, slik at tiltaket i
liten grad bryter med landskapsbildets karakter. Veitiltaket ligger god forankret i dalrommet.

Figur 6-42 Vegens linjeføring med kryssløsning fram mot Vikaleitetunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

98 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-11 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N3b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Bryter i stor grad med karakteren, er
ikke forankret, medfører en
barrierevirkning og dominerer over
skala

Konsekvens Trinn 1

_

L7 Haugland

Stor

Sterkt forringet

L8 Blinde

Stor

Forringet

Er dårlig forankret, bryter med
karakteren, medfører skjemmende
inngrep, dårlig romkurve

__

L9 Hetlebakk

Noe

Forringet

Medfører en barrierevirkning,
fragmenterer delområdet, dominerer
over skala

__

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L13 Dalabygda

Stor

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

Middels

___

Går i tunnel gjennom delområdet
Går i tunnel gjennom delområdet
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Er forankret, bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter. Dominerer i
liten grad over landskapets skala

0

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter, tiltaket er
forankret

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_
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6.12

Alternativ S9-N2b

6.12.1

Påvirkning og konsekvens

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

99 AV 119
13.03.2020

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L6 Gaupås
Vegtiltaket danner et kort dagstrekk mellom Spåketunnelen og Hetlebakksåtatunnelen. Vegen krysser over
dagens E16, tangerer Gaupåsvatnet og ligger delvis på fylling på opptil 14m høyde. En bekk renner i dag
gjennom fyllingsområdet. Det blir tilkomst for utrykningskjøretøy i begge retninger.
Tiltaket kan få en god forankring til terrenget og bryter i liten grad med landskapsbildets karakter. Er tilpasset
landskapets skala. Valg av løsning når det gjelder utforming og grad av fylling, blågrønn struktur og etterbruk
har stor betydning når det gjelder skadereduserende tiltak.

Figur 6-43 Kort dagstrekk mellom Spåketunnelen og Hetlebakksåtatunnelen. Illustrasjon: InfraWorksmodell.

L14 Haukås
Som alternativ S6-N2b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N2b.
L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S6-N2b.
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

100 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-12 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N2b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

L6 Gaupås

Noe

L7 Haugland

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

L9 Hetlebakk

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Noe forringet

Konsekvens Trinn 1

_

_

Går i tunnel gjennom delområdet

Forringet

Ubetydelig
endring

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala
Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

__

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Tiltaket bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___
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6.13

Alternativ S9-N3a

6.13.1

Påvirkning og konsekvens

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L6 Gaupås
Som alternativ S9-N2b.
L14 Haukås
Som alternativ S6-N2a.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S6-N3a.

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

101 AV 119
13.03.2020
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

102 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-13 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N3a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N3a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

L6 Gaupås

Noe

L7 Haugland

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

L9 Hetlebakk

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

L22 Jonsterhaugen

Middels

Noe

Noe forringet

Konsekvens Trinn 1

_

_

Går i tunnel gjennom delområdet

Forringet

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Omfattende
kryssløsning. Tiltaket bryter med
småskalapreget som er sentralt for
landskapsbildets karakter

_
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6.14

Alternativ S9-N3b

6.14.1

Påvirkning og konsekvens

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L6 Gaupås
Som alternativ S9-N2b.
L13 Dalabygda
Som alternativ S6-N3b.
L14 Haukås
Som alternativ S6-N3b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N3b.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

103 AV 119
13.03.2020
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

104 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-14 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N3b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning
Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

L1 Arnadalen

Noe

L3 Arnavågen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

L5 Kvamsdalen

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet

Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

L6 Gaupås

Noe

L7 Haugland

Stor

Går i tunnel gjennom delområdet

L9 Hetlebakk

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L12 Dalabygda

Stor

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Konsekvens Trinn 1

_

_

Går i tunnel gjennom delområdet
Går i tunnel gjennom delområdet
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Er forankret, bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter. Dominerer i
liten grad over landskapets skala

0

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter, tiltaket er
forankret

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_
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6.15

Alternativ S11-N2b

6.15.1

Påvirkning og konsekvens

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

105 AV 119
13.03.2020

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L3 Arnavågen
Som alternativ S5-N2a.
L6 Gaupås
Vegalternativet kommer fra Ytre Arnatunnelen, krysser Gaupåsvatnet med bro kombinert med fylling, og går
videre fram til Hetlebakksåtatunnelen. Tiltaket krysser dagens E16, og medfører en omfattende fylling i
vannet. Anlegget ligger relativt høyt, om lag 18 m over vannflaten, og med kun en mindre skjæring. Dagens
veg vil bli opprettholdt som del av et lokalvegsystem, med kryssing under ny veg.
Tiltaket er i en viss grad forankret i tilgrensende terreng i nord og er tilpasset landskapets skala. Grad av
utfylling kan forsterke denne forankringen, viktig å følge terrengformen i Liafjellet som danner en sentral
komponent. I øst legges veien på bro, noe som vil gi en bedre visuell tilpasning til vatnet. Optimalisering av
tunnelpåslaget være viktig for å harmonere tiltaket med landskapets karakter.
I vest vil vegen medføre en ytterligere visuell avstengning av bukten i nord. Valg av løsninger når det gjelder
grad av utfylling, blågrønn struktur og etterbruk har stor betydning når det gjelder skadereduserende tiltak.

Figur 6-44 Fra Ytre Arnatunnelen krysser vegen Gaupåsvatnet og går videre fram til Hetlebakksåtatunnelen. Illustrasjon:
InfraWorks modell.

L14 Haukås
Som alternativ S6-N2b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N2b.

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

106 AV 119
13.03.2020

L16 Tuft
Som alternativ S1a-N2a.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N2a.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S6-N2b.
Tabell 6-15 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N2b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

Noe forringet

Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

_

L3 Arnavågen

Middels

Forringet

Medfører i liten grad økt
fragmentering, bryter med karakter,
skjemmende inngrep, dominerer skala

__

L4 Ytre Arna

Middels

L6 Gaupås

Noe

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet
Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

_

Går i tunnel gjennom delområdet

Forringet

Ubetydelig
endring

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala
Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter
Dårlig forankret, og bryter i stor grad
med landskapsbildets karakter. Vegen
medvirker til en fragmentering av
dalrommet. Dominerer i stor grad over
landskapets skala. Et svært
skjemmende inngrep med negativ
fjernvirkning

__

0

L16 Tuft

Middels

Sterkt forringet

L20 Tellevik

Middels

Noe forringet

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Forringet

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Tiltaket bryter
med småskalapreget som er sentralt
for landskapsbildets karakter

_

L22 Jonsterhaugen

Noe

___

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
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6.16

Alternativ S11-N3a

6.16.1

Påvirkning og konsekvens

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L3 Arnavågen
Som alternativ S5-N2a.
L6 Gaupås
Som alternativ S11-N2b.
L14 Haukås
Som alternativ S6-N2b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N2b.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.
L22 Jonsterhaugen
Som alternativ S6-N3a.

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

107 AV 119
13.03.2020
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

108 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-16 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N3a
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N3a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

Noe forringet

Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

_

L3 Arnavågen

Middels

Forringet

Medfører i liten grad økt
fragmentering, bryter med karakter,
skjemmende inngrep, dominerer skala

__

L4 Ytre Arna

Middels

L6 Gaupås

Noe

L9 Hetlebakk

Noe

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

L22 Jonsterhaugen

Middels

Noe

Går i tunnel gjennom delområdet
Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

_

Går i tunnel gjennom delområdet
Går i tunnel gjennom delområdet

Forringet

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Er noe forankret, men bryter med
landskapsbildets karakter. Medvirker
til fragmentering av
landskapsøkologisk sammenheng.
Dominerer over landskapets skala

__

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_

Uten forankring i det småkuperte
terrenget, noe som medfører
skjemmende inngrep. Omfattende
kryssløsning. Tiltaket bryter med
småskalapreget som er sentralt for
landskapsbildets karakter

_

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

6.17

Alternativ S11-N3b

6.17.1

Påvirkning og konsekvens

L1 Arnadalen
Som alternativ S1a-N1.
L3 Arnavågen
Som alternativ S5-N2a.
L6 Gaupås
Som alternativ S11-N2b.
L13 Dalabygda
Som alternativ S6-N3b.
L14 Haukås
Som alternativ S6-N3b.
L15 Brurås
Som alternativ S6-N3b.
L20 Tellevik
Som alternativ S1a-N1.

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

109 AV 119
13.03.2020
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

110 AV 119
13.03.2020

Tabell 6-17 Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N3b
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

L1 Arnadalen

Noe

Noe forringet

Tiltaket er forankret, medfører i liten
grad fragmentering, noe skjemmende,
tilpasset skala

_

L3 Arnavågen

Middels

Forringet

Medfører i liten grad økt
fragmentering, bryter med karakter,
skjemmende inngrep, dominerer skala

__

L4 Ytre Arna

Middels

L6 Gaupås

Noe

L9 Hetlebakk

Noe

L10 Hetlebakkstemma

Noe

L13 Dalabygda

Stor

L14 Haukås

Middels

L15 Brurås

Noe

L20 Tellevik

Middels

Går i tunnel gjennom delområdet
Noe forringet

Noe forankret, bryter i en viss grad
med karakter, tilpasset skala

_

Går i tunnel gjennom delområdet
Går i tunnel gjennom delområdet
Går i tunnel gjennom delområdet
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Er forankret, bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter. Dominerer i
liten grad over landskapets skala

0

Bryter i liten grad med
landskapsbildets karakter, tiltaket er
forankret

0

Er noe forankret, bryter i liten grad
med landskapets karakter eller skala

_
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

7

Samlet konsekvens for alternativ Trinn 2

7.1

Sammenstilling av konsekvens

SIDE:
DATO:

111 AV 119
13.03.2020

I sammenstilling av konsekvens for hele alternativ er det konsekvensgraden for delområdene fra Trinn1 som
danner utgangspunktet. Tabell 7-1 viser avveining (hvilke delområder som er utslagsgivende for den samlede
vurderingen skal framgå), konsekvensvurdering, og rangering av alternativene.
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112 AV 119
13.03.2020

Tabell 7-1 Sammenstilling av konsekvens for hele alternativ, Trinn 2. S= delstrekning Sør, N= delstrekning Nord, VLØ= visuell landskapsøkologisk barriere

Delområde

Referanse

S1a-N1

S1aN2a

S1b-N1

S1bN2a

S3-N1

S3-N2a

S5-N1

S5-N2a

S6-N2b

S6-N3a

S6N3b

S9-N2b

S9-N3a

S9-N3b

S11-N2b

S11-N3a

S11-N3b

L1 Arnadalen

0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

L3 Arnavågen

0

__

__

__

__

__

L4 Ytre Arna

0

0

0

0

0

0

L5 Kvamsdalen

0

L6 Gaupås

0

_

_

_

L7 Haugland

0

___

___

___

L8 Blinde

0

__

__

0

L9 Hetlebakk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_

_

___

_

_

_

_

___

___

___

0

__

__

__

__

__

__

__

0

__

__

L10
Hetlebakkstemma

0

0

L11
Blindheimsdalen

0

_

_

_

_

_

_

_

_

L12 Vågsbotn

0

__

__

__

__

__

__

__

__

L13
Dalabygda

0

__

L14 Haukås

0

0

__

L15 Brurås

0

0

0

0

L16 Tuft

0

___

___

___

__
__

0

__
__

0

0

0

0

0

0

_

_

0

0

__

0

0

0

0

0

0

__

__

0

__

__

0

__

__

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___

___

_

__
__

0

___

___
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L20 Tellevik

0

_

L21 Langarinden

0

0

L22 Jonsterhaugen

0

Rangering

Forklaring til
rangering

_

_

_

0
_

_

_

0
_

_

113 AV 119
13.03.2020

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0
_

Konflikt i
lange
dagstrekk og
nye områder.
Visuell
landskapsøkologisk
barriere.
S

Konflikt og
influens i
lange
dagstrekk
og nye
områder.
VLØbarrierer. S
og N

Konflikt i
lange
dagstrekk
og nye
områder.
VLØbarriere
S

Konflikt og
influens i
lange
dagstrekk
og nye
områder.
VLØbarrierer. S
og N

Langt
dagstrekk i
L8. Konflikt
i overgang
mellom delområder.
S

Konflikt i
overgang
mellom delområder.
Konflikt og
influens i
lange
dagstrekk
og nye
områder.
VLØbarriere.
S og N

Konflikt og
influens i langt
dagstrekk.
Konflikt i
overgang
mellom
delområder. S

Konflikt og
influens i langt
dagstrekk.
Konflikt i
overgang
mellom
delområder.
S
Konflikt i lange
dagstrekk og
nye områder.
VLØ- barriere.
S og N

Konflikt og
influens i lange
dagstrekk og
nye områder.
Konflikt i
overgang
mellom delområder. VLØbarrierer. S og
N

Konflikt og
influens i lange
dagstrekk og
nye områder.
Konflikt i
overgang
mellom delområder.
Konflikt i noe
kortere
dagstrekk og
nye områder.
VLØ- barriere.
S og N

Konflikt og
influens i lange
dagstrekk og
nye områder i
S. Konflikt i
overgang
mellom
delområder i S.

Konflikt og
influens i lange
dagstrekk og
nye områder i
VLØ- barriere.
N

Konflikt i noe
kortere
dagstrekk og
nye områder.
N

Ingen
konflikt

Konflikt og
influens i langt
dagstrekk. S.
Konflikt i noe
kortere
dagstrekk og
nye områder.
S og N

Konflikt og
influens i langt
dagstrekk. S.
Konflikt i noe
kortere
dagstrekk.
N

Konflikt og
influens i langt
dagstrekk i
Arnavågen i S.

0

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Stor
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsevens

Noe
negativ
konsekvens

Noe
negativ
konsekvens

1

11

18

10

17

5

13

8

15

16

14

12

7

4

2

9

6

3

Noe verre
enn 10,
men lik

Noe
verre enn
17, men
lik

Ulik 9.
Bedre
enn 11,
men lik

Verre
enn 16.
Noe
bedre
enn 18,
men lik

Ulik 4 og
6

Ulik 12.
Bedre
enn 14,
men ulik

Verre enn 7,
men ulik.
Bedre enn 9

Ulik 14.
Bedre enn
16, men ulik

Verre enn
15, men
ulik. Noe
bedre enn
17

Noe verre
enn 13,
men ulik.
Ulik 15

Ulik 11 og
13

Ulik 8, men
noe bedre

Ulik 3 og 5

Best

Verre enn 8.
Ulik 10

Ulik 5.
Bedre enn 7

Verre enn 2.
Bedre enn 4

Avveining

Samlet
vurdering

SIDE:
DATO:

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE
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KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

SIDE:
DATO:

114 AV 119
13.03.2020

Oppsummering

Med utgangspunkt i det nasjonale klassifiseringssystemet NiN landskap inngår utredningsområdet i tre
hovedtyper: fjordlandskap, innlandsdallandskap og Innlandsås -og fjellandskap. Innenfor disse er det igjen
mange ulike landskapstyper. Se nærmere oversikt i tabell 4-1 og figur 4-2.
De geologiske formasjonene Bergensbuene går gjennom utredningsområdet. De kjennetegnes av de svakt
buede, trange og lange dalene med tilhørende lange, slake åsparti.
Alle vegalternativene er i hovedsak forankret i dallandskapet, og med overganger til fjordlandskap og
åslandskap. Fjordlandskapene åpner for utsyn, åslandskapene medfører tunneler og skjæringer.
Ut ifra topografien er vegtiltaket i hovedtrekk lokalisert til dagsoner i dallandskapet. Delområder som er
vektlagt er dermed også konsentrert om de ulike dagsoner. Delområdene er for det meste lokalisert innenfor
planavgrensningen, men noen delområder går ut i influensområdet, særlig der en møter de åpne
fjordrommene.
I sørlige del av utredningsområdet kjennetegnes alternativene ved at de til dels følger referansealternativet,
og at de medfører størst påvirkning der nye veglinjer krysser på tvers av dalrom, eller ligger høyt i dalsiden. I
nordlige del følger alternativene i mindre grad referansealternativet, og påvirkningen er størst der nye
veglinjer krysser gjennom småkupert åslandskap, tangerer vann, eller ligger høyt i fjellsiden.
Når det gjelder konsekvensgrad (- - -) og (- -) er det følgende delområder som peker seg ut. Disse er også vist
med en dypere gråtone i trinn 2 matrisen (kolonne helt til venstre):
•
•
•
•
•
•
•
•

L3 Arnavågen
L7 Haugland
L8 Blinde
L9 Hetlebakk
L12 Vågsbotn
L13 Dalabygda
L14 Haukås
L16 Tuft

Av disse får L7 Haugland og L16 Tuft stor negativ konsekvens (- - -), de øvrige får middels negativ
konsekvens (- -). L7 Haugland er et småskala dallandskap med en variert mosaikk av blant annet vann,
vegetasjon og bebyggelse. L16 Tuft er et mer storskala og variert dallandskap. Delområdene L8, L9, L12, L13 og
L14 inngår også i dallandskap, mens L3 Arnavågen avviker fra dette med en forankret i fjordlandskapet.
Ved fastsetting av konsekvensgrad for hele alternativ kan en vurdere hvilke delområder som skal veie særlig
tungt i avveiningen. I dette prosjektet er det valgt ut noen kriterier for en slik avveining mellom alternativ.
Følgende er vektlagt:
•
•
•
•
•
•

Konflikt når det gjelder influens innen, eller utenfor et delområde
Lengde på ny strekning innen et delområde
Størrelse på delområdene
Hvor tiltaket treffer innen delområdet
Visuelle landskapsøkologiske barrierer innen delområder
Konflikter i overgang mellom delområder
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13.03.2020

Influens handler om visuell påvirkning, med særlig vektlegging av fjernvirkning, i kombinasjon med størrelse,
linjeføring og lengde av tiltaket. Dette har særlig betydning i delområdene L3, L7 og L14.
Videre er det vektlagt i hvor stor grad tiltaket treffer arealer som i dag ikke er preget av omfattende
infrastruktur. Dette gjelder særlig delområdene L7, L14 og L16.
Visuelle vurderinger av nye visuelle landskapsøkologiske barrierer er knyttet til topografiske overganger,
blågrønne strukturer, eller konflikter i overganger mellom to eller flere delområder over en kort strekning.
Dette gjelder særlig for delområdene L7, L8, L9, L12, L13, L14 og L15.
Ved vurdering av samlet konsekvens for hele linjer er det seks alternativ som kommer ut med stor negativ
konsekvens (- - -), seks alternativ som kommer ut med middels negativ konsekvens (- -) og fem alternativ som
kommer ut med noe negativ konsekvens (-).
Vurdering av samlet konsekvensgrad sammen med sumvirkningen av ulike konflikter gjør at det er
alternativ S9-N3b som kommer best ut, med rangering på 2. Det kjennetegnes av at det kun treffer
delområder med noe verdi (-) og har ingen skår på de utvalgte kriteriene.
Tilsvarende er det alternativ S1a-N2a som kommer dårligst ut, med rangering på 18. Alternativ S1a-N2a
krysser fem delområder som utløser middels/stor negativ konsekvens og har konflikt når det gjelder influens,
lengde på ny daglinje, hvor tiltaket treffer, skaper barrierer og har uheldige visuelle overganger eller kryssinger
i landskapet.

E16/E39ARNA_VÅGSBOTN_KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
FAGTEMA LANDSKAPSBILDE

8

Skadereduserende tiltak

8.1

Skadereduserende tiltak i permanent situasjon

SIDE:
DATO:

116 AV 119
13.03.2020

Endelig valg av gjennomgående vegalternativ vil påvirke hvordan de skadereduserende tiltakene skal løses.
Skadereduserende tiltak har som formål både å kunne oppnå et godt miljøresultat og at effektmålene i
prosjektet blir oppfylt.

8.1.1

Effektmål

I dette prosjektet er det fastsatt effektmål for å ivareta miljømessige bruks- og verneinteresser. Et av
underpunktene går på at barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres, dette bør vektlegges i videre
planlegging og omhandles i en formingsveileder, se nedenfor.

8.1.2

Formingsveileder

Ved utarbeiding av en formingsveileder er hensikten å sikre kvalitet og helhet i utformingen. Den vil være
retningsgivende for planleggere, arkitekter og andre som skal gjennomføre planleggingen av tiltaket.
Formingsveilederen er særlig godt egnet for prosjekter på reguleringsplannivå.
Formingsveilederen er et dokument som gir føringer for tiltakets utforming, og synliggjør viktige tema og
detaljer som ikke nødvendigvis framgår av planen, også det som ofte handler om skadereduserende tiltak i
anleggsfase og permanent situasjon.
Det kan blant annet være formingsprinsipper og -uttrykk for veg, gate og sideterreng, fokus på tilpasset
beplantning og revegetering, ivaretaking av blå-grønne strukturer, og stedstilpasset arkitektur knyttet til
konstruksjoner og materialbruk.
Bruk av illustrasjoner som prinsippskisser, modeller, tegninger og foto utgjør hovedinnholdet i veilederen,
med tilhørende kortfattet og beskrivende tekst.
Der det foregår en etappevis planlegging og utbygging av parseller langs en vegtrasé kan en formingsveileder
sikre at alle delprosjektene får en felles referanseramme som grunnlag for prosjektutviklingen, og at
formingsprinsippene følges opp ved kvalitetssikring i delprosjektene.
Gjennom planleggingsprosessene er det viktig at formingsveilederen forankres hos involverte aktører. Viktige
tema i en formingsveileder kan inngå i prosjektets planbestemmelsene.
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Opplistingen av prosjektspesifikke tiltak (ikke uttømmende) nedenfor er sortert under aktuelle hovedtema i
formingsveilederen.
Visuelle landskapsøkologiske sammenhenger
Det bør gjøres en enkel modellanalyse av endringer knyttet til følgende tema:
• Grønne korridorer knyttet til landskapssammenhenger
• Blågrønne strukturer knyttet til vassdrag og sjø
• Barrierevirkninger som brudd i siktlinjer og visuelle strukturer, uheldig oppdeling eller endring av
uttrykk i landskapsrom
Vegens utforming og arkitektur
• Vegen skal så langt som mulig underordne seg landskapet og ha en best mulig tilpasning til landskapsog terrengformer. Dette gjelder særlig utforming av skjæringer og fyllinger
• Veganlegget skal ta hensyn til landskapsbildets karakter ved utforming av vegens sideterreng,
konstruksjoner, og vegutstyr
• Fokus på stedstilpasset arkitektur når det gjelder formspråk og materialvalg
Massehåndtering, vannhåndtering og revegetering
• Naturlig revegetering skal være utgangspunktet ved reetablering av anleggsområder og vegens
sideområder
• Tilpasset vegetasjonsbruk og overvannshåndtering, eksisterende og nye blågrønne strukturer
• Revegetering med fokus på kulturmark er aktuelt der en har nærføring til dyrka mark
• Lokalisering og utforming av midlertidige deponi for ulike typer masser
• Utarbeiding av rigg- og marksikringsplaner, jf. Håndbok R700 Tegningsgrunnlag

8.1.3

YM-plan

Aktuelle tiltak i YM-planen kan omtales med utfyllende tekst og eksempler i en formingsveileder. Her kan også
henvisning til aktuelle lover og forskrifter underbygge relevante tema og tiltak.

8.2

Skadereduserende tiltak i anleggsfasen

Endelig valg av gjennomgående vegalternativ og rekkefølge på utbygging vil påvirke hvordan de
skadereduserende tiltakene skal løses, både for å ivareta miljøverdier og slik at effektmålene blir oppfylt.
Rigg-og marksikringsplaner er sentrale for å oppnå slik skaderedusering, og skal blant annet angi avgrensing av
nødvendig anleggsareal, sikre verdifulle områder og elementer mot inngrep, og angi plassering av deponerte
masser av ulike typer. Se under Formingsveileder ovenfor.

8.2.1

Riggområder

Riggområder er ikke omfattet av konsekvensutredningen. De vil i utgangspunktet lokaliseres innenfor
bufferkorridoren på 200m bredde. Generelt er riggområdene tenkt lokalisert til kryssområdene.
Riggområdene blir sett på som en del av anleggsfasen og det er ikke avklart om de i noen grad blir
permanente.
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Aktuelle skadereduserende tiltak knyttet til riggområder vil inngå som del av en Rigg- og marksikringsplan jf.
Håndbok R700 Tegningsgrunnlag

8.2.2

Anleggs- og omkjøringsveger

Det er ikke vurdert hvilke anleggsveger som eventuelt blir permanente. Et eksempel er anleggsveg inn til
dagløsning ved Gaupåsvatnet knyttet linje S9. Behov for omkjøringsveger er ikke klarlagt. Plassering og
utforming av midlertidige anlegg inngår også her.

8.2.3

YM-plan

Aktuelle tiltak i YM-planen kan omtales med utfyllende tekst og eksempler i en formingsveileder. Her kan også
henvisning til aktuelle lover og forskrifter underbygge relevante tema og tiltak.
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Referanser
•

Europeisk landskapskonvensjon (ELK)
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/internasjonalt-plansamarbeid/landskapskonvensjonen/id410080/

•

Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854

•

Plan og bygningsloven (PBL):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven

•

Statens vegvesen sin strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet
https://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Arkitektur+og+landskap/Arkit
ekturstrategi

•

Vegdirektoratet 2014, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1002236?fast_title=H%C3%A5ndbok+V71
2+Konsekvensanalyser.pdf

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen

