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Forord 

Denne rapporten omfatter planbeskrivelse og konsekvensutredning til kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset. Søndre del av planen inngår som del av Ringveg øst i Bergen kommune. Planområdet strekker seg fra 
Arnadalen ved tilknytningspunkt med ny E16 i sør, til Nordhordlandsbrua med tilknytning ved dagens kryssområde på 
Klauvaneset i nord. Området omfatter store deler Arna bydel vest for Arnadalen og Arnavågen og østre del av Åsane 
bydel. 

Planforslaget anbefaler løsninger for veg- og transportsystemet og fastsetter arealbruken for tiltaket og de nærmeste 
omgivelsene. 

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.  

Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil, med omlegging av E39 via Arna, være en del av framtidig overordnet 
riksvegnett og en fergefri E39.  

Statens vegvesen er tiltakshaver og Bergen kommune er planmyndighet.  

Planarbeidet er ledet av Statens vegvesen ved prosjekteier Kjartan Johan Hove og planleggingsleder Lilli Mjelde. 
Rambøll har utført naturkartlegging. Sweco har utarbeidet utredninger for geologi og geoteknikk. Norconsult har 
bistått med følgende fag: vegoptimalisering, naturmangfold, friluftsliv, forurenset grunn, støy, flom, lokal 
luftforurensing, arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger, lokalisering av massedeponi og 
utarbeidelse av plandokumenter. 

Kvalitetssikring i Statens vegvesen og anbefalt traséalternativ 

På strekningen Vågsbotn-Klauvaneset er alt. N1 med lang tunnel mellom Vågsbotn og Tellevikområdet anbefalt som 
alternativ. Det har best netto nytte på strekningen og gir minst negative konsekvenser for ikke-prissatte tema i Åsane. 
Intern økonomisk kvalitetssikring sentralt i Statens vegvesen er enig i den vurderingen. 

På strekningen Arna og Vågsbotn anbefalte planprosjektet opprinnelig alt. S3 med forholdsvis lang tunnel som har 
minst negative konsekvenser for de ikke-prissatte tema som inngrep i jordbruksområder, barriere mot friluftsområder 
på byfjellene mm., enn de andre alternativene via Blindheimsdalen. Men dette alternativet er anslått til å gi ca 694 
mill. kr dårligere netto nytte enn alt. S1a som har best netto nytte.  

Økonomisk kvalitetssikring av prosjektet sentralt i Statens vegvesen konkluderte med at forskjellen i netto nytte på 
694 mill. kr. var for stor til at man kan forsvare å anbefale noe annet enn alternativet med best netto nytte; alt. S1a. 
Forskjellen i de ikke-prissatte konsekvensene ble ikke vurdert som store nok til å forsvare merkostnadene.  

Anbefalt kombinasjonsalternativ for hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset blir derfor alt. S1a-N1. 
Planrapporten er revidert med hensyn til dette.  

Alle plankart, planbestemmelser og retningslinjer er også kvalitetssikret internt i Statens vegvesen og revidert med 
dato 26.04.2021. Det er ingen endringer i traséene til de utredete kombinasjonsalternativene og KU er ikke endret. 

Videre planprosess – høring/offentlig ettersyn 

Etter 1. gangs behandling av planforslaget i Bergen kommune, legges plandokumentene ut til offentlig ettersyn / 
høring. Utleggingsperiode er 6 uker. Det vil bli arrangert åpent digitalt folkemøte i starten av utleggingsperioden. I 
denne perioden har alle anledning til å sende inn merknader og uttalelser til planforslaget. Nærmere informasjon om 
tid for utlegging, informasjonsmøte og merknadsfrist blir annonser i avisene og lagt inn på internettsiden 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset 

Bergen,  Revidert 26. april 2021 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset
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Sammendrag 

Anbefaling 

Med bakgrunn i sentrale føringer der ønsket om «mest mulig veg for pengene» ligger til grunn, har Statens vegvesen 
anbefalt at kombinasjonsalternativet med god samfunnsøkonomisk nytte og best netto nytte legges til grunn for 
videre detaljplanlegging. Statens vegvesen anbefaler derfor at alternativ S1a-N1 blir lagt til grunn for videre 
detaljplanlegging. I sør tar alternativet utgangspunkt i planlagt nytt hovedvegkryss ved ASKO i Indre Arna. Veglinjen 
går i lang tunnel utenom sentrum i Indre Arna til Botn i Hauglandsområdet og derfra i dagsone via Blindheimsdalen til 
Vågsbotn. Fra Vågsbotn går den anbefalte veglinjen i lang vestlig tunnel (N1) til Klauvaneset. I Vågsbotn er det 
forutsatt etablert et nytt hovedvegkryss med tilknytning til Åsane/Midtbygda og Bergen sentrum. 

Dersom det blir aktuelt å dele prosjektet i byggetrinn, anbefales å starte med strekningen Vågsbotn-Klauvaneset. Her 
er både behovet og netto nytten størst. 

17 vegalternativer er vurdert i konsekvensutredningen. Disse ble vurdert som mest interessant etter en omfattende 
silingsprosess. Det er foretatt en avveiing mellom alternativene med best netto nytte, god måloppnåelse, god 
trafikksikkerhet og lite sårbarhet og risiko, og de som har minst uheldige virkninger på miljø og arealbruk (ikke-
prissette tema). Resultatet av denne avveiningen har ført til at alt. S1a-N1samlet sett er vurdert som det beste 
alternativet med best netto nytte. Kostnadsforskjellen i netto nytte i forhold til det alternativet som gir minst negative 
konsekvenser for ikke-prissatte tema mellom Arna og Vågsbotn (alt. S3-N1), er ca 694 mill kr. Denne 
kostnadsforskjellen er vurdert til å være for stor til å kunne veie opp for de større negative konsekvensene for miljø og 
arealbruk i alt. S1a-N1. 

Ingen av alternativene gir mulige «snarveger» for kollektivtrafikken, men anbefalt løsning er et effektivt alternativ for 
kollektivreisende med ekspressbussruter på ny veg mellom Bergen/Åsane og Nordhordland.  

Det skal etableres sammenhengende og trygt gang- og sykkeltilbud mellom Arna og Klauvaneset. Dette skal planlegges 
som del av reguleringsarbeidet for ny hovedveg (jf. planbestemmelsene til kommunedelplanen) og er tatt inn i 
investeringskostnadene som danner grunnlag for de prissatte kostnadene knyttet til veganlegget. 

Generelt vil reisende med personbil dra noe større fordel av innkortingen av vegstrekningene, men som alle alternativ, 
må anbefalt løsning kombineres med restriktive virkemidler for bil for å oppnå økning i kollektivandel og nullvekst i 
personbiltrafikken.  

Dagens forhold 

Dagens E16 mellom Arna (ASKO) og Vågsbotn er en tofelts veg på rundt 12 km. Vegen har relativt god standard, uten å 
tilfredsstille krav til hovedveg med trafikk på 15 000 -17 000 kjøretøy pr døgn (ÅDT). Det er ikke et separat gang- og 
sykkeltilbud på strekningen, men lokalvegnettet gir tilbud til gående og syklende i blandet lokaltrafikk. 

E39 på strekningen Vågsbotn-Klauvaneset (Nordhordlandsbrua) er rundt 9 kilometer. Med unntak av den relativt nye 
Eikåstunnelen er også dette en tofelts veg. Trafikken er høy med ÅDT mellom 18.000 og 22.000, og standarden er lav. 
Tilbud for gående og syklende er mangelfullt og dagens veg påvirker nærmiljøet negativt. Strekningen er dessuten 
ulykkesutsatt. Trafikkmengden i kombinasjon med mange kryss og avkjørsler, gjør at kapasitetsgrensen for vegen er 
nådd. Resultatet er lange køer i rushet og ved hendelser i vegnettet. 

Samfunnsmål 

Prosjektet har følgende samfunnsmål:  
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• 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 en effektiv, sikker og forutsigbar transport-
forbindelse 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 gange, 
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 samfunnsmålet i konseptvalgutredningen for transportsystemet i Bergensområdet (2011): «I 
2040 skal Bergensregionen ha et transportsystem og utbyggingsmønster som gir god tilgjengelighet til viktige 
reisemål, og effektiv transport for brukerne». 

Utledet av samfunnsmålene har Vegvesenet fastsatt flere effektmål, som er på et mer detaljert og konkret nivå for 
vegprosjektets virkninger for brukerne og omgivelsene. 

• Effektmål 1: Et sikkert transporttilbud for alle brukere 
• Effektmål 2: Økt fremkommelighet og forutsigbarhet på hele strekningen for alle brukere 
• Effektmål 3: Vegkapasitet 
• Effektmål 4: Redusere sårbarhet 
• Effektmål 5: Ivareta bruks- og verneverdier 

Forutsetninger 

Prognose for trafikkmengder (2050) er rundt det dobbelte av det som er maksimalgrensen for å kunne planlegge 
tofelts veg og tunneler med én tube. Også dagens trafikkmengder ligger langt over disse grensene. Ny hovedveg 
planlegges derfor som motorveg klasse H3 med fire felt og midtrekkverk mellom kjøreretningene. Fartsgrense er ikke 
endelig bestemt, men blir lavere enn standarden som er 110 km/t.  

Ny hovedveg skal være avkjørselsfri og ha planskilte kryss. I planen skilles det mellom «hovedvegkryss» som knytter 
sammen to firefelts veger og øvrige kryss (sekundærkryss) som kobler sidevegnettet til hovedvegen. Det er behov for 
to hovedvegkryss, ett i Indre Arna og ett i Vågsbotn/Eikås-området. 

Tunneler planlegges med to parallelle tunnelløp med to kjørefelt i hvert løp. 

Gang- og sykkeltilbudet er i hovedsak lagt langs lokalvegnettet, som blir avlastet når ny hovedveg står ferdig.  

Beskrivelse av løsningen 

Anbefalt S1a-N1 er ett av de to med totalt kortest veglengde, 16,9 km. Av dette er 10,3 km i tunnel. I Arnadalen, ved 
ASKO, er det et hovedvegkryss knyttet til ny E16 østover. I Indre Arna er det dessuten to kryss for lokaltrafikken. Disse 
er utformet med ramper langs hovedvegen, der ett vender sørover og ett mot nord. Det nordvendte krysset er et 
tunnelrampekryss under Vårheia, knyttet til det som i dag er den nordre rundkjøringen på E16 i Indre Arna.  

Fra Indre Arna følger vegen en vestlig linje med en 5,0 km lang tunnel fra Indre Arna til Botn ved Haugland. Herfra 
fortsetter vegen som daglinje opp Blindheimsdalen til Vågsbotn/Birkeland. Sør for Blinde forutsettes tilknytning for 
lokalområdene med et rampekryss i retning Vågsbotn. 

Mellom delstrekningene i sør og nord er det lagt opp til et hovedvegkryss i Vågsbotn med et nytt sekundærkryss 
lenger vest ved Plantasjen. Det er også vurdert et alternativ som samler både hovedvegkryss og sekundærvegkryss i 
Vågsbotnområdet. Begge alternativ innebærer at eksisterende fylling i Langavatnet må utvides noe. Endelig utforming 
av kryssprinsippet skal vurderes nærmere i reguleringsplanfasen for videre optimalisering både når det gjelder løsning 
for hovedvegkryss og sekundærkryss. Den eksisterende Eikåstunnelen blir en del av lokalvegnettet.   
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Fra Blindheimsdalen føres den nye vegen som gjennomgående hovedveg over portalen til Eikåstunnelen og går fra 
Vikaleitet videre i en 5,3 km lang tunnel direkte til Klauvaneset. Her vil dagens kryss bli utvidet med to gjennomgående 
felt mot nord og fletting til ett felt før Nordhordlandsbrua. I sørgående retning vil utvidelse fra ett til to felt skje i 
krysset. Dagens E39 i Hordviktunnelen vil inngå i lokalvegnettet. 

 

Figur 0-1: Oversiktskart over anbefalt løsning S1a-N1 
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Løsninger for gående og syklende 

I reguleringsfasen anbefales det å vurdere lokale tilpasninger av de to hovedprinsippene separat gang- og sykkelveg 
eller kjøreveg for lokaltrafikk og sykkel med fortau for fotgjengere. 

Prinsipper langs Arnavågen, Gaupås og Blindheimsdalen: 

• Eksisterende lokalvegsystem utbedres til kombinert sykkelveg og lokal bil- og busstrafikk. Utbedringen vil 
gjelde punkt med dårlig sikt, etablering av møteplasser og separat fortau for gangtrafikken der det ikke er 
fortau i dag. 

• Separat 3,5-4 meter gang- og sykkelveg langs lokalvegsystemet  

Prinsipper gjennom Ytre Arna: 

• Ulike tiltak på eksisterende vegnett slik at gang- og sykkeltrafikk kan gå i blandet trafikk gjennom Ytre Arna.  
• Gang- og sykkelveg delvis på ny trasé, delvis i eksisterende gateløp i sørlig del av Ytre Arna (f.eks. 

Sætrevegen), med tilknytninger til dagens E16. 

Området mellom Blindheim og Vågsbotn kan komme til å gjennomgå store forandringer. Løsning for gang- og sykkel 
må tilpasses blant annet endestopp for bybane og eventuelt nytt kollektivbyttepunkt, nytt vegsystem, og ny arealbruk. 
Vurderinger av gang- og sykkeltilbud må inngå i videre planlegging av dette området.  

Fra Vågsbotn til Breisteinskrysset er det mest aktuelt å følge lokalvegen forbi Vikaleitet. Aktuelle løsninger mellom 
Vågsbotn og Steinestøvegen: 

• Avkjørselssanering og tofelts sykkelveg med fortau, total bredde på 5,5 m. 
• Avkjørselssanering og 3,5-4 m. bred gang- og sykkelveg  

Nord for krysset med Steinestøvegen anbefales det å vurdere to prinsippløsninger i videre planlegging, begge langs 
dagens lokalvegsystem: 

• Eget fortau for gående med sykling i kjørevegen med blandet trafikk. Utbedring av punkt med dårlig sikt, 
anleggelse av møteplasser 

• Gang- og sykkelveg 3,5 meter separert fra kjøreveg 

Lokalvegene Steinestøvegen og Hordvikneset har allerede fortau, og vil sammen med et nytt tilbud til gående og 
syklende langs Hordvikvegen gi et akseptabelt tilbud til disse transportgruppene i Hordvikområdet.  

Løsninger for kollektivtrafikk 

Kollektivtrafikken er størst i den nordlige delen av vegprosjektet, og det er særlig viktig å legge til rette for en effektiv 
og konkurransedyktig bussforbindelse der. Mellom Nordhordland og Åsane/Bergen sentrum må det sannsynligvis 
legges til rette for både ekspressruter på ny veg, og andre ruter som betjener områdene langs dagens veg.  

Holdeplass kan opprettholdes i begge retninger i krysset ved Klauvaneset, men lenger sør er det ikke mulig når 
hovedvegen går i tunnel. Det kan legges busstopp til sekundærkryssene slik at busser kan kjøre effektivt på og av 
hovedvegen.  Det må avklares i reguleringsfasen om dette er tjenlige stopp i forhold til behov. Åsane terminal vil bli 
det mest effektive byttepunktet for ekspressruter mellom Bergen/Åsane og Nordhordland. Det ligger ikke til rette for 
effektiv bussforbindelse til et eventuelt knutepunkt ved et endestopp for bybanen i Vågsbotn.  

For Arna bydel er lokaltoget Arna-Bergen den dominerende kollektivaksen. Heller ikke med ny veg vil det være 
grunnlag for et høyfrevent ekspressbuss-tilbud i aksen Arna-Vågsbotn. Her vil det være behov for lokalruter til 
områder som Ytre Arna, Gaupås, Haugland og Hetlebakk, og disse må i stor grad følge dagens vegnett der folk bor. 
Rampekryss i Arna vil gi effektiv forbindelse mellom hovedveg og knutepunkt på Arna stasjon.  

Fravik 

Der vegløsningene ikke er i tråd med vegnormalene til Statens vegvesen, er det søkt om fravik fra disse. Fravikene er 
behandlet av Vegdirektoratet. 
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Det er ikke mulig å oppnå full H3 standard etter kravene i vegnormalen. Knappe avstander mellom kryss, og for korte 
avstander fra akselerasjonsfelt til tunnelmunninger, er årsaken til at ny veg ikke kan planlegges for 110 km/t. 
Vegdirektoratet har slått fast at 100 km/t legges til grunn for geometrisk utforming.  

For lokaltrafikken i Indre Arna planlegges et nordvendt tunnelrampekryss i fjell. Kryss i tunnel er fravik, og 
Vegdirektoratet har avgjort at det i tillegg skal legges til rette for et alternativt rampekryss i dagen ved Gaupås. Endelig 
løsning fastsettes i neste planfase; reguleringsplan.   

Særskilt feltbruk, f.eks. til kollektivfelt, tillates normalt ikke på firefelts motorveg, der det også sjelden vil være reelle 
framkommelighetsproblemer for kollektivtrafikk. Det er søkt om fravik for særskilt feltbruk på strekningen 
Nordhordland-Åsane fordi dette er en viktig kollektivakse der det med ny og mer effektiv veg blir avgjørende å 
opprettholde konkurransekraft for busstilbudet. Vegdirektoratet har avgjort at spørsmål om særskilt feltbruk mellom 
Vågsbotn og Klauvaneset skal behandles som en skiltsak etter Vegtrafikkloven, når anlegget tas i bruk. 

Trafikk 

Trafikkberegningene for 2050 viser betydelig trafikkvekst sammenlignet med dagens nivå. Dette gjelder også 
referansealternativet uten ny veg. Alle alternativer for ny veg gir beregnet økt trafikkarbeid (sum kjøretøykilometer) i 
Bergen kommune 2,1 – 2,8 % sammenlignet med referansealternativet. Anbefalt løsning gir en økning på 2,1%.  

Ny veg Arna-Vågsbotn-Klauvaneset gir økt trafikk nord for Arna, og lavere trafikk sør for Arna (Grimesvingene) 
sammenlignet med referansealternativet. Vridningen i trafikkmønsteret skyldes først og fremst endring i rutevalg for 
bilturer mellom E16 østfra (inkludert Indre Arna) og Bergen sentrum.  

Ny veg gir relativt små endringer inn mot Bergen sentrum. Nordre innfartsåre får høyere trafikk, mens Sjølinjen og 
Danmarksplass får marginal nedgang, sammenlignet med referansealternativet. 2050-beregningene (uten nytt 
busstilbud) viser at anbefalt alternativ S1a-N1 gir 24 % høyere trafikk på Nordhordlandsbrua enn i 
referansesituasjonen, og en trafikkreduksjon på ca. 80 % for dagens veg nord for Breisteinkrysset. Med anbefalt 
alternativ blir Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet og trafikken reduseres her med rundt 70 %.  

Som beskrevet i forutsetningene er det i beregningene ikke lagt inn busstilbud på nytt vegnett. Nedgang i bussturer på 
Nordhordlandsbrua er beregnet til fire prosent sammenlignet med referanse. Også for lokaltog Arna-Bergen beregnes 
en viss nedgang sammenlignet med referansealternativet.   

Trafikkutviklingen er også beregnet med ulike trafikkregulerende tiltak for å oppnå nullvekst i biltrafikken. Vegprising, 
bybane til Åsane, og ekspressbussruter på ny veg mellom Knarvik og Åsane er da med.  En slik «nullvekstpakke» ser 
ikke ut til å endre forskjellene mellom de undersøkte vegalternativene. Innretning på restriksjonene i Bergenstrafikken 
må kontinuerlig tilpasses for å ha kontroll med trafikkveksten. Justering av restriktive virkemidler kan også i noen grad 
motvirke uønskede «vridningseffekter» i transportmønsteret. I denne planen er det særlig trafikk mellom E16/Arna og 
Bergen sentrum som er følsom når det gjelder rutevalg.  

Dersom Arna-Vågsbotn-Klauvaneset ses i sammenheng med en fullt utbygd Ringveg øst, viser beregninger at 
strekningen Arna-Fjøsanger bidrar positivt til netto nytte, men at samlet system Fjøsanger-Klauvaneset gir økt 
trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen. Beregningene i Regional transportmodell tyder ikke på en stor «ringvegeffekt» med 
betydelig nedgang på dagens E39 i sentrum. Videre satsing på gang-, sykkel-, og kollektivtiltak, kombinert med økte 
restriksjoner for biltrafikk, er derfor hovednøkkelen om en ønsker trafikknedgang sentralt.  

Ringveg øst kan i første rekke bidra til redusert sårbarhet i transportsystemet, og gi mulighet for å rute 
tungbiltrafikken nord-sør utenom sentrum. En ringveg vil være et godt alternativ for næringstrafikk og bilturer mellom 
ytre bydeler, og da mulig gi større aksept blant trafikantene for trafikkdempende restriksjoner sentralt i Bergen. 

Trinnvis utbygging 

Det er sannsynlig at delstrekning nord og sør reguleres og bygges ut som separate vegprosjekter. Delstrekning nord 
har isolert sett positiv netto nytte, klart mye bedre enn delstrekning sør. Utfordringene med dagens veg er også størst 
i nord. Dette tilsier at delstrekning nord bør prioriteres som første byggetrinn. Vestlige alternativer via 
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Blindheimsdalen er klart mer robuste enn østlige via Eikås, dersom delstrekning sør ikke gjennomføres eller utsettes 
lenge. 

Investeringskostnader 

Det er gjennomført Anslag for å beregne anleggskostnader. Anbefalt alternativ har sannsynlig investeringskostnad 
(P50, prisnivå 2019) på 11,3 mrd. med nøyaktighet +/- 25 %. Om det velges å starte i nord (N1) er det foreløpig anslått 
et investeringsbehov i første byggetrinn på rundt 5,1 mrd (2019-kr) med nøyaktighet +/- 25 %.  

Prissatte konsekvenser 

Netto nytte er summen av trafikant- og transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkning for det offentlige, og 
virkning for samfunnet ellers. Alle alternativer har betydelig negativ netto nytte. En usikkerhet i nivået er om 
transportmodellen i tilstrekkelig grad fanger opp avviklingsproblemer i 2050 i referansealternativet der det ikke 
bygges ny veg. Om dette undervurderes, vil netto nytten av vegtiltak øke.  Anbefalt alternativ kommer best ut med 
beregnet ca. -5,3 mrd i netto nytte for Arna-Vågsbotn-Klauvaneset samlet, jf. figuren nedenfor. Netto nytte per 
budsjettkrone (NNB) viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen per krone bevilget over offentlig budsjett. 
Beregnet NNB er også negativ med -0,62 for anbefalt alternativ.  

 
Figur 0-2: Beregnet netto nytte NN for de 17 alternativene. 

Årsaken til negativ netto nytte og NNB er at tidsgevinster og andre gevinster for trafikanter og samfunn ikke er store 
nok til å oppveie relativt høye anleggskostnader. Tilleggsberegninger viser at delstrekning nord alene har positiv netto 
nytte. Her vil svært mange trafikanter få nytte av stor innkorting, og anleggskostnadene er samtidig lavere enn mellom 
Arna og Vågsbotn. 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Den anbefalte løsningen (alt. S1a-N1) oppnår samlet middels negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer i likhet med 
de andre alternativene som føres via Blindheimsdalen, har kryss i Vågsbotn og lang tunnel videre til Klauvaneset. Men 
alternativet er vurdert til å ha dårligst rangering av disse.  

Tabellen under viser den samlede konsekvensvurderingen av ikke-prissatte tema.  
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Tabell 0-1: Samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer for alle vegalternativ, med rangering. 

Deltema Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Landskapsbilde                   

FBB*                   

Kulturarv                   

Natur-
mangfold 

                  

Natur-
ressurser 

                  

 

Samlet                    

Rangering 1 13  18 8 15 5 11 11 16 16 13 9 5 3 2 10 5 4 

Fargeforklaring: Grønn = positiv. Gul = noe negativ. Oransje = middels negativ. Mørk oransje = stor negativ. 

*FBB betyr Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Landskapsbilde 

Anbefalt alternativ har samlet middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Utslagsgivende er at vegføringen ved 
Haugland, Blinde og Vågsbotn bryter med landskapets karakter og forsterker fragmenteringen samtidig som det har 
en dominerende skala sett mot landskapet. Ved Langavatnet vil utfylling i vannet bety økt fragmentering og et brudd 
med landskapets karakter. 

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

På Haugland finner vi de største negative konsekvensene for friluftsliv, by- og bygdeliv fordi anbefalt alternativ S1a 
forringer en viktig kobling til Byfjellene fra denne siden av Bergen. Gjennom Blindheimsdalen medfører dagsonen kun 
mindre konsekvenser, fordi områdene vurderes å ha marginale verdier knyttet til seg. I tillegg ligger allerede dagens 
E16 der som en barriere og støykilde. I Vågsbotn gir alternativ N1 utslag på verdier i Vågsbotn og Vikaleitet. 

Naturmangfold 

Hauglandsområdet har landskapsøkologiske kvaliteter knyttet til vassdraget fra Hjortlandsåsen med større 
sammenhengende naturområder og gammelskog ned gjennom jordbruksområdet på Haugland, og de vegetasjonsrike 
innsjøene Kalsåsvatnet og Beitelsvatnet. Alternativ S1a vil bli en barriere og kilde til støy gjennom dette området. For 
naturmangfold har anbefalt alternativ samlet middels negativ konsekvens. Dette skyldes bl.a. påvirkningen ved Liland, 
sør i Arnadalen, som er leveområde for hjort og trolig også inngår i trekkrute. Her er også bekk i ravine som har 
landskapsøkologisk verdi. Uheldig er også vegens nærføring til Kolhusvatnet med tilhørende våtmarksområde, nord 
for Haugland. Her er det observert vipe og sammen med Ørntua nord, er området viktig for hjortetrekk. Lenger nord 
vil vegtiltaket forringe Krosslia med rik edelløvskog og hjortetrekk. På Tellevik vest kommer vegen i konflikt med 
gammel innmark med store gamle trær, som eik, ask og bøk.    

Kulturarv 

S1a med dagsone gjennom Haugland og Blindheimsdalen vil ha negativ påvirkning på deler av gårdsmiljø og 
kulturlandskap på matrikkelgården Haugland som også omfatter søndre del av Blindheimsdalen. Gårdstun i Botn og i 
Bustevollen blir direkte berørt. På Blinde vil dagstrekningen bli liggende oppe ved den viktigste delen av kulturmiljøet, 
og vil her føre til tap av kulturlandskap og sterk påvirkning av bygningsmiljø. Vegtiltaket vil også komme i konflikt med 
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historisk infrastruktur når en eldre ferdselsveg fra Blinde til Kråvatnet blir delt i to. Kryssområdet i Vågsbotn vil ha 
negativ konsekvens for Birkeland og søndre Eikås. Her vil store deler av kulturlandskap, og til dels også eldre 
bygningsmasse, bli direkte berørt. Tunnelstrekningen i nord (alt. N1) vil ha liten negativ påvirkning på kulturmiljø og 
kulturlandskap. Samlet vurderes anbefalt alternativ til å ha stor negativ konsekvens på kulturarv mellom Arna og 
Vågsbotn. Lengst nord bidrar påvirkning av gårdsmiljøet ved Tellevik til middels negativ konsekvens. 

Naturressurser 

Anbefalt alternativ har lang dagsone i områder med jordbruksareal av stor verdi, primært i Botn/Hauglandområdet og 
Blindeområdet gir store negative konsekvenser for naturressurser i sørlige del av planområdet. Stort arealbeslag til 
kryss i Vågsbotn påvirker flere delområder med middels verdi som jordbruksareal.  Videre mot nord gir lang tunnel 
(alt. N1) lite konsekvenser for naturressurser. 

Samlet samfunnsøkonomisk analyse  

Av alternativ med ny hovedveg, er anbefalt alternativ, S1a-N1, vurdert som best målt etter prissatte konsekvenser 
(best netto nytte) og med middels negativ konsekvens for ikke-prissatte konsekvenser, jf kap 5.3 Samlet 
samfunnsanalyse. Det å ikke bygge ny veg, referansesituasjonen, kommer best ut for prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, men kommer dårlig ut vurdert mot måloppnåelsen som er satt for prosjektet. 

Tabell 0-2: Oversikt over samfunnsøkonomisk analyse, måloppnåelse, risiko og sårbarhet (ROS) og tilleggsvurderinger. Her vises de 
best rangerte alternativene fra sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Rangeringen refererer til plassering 
mellom 1 og 17 for alle alternativer som er utredet. For å vise forskjeller mellom tunnel- og dagsonealternativer i nord, er 
alternativet som har dagsone i nord, og er høyest rangerte i den samfunnsøkonomiske analysen, tatt med.  

Vurderinger i KU 

 Alternativer via Blindheim Alternativer via Eikås 
Ref. S1a-N1 S1b-N1 S3-N1 S3-N2a S9-N3b S11-N3b 

Rangering 
samfunnsøkonomisk 
analyse etter «break 
even» analyse 

1 2 4 3 8 6 5 

Måloppnåelse Ikke 
oppfylt 

Delvis / ikke 
oppfylt 

Helt / delvis 
oppfylt 

Helt / delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

Samfunnssikkerhet 
/ROS 

Lavest 
rangert 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
1 4 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
Trafikksikkerhets-
messige 
konsekvenser 

Lavest 
rangert 

2 3 1 4 
Ikke rangert, 

dårligere 
enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
Lokale og regionale 
virkninger 

6 10 9 8 3 1 1 

Trinnvis utbygging 
nord 

- 2 2 2 1 5 5 

Trinnvis utbygging 
sør 

- 1 4 1 1 5 5 

Total rangering * - 1 3 2 

Vurderes 
pga fordel i 
trinnvis 
utbygging 

Ikke 
akseptabelt 

Ikke 
akseptabelt 

*Rangering der netto nytte av alternativene er vektlagt litt mer enn andre virkninger i samsvar med retningslinjer fra 
regjeringen. 
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Samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet 

Anbefalt løsning er ikke rangert blant de aller beste i analysen av samfunnssikkerhet /ROS. Vegen har lang tunnel i sør 
og i nord,og en lengre dagsone i Blindheimsdalen der dagens veg utvides til fire felt. Bruken av dagens veg er lite 
gunstig med tanke på robusthet (skredfare, fare for stengt veg) og redundans, dvs. muligheter for å redusere 
konsekvenser og ulemper ved uønskede hendelser. Risikoreduserende tiltak må derfor utføres ved valg av denne 
løsningen. Sammenlignet med referansealternativet vil ny E16/E39 bidra positivt til trafikksikkerhet og 
samfunnssikkerhet. En firefelts veg skaper også bedre redundans sammenlignet med referansealternativet.  

Løsningen vurderes til å være ett av de beste av alle alternativer for trafikksikkerhet. 

Måloppnåelse 

For vegprosjektet er det gitt fire samfunnsmål og fem effektmål. Samfunnsmålet om effektiv, sikker og forutsigbar 
riksveg blir helt oppfylt, mens målet om nullvekst i personbiltrafikken er delvis eller ikke oppfylt. Samfunnsmålet om å 
fungere som en del av framtidig Ringveg øst, og slik redusere biltrafikken i Bergen sentrum, vurderes til å være helt 
eller delvis oppfylt siden strekningen Fjøsanger-Arna mangler før man kan få en fungerende Ringveg øst. 
Samfunnsmålet om å ivareta bruks- og verneverdier ansees delvis/ikke oppfylt, der vegens barrierevirkning og beslag 
av jordbruksareal i Hauglandområdet og i Blindheimsdalen trekker ned.  

Effektmålet om et sikkert transporttilbud ansees som helt oppfylt, mens økt fremkommelighet og forutsigbarhet er 
vurdert som helt eller delvis oppfylt. Her er det begrenset mulighet for prioritering av kollektivtrafikk framfor biltrafikk 
som trekker noe ned. Vegkapasitet er tredje effektmål, og det vurderes til helt eller delvis oppfylt. Ny veg bruker 
dagens vegtrasé i Blindheimsdalen og det trekkes noe for at dagens vegnett ikke avlastes her. Målet om redusert 
sårbarhet anses som helt eller delvis oppfylt. Også for dette målet er det bruk av dagens trasé som trekker ned, da det 
begrenser omkjøringsmulighetene. Det femte effektmålet handler om å ivareta bruks- og verneverdier som verdifulle 
jordbruksarealer, naturmangfold, og kulturarv samt å forhindre vegens barrierevirkning. Det vurderes til å være 
delvis/ikke oppfylt. Dagsonen i Hauglandsområdet og i Blindheimsdalen reduserer måloppnåelsen for miljøtema.   

Andre konsekvenser og virkninger 

Regionale virkninger 

Tiltaket vil redusere reisetiden mellom Bergen og Nordhordland med opptil 10 minutter i rushtiden. Regionale 
virkninger av dette kan være en viss befolkningsvekst i Alver kommune og større integrasjon av Nordhordland og 
Bergen. Dette kan gi grunnlag for økt produktivitet i næringsliv og offentlig sektor, blant annet som følge av et større 
arbeidsmarked og bedre kombinasjon av kompetanse, personer og jobber, i tillegg til økt samhandling mellom 
bedrifter. Det kan også føre til økt konkurranse for lokal handelsnæring i Knarvik og Frekhaug i forholdet til Åsane og 
Bergen sentrum.  

Lokale virkninger  

Anbefalt løsning øker potensialet for ønsket utvikling i Indre Arna, som følge av at tiltaket legges i en bypass-tunnel 
forbi de mest sentrale områdene. I Åsane nord forbedres også forholdene for ønsket utvikling, ved at trafikken som i 
dag går på hovedvegen gjennom boligområder legges i tunnel. I Vågsbotn legger vegtiltaket beslag på betydelig areal 
tiltenkt framtidig næring. Det anbefalte kryssprinssippet vil kunne kombineres med endestopp og depot for Bybanen, 
men gir føringer for bybaneløsningen. I Hauglandsområdet og i Blindheimsdalen gir ny hovedveg noe dårligere forhold 
for jordbruksnæringen. Spesielt i Hauglandsområdet vil anbefalt løsning beslaglegge godt jordbruksareal. 
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Støy 

Anbefalt løsning gir totalt en liten reduksjon i antall støyutsatte boliger og fritidsboliger sammenlignet med 
referansesituasjonen. Støyskjermende tiltak vil bli vurdert i neste planfase; reguleringsplan i samsvar med gjeldende 
lover og regelverk.    

Luftforurensing 

Aktuelle grenseverdier overskrides for NO2  (kun marginalt)  og for svevestøv (PM10) spesielt rundt tunnelmunningen i 
Vågsbotn for den lange tunnelen (N1) mellom Vågsbotn og Klauvaneset. Resultatene fra beregninger av 
luftforurensning viser et behov for å gjøre avbøtende tiltak mot svevestøv PM10 fra den lange tunnelen for å redusere 
antall personer i luftforurensningssonene i dette området. Aktuelle tiltak vil bli vurdert i neste planfase; 
reguleringsplan i samsvar med gjeldene lover og regelverk.  

Klimagassregnskap 

Forskjellene i klimagassutslipp er små mellom alternativene. Anbefalt alternativ gir 353 tusen tonn i økte 
klimagassutslipp sammenlignet med referansesituasjonen i løpet av bygge- og levetiden. Nær halvdelen av de ekstra 
utslippene henger sammen med byggefasen.   
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1 Innledning 

1.1 Formål og bakgrunn 

Formålet med kommunedelplanen er å avklare trasé 
og prinsippløsning for ny hovedveg på strekningen 
E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset.  

Planarbeidet bygger på «Konseptvalgutredning 
(KVU) for Bergensområdet» (2011) og det 
etterfølgende forprosjektet, «Utredning av Ringveg 
øst og E39 nord i Åsane» (2016), som anbefalte 
«Konsept øst» for ny E39 via Arna. 

E16 Arna-Vågsbotn 

Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en 
tofelts veg på rundt 11 kilometer. Trafikken på 
strekningen er mellom 15.000 og 17.000 kjøretøy pr 
døgn (ÅDT). Ny vegløsning skal forbedre dagens 
problemer med trafikksikkerhet og tunnelsikkerhet. 
Samtidig utgjør prosjektet E16 Arna-Vågsbotn 
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 tofeltsveg. 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. Kollektivtransporten står i samme kø som annen 
trafikk. 

Samlet kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

Statens vegvesen laget i 2016 utredningen «Ringveg øst og E39 nord i Åsane», der ulike konsept for ny korridor for 
hovedvegsystemet ført utenom Bergen sentrum ble vurdert. Utredningen anbefalte et konsept øst med ny 
vegkorridor via Arna. I et langsiktig perspektiv betyr korridorvalget et riksvegnett der ny E39 (firefelts Ringveg øst) og 
ny firefelts E16 fra øst møtes og kobles med et nytt hovedvegkryss i Arna. 

For å kunne vurdere funksjonelle sammenhenger og kryssløsninger er det utarbeidet en felles kommunedelplan med 
konsekvensutredning (KU) for E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn- Klauvaneset. Planen følger en ordinær 
planprosess i tråd med plan- og bygningsloven. Statens vegvesen Region vest er tiltakshaver og Bergen kommune er 
planmyndighet. Strekningen Arna-Fjøsanger (søndre del av Ringveg øst) inngår ikke i planarbeidet. 

 

 

Figur 1-1: Dagens hovedvegsystem E16 Arna-Vågsbotn og E39 
Vågsbotn-Klauvaneset.  
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1.2 Planområdet 

Planområdet er området hvor tiltaket kan 
medføre fysisk arealpåvirkning, dette vil 
variere for de ulike vegalternativene.  

I kommunedelplanen er det avsatt 100 
meter til hver side fra senterlinjen for de 
vurderte veglinjene. I kryssområdene er 
planområdet utvidet for å kunne romme 
aktuelle løsninger for vegkryss.  

Utredningsområdet er større og rommer 
alle undersøkte løsninger. Denne 
avgrensingen fulgte varsel om oppstart og 
er et område som strekker seg fra 
Arnadalen ved tilknytningspunkt med ny 
E16 i sør, til Nordhordlandsbrua med 
tilknytning ved dagens kryssområde på 
Klauvaneset i nord (kapittel 3.3.6). 
Området omfatter store deler Arna bydel 
vest for Arnadalen og Arnavågen og østre 
del av Åsane bydel. 

Influensområdet er området som kan 
påvirkes av tiltaket. Dette varierer fra fag 
til fag da tiltaket kan påvirke ulike tema 
utenfor det varslede utredningsområdet. 
Dette gjelder spesielt for de ikke-prissatte 
temaene (kapittel 5.2). Influensområdet 
er området hvor virkninger og 
konsekvenser av tiltaket blir vurdert og 
utredet i kommuneplanarbeidet. 

 

 

 

1.3 Overordnede mål, føringer og rammer for planarbeidet 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet, utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging (jf. PBL § 6-1). For inneværende periode (vedtatt 14.05.2019) omtaler disse 
forventningene fire hovedsatsingsområder:  

• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet  
• Bærekraftig areal- og transportutvikling 
• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve  

Figur 1-2: Varslet utredningsområde ved planoppstart, med eksisterende 
hovedvegsystem markert med gul linje. 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 18 av 194 

Forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes planstrategier og planer, og legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Regjeringen legger stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og 
byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas. Nasjonale forventninger må derfor tilpasses en lokal 
sammenheng når planer utarbeides og gjennomføres. 

 Statlige planretningslinjer 

I tillegg til nasjonale forventninger til planlegging, for å markere nasjonal politikk på viktige områder i planlegging, 
inneholder plan- og bygningsloven (§ 6-2) bestemmelser om statlige retningslinjer og statlige planbestemmelser. Disse 
er de mest sentrale retningslinjene for arealplanlegging:  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR, 2018)  
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR, 2014)  
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR, 2011)  
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planleggingen (SPR, 1995)  
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (SPR, 1994)  

Føringene som ligger i retningslinjene, skal legges til grunn for all offentlig planlegging, og enkeltvedtak som statlige, 
regionale og kommunale organ treffer. 

 Nasjonal transportplan 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, s. 299 og 322). E39 Vågsbotn-
Klauvaneset ligger inne med oppstart i andre periode (St.meld. kap.13.2.7, s. 321). 

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

1. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet  

Regjeringen legger vekt på  

• Å binde sammen regioner og landsdeler ved å prioritere tiltak som korter ned reisetider  
• At tiltakene utformes slik at barn og unge kan få nytte av forbedringene som gjøres i transportsystemet – 

gjelder i første rekke tiltak som gang- og sykkelveger og utforming av holdeplasser og stasjoner, som har stor 
betydning for barns hverdagsliv og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet  

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

2. Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen  

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

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

Regjeringen vil også øke hensynet til samfunnssikkerhet som gjelder:  

• Terror og andre anslag mot transportanlegg  
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• Økt robusthet mot klimatiske variasjoner  
• Beredskap mot akutt forurensning  
• Forebygge uønskede IKT hendelser  

3. Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre 
negative miljøkonsekvenser  

Regjeringen ønsker at store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene i ikke-kvotepliktig sektor må tas i 
transportsektoren. Det er størst potensiale for klimagassreduksjon innen ny teknologi og drivstoff. I tillegg til 
utslippsfrie kjøretøy, vil det også stilles krav til fossilfrie byggeplasser/anleggsplasser.  

Regjeringen vil bidra til at norske økosystemer holder en god tilstand over tid. Dette omfatter også å sikre at skade, så 
langt som mulig, unngås, før det vurderes avbøtende tiltak, restaureringstiltak eller økologisk kompensasjon. Det skal 
tas hensyn til naturmangfold og økologisk og kjemisk vannkvalitet gjennom planleggingsfasen, byggefasen og ved drift 
og vedlikehold. Det settes videre spesielt fokus på at plast fra sektoren ikke skal spres til vannforekomster. 

 Regionale strategier og planer  

Vestland fylkeskommune har satt i gang forberedende arbeid for en regional planstrategi, som forventes vedtatt 
høsten 2020. Tidligere Hordaland fylkeskommune kalte planstrategien for 2016-2020 Utviklingsplan for Hordaland. 
Gjennomføring av fylkeskommunens målsettinger blir fulgt opp av flere regionale planer, der disse i størst grad 
berører vegprosjektet Arna-Vågsbotn-Klauvaneset:  

• Regional transportplan Hordaland 2018-2029  
• Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017–2028  
• Regional plan for attraktive senter i Hordaland 2015-2026  
• Regional plan for folkehelse 2014-2025  
• Klimaplan for Hordaland 2014-2030  
• Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017  

Viktige satsingsområder i disse strategiene og planene kan oppsummeres slik:  

• Arbeide for reduksjon av transportbehovet, etablere miljøvennlige og konkurransedyktige 
transportalternativ.  

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

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

• Opprettholde høyt biologisk mangfold.  
• Ivareta regionale og nasjonale landskap og kulturmiljø.  
• Styrking av jordvernet og vern om sjøarealene.  
• Sikring av regionale friluftsområder.  
• Etablering av effektiv og godt utbygd infrastruktur i fylket langs hovedårene E16, E39 og RV13.  

For samferdsel er det i tillegg formulert et par viktige punkt for vegplanlegging:  

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

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

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. Strekningen Arna-Vågsbotn 
blir del av framtidig Ringveg øst.  

Fergefri E39 

Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil, med omlegging av E39 via Arna, være en del av framtidig overordnet 
riksvegnett og en opprustet fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Dette gir ambisjoner og føringer for 
vegens funksjon og standard. 

Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle 

Arna-Stanghelle er første byggetrinn i et prosjekt som omfatter dobbeltsporet jernbane Arna–Voss, firefelts motorveg 
Arna–Trengereid, samt ny to-feltsveg Trengereid–Voss. Statens vegvesen og Bane NOR utarbeider statlig 
reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Vegdelen ligger inne i siste halvdel av NTP 
2018-2029, mens jernbanedelen ikke er fullfinansiert i perioden. Det pågår arbeid med statlig reguleringsplan med KU 
for strekningen Arna-Stanghelle. Det ventes at forslag til reguleringsplan oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet høsten 2020. 

Kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Klauvaneset kobler seg til valgt løsning i Arna–Stanghelle-prosjektet. 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 midlertidig løsning med fv. 580 (figur 1-3) der en utnytter og forbedrer dagens 
toplanskryss i området. Reguleringsplanen skal likevel sikre nødvendig areal og funksjonalitet for framtidig full 
kryssløsning der også strekningen Arna-Fjøsanger er bygd ut.  
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Figur 1-3: Prinsippskisse for midlertidig og permanent fremtidig kryssløsning i Arna (Planprogram for statlig reguleringsplan 
E16/Vossebanen Arna-Stanghelle). Se også kapittel 3.3.5. 

Bybane fra Bergen sentrum til Åsane 

Det pågår reguleringsplanarbeid for Bybanen byggetrinn 5 fra Bergen sentrum til Vågsbotn. I dette planarbeidet skal 
løsning for endeholdeplass og vogndepot i Vågsbotn avklares. Det arbeides med to varianter for selve vogndepotet 
der det enten plasseres langs dagens E16 eller på tvers av vegen og lenger inn i Vågsbotn-området (figur 1-4).  

  

Figur 1-4: Planskisse for to varianter av plassering av vogndepot i Vågsbotn. 

Med banetrasé og vogndepot lagt parallelt med dagens E16, kan bybane til Vågsbotn tilpasses alle alternativer for ny 
E16/E39, også der hovedkrysset ligger i Vågsbotnområdet. Vegalternativ med hovedkryss i Eikås vil gi små endringer i 
vegsystemet ved Vågsbotn, og lar bybanen stå fritt når det gjelder orientering av vogndepot. Trasévalg for bybane til 
Vågsbotn vil ikke ha betydning for valg av alternativ for ny E16/E39. 

 Overordnede, kommunale planer i Bergen kommune 

Dette er de mest sentrale kommunale planene på overordnet nivå med betydning for planlegging av E16/E39 Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, KPS2018 
• Kommuneplanenes arealdel 2018-2030, KPA2018 (Plan-ID 65270000)  
• Handlingsplan mot støy i Bergen, 2013 – 2018, (temaplan, 2015)  



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 22 av 194 

• Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen, Grøntmiljøplan 2012 – 2020  
• Grønn strategi, klima- og energihandlingsplan 2016 
• Handlingsplanen for landbruk i Bergen kommune, 2016 – 2020   
• Forslag til Sykkelstrategi i Bergen, 2019 – 2030  

Noen av disse blir videre omtalt nedenfor.  

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, KPA2018, vedtatt 19. juni 2019, angir en arealpolitikk basert på fortetting i 
sentrumsområder rundt kollektivknutepunkter. Mange tidligere planlagte utbyggingsområder på ubebygd areal er tatt 
ut sett i forhold til forrige KPA (KPA2010). Det gjelder boligområder i Arnadalen og Vårheia i Arna, og Haukås-, Almås-, 
Tuft- og Solbakkenområdene i Åsane.  

KPA2018 viser en hensynssone for landbruk som strekker seg fra nordenden av Grimevatnet via Langedalen, Kvamme 
og Kvamsdalen, Haugland og Blindheimsdalen til Vågsbotn og videreføres til Dalabygda, Melingen, Teigland og 
Haukåsområdet. Trasé for ny E16/E39 har mindre potensial for konflikt med nye utbyggingsområder, mens konflikten 
med landbruksareal er større. Spesielt gjelder dette strekningen mellom Arna og Vågsbotn.  

Planbestemmelsene i KPA2018 omtaler flere temaer som har betydning for planarbeidet for E16/E39: 

• Konsekvenser for naturmangfold og blågrønne strukturer skal vurderes i alle plan- og byggesaker.  
• For rekreasjon og friluftsliv er det lagt vekt på å ivareta gangforbindelser og at beslaglagt friluftsareal skal 

erstattes. 
• Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø skal dokumenteres og beskrives.  
• For barn og unge er det lagt vekt på trafikksikre snarveger og gang- og sykkelforbindelser mellom bolig og 

viktige målpunkt.  
• Gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres ved planlegging av transportsystemet, jf. 

Sykkelstrategi Bergen  
• For klimatilpasning og sårbarhet er det krav om at ROS-analyser skal inngå i arealplanlegging.  
• Behandling av støy og luftforurensning skal være i samsvar med retningslinjene T-1442 og T- 1520, jf. 

Handlingsplan mot støy.  
• Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling og trafikksikker 

transport.  
• Jord som fjernes fra dyrket mark, skal disponeres slik at den er tilgjengelig og egnet for jordbruksformål.  
• For sjø og vassdrag skal det tas hensyn til vassdrag i alle arealtiltak som berører vassdraget.  
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Sykkelstrategi Bergen 2019-2030 

 

Figur 1-5: Utdrag fra figur som viser regionalt sykkelrutenett med stiplet linje. 

Kommunen har utarbeidet et forslag til sykkelstrategi 2019-2030 som var på høring høsten 2019 og forventes vedtatt i 
løpet av 2020. Strategien har en visjon om at det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen og som hovedmål at 
flere skal sykle mer i Bergen. Hovedmålet skal oppnås ved å gi innbyggerne et trafikksikkert, sammenhengende og 
attraktivt sykkeltilbud.  

Dimensjonering og standard for sykkelvegene er ikke fastlagt. I Åsane og Arna bydeler viser beregninger fra 
strategiarbeidet at potensialet for sykkelbruk er størst i Åsanes mest sentrale deler, men at strekningen Haukås-
Hordvik også har vesentlig potensial. I Arna bydel er det internt i Ytre Arna og Indre Arna samt i deler av Arnadalen og 
mot Garnes at det er størst potensial.  

Regionale ruter  

Deler av sykkelnettet er gitt egenskapen «regional rute», se figur 1-5. Disse rutene vil binde bydelene sammen, og 
kommunen sammen med omegnskommuner. Det regionale nettet samsvarer i hovedtrekk med riksvegnettet, med 
noen ekstra koblinger. Det er samtidig et grep i strategien å knytte områdene i kommunens senterstruktur sammen, 
før man prioriterer hele det regionale nettet.  

Sykkelnettet i Åsane  

Sykkelrutene inn mot Åsane sentrum er prioritert i strategiperioden. Sykkelruter videre nordover i Åsane mot 
Klauvaneset er lite omtalt utover funksjon som regional rute.  

Sykkelnettet i Arna  

Arna bydel er svært spredtbygd og det er utfordrende å tilrettelegge for sykkel. Brukerpotensialet er relativt lavt, men 
det er likevel prioritert linjer inn mot bydelssenteret. 

Klauvaneset 

Vågsbotn 

Arna 
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 Kommunedelplaner og reguleringsplaner på bydelsnivå i Bergen kommune 

I bydelene er det mange kommunedelplaner og reguleringsplaner som kan bli berørt av vegplanen. 

Arna bydel 

• Områdereguleringsplan Indre Arna (Plan-ID 63130000, under arbeid), samkjøres med planarbeidet for KDP 
E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.  

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

næringsformål langs østsiden av planlagt veglinje nord for planlagt kryss med E16 mot øst  
• Arna Steinknuseverk, Gaupås (reguleringsplan, Plan-ID 63410000, vedtatt 2017) inkluderer utskipingshavn i 

Sørfjorden og g/s forbindelse langs Sørfjorden mellom Breistein og Ytre Arna  

Åsane bydel 

• Kommunedelplan for Åsane sentrale deler, (Plan-ID 
9930000, vedtatt 2006)  

• Bybanen fra sentrum til Åsane delstrekning 4, 
Tertneskrysset-Vågsbotn (Plan-ID 65830000, under 
arbeid) vil gå parallelt og samkjøres med 
planarbeidet for KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset.  

• Eikås motorsportsenter (Plan-ID 9630000, 
gjennomført, planprogram for ny reguleringsplan, 
Plan-ID 63920000 er vedtatt), anlegget kan måtte 
flyttes som følge av E16/E39 Arna-Vågsbotn-
Klauvaneset 

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

• Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget 
(områderegulering, Plan-ID 66140000, under 
arbeid) skal sikre bærekraftig forvaltning av 
elvemusling og tilrettelegge for bydelspark for 
naturopplevelser og pedagogisk bruk, vil gå 
parallelt med og samkjøres med KDP E16/E39 Arna-
Vågsbotn-Klauvaneset  

Midlertidig forbud mot tiltak langs Haukåsvassdraget 

Bergen kommune nedla 20.06.2019 midlertidig forbud mot 
tiltak langs Haukåsvassdraget, som skal følges opp av 
reguleringsplan med Plan-ID 66140000. 

I forslag til midlertidig forbud mot tiltak, datert 31.07.2018, heter det i punkt 2: «Forbudet må omfatte alle former for 
tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 1-6, med unntak av tiltak som er dokumentert ikke kan medføre negativ virkning på 
naturmangfoldet i vassdraget». 

Figur 1-6: Varslingsgrense ved planoppstart av 
områderegulering for Haukåsmyrane og Haukåsvassdraget, 
plan-ID 66140000. 
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1.4 Mål for prosjektet 

 Samfunnsmål 

Prosjektet har følgende samfunnsmål:  

 

Dette bygger opp under samfunnsmålet i konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet 
(2011): «I 2040 skal Bergensregionen ha et transportsystem og utbyggingsmønster som gir god tilgjengelighet til 
viktige reisemål, og effektiv transport for brukerne». 

 Effektmål 

Utledet av samfunnsmålene har vegvesenet fastsatt flere effektmål, som er på et mer detaljert og konkret nivå for 
vegprosjektets virkninger for brukerne og omgivelsene. 

Effektmål 1: Et sikkert transporttilbud for alle brukere 

• Antall ulykker med drepte eller hardt skadde på hele strekningen (vegsystemet) skal minimeres. 
• Ingen møteulykker på nytt veganlegg. 
• Skredfare skal unngås  

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

• Reisetid på strekningen skal være forutsigbar for alle brukere.  
• 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. 

• 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 

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

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

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

Effektmål 4: Redusere sårbarhet 

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

• 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 en effektiv, sikker og forutsigbar transport-
forbindelse 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 gange, 
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. 
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Effektmål 5: Ivareta bruks- og verneverdier 

• Unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi 
• Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres 
• Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges spesiell vekt på bevaring av 

vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i Haukåsvassdraget 
• Unngå negativ påvirkning på viktige og helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap, i tillegg til kulturminner av 

stor verdi. 

1.5 Planprosess og medvirkning 

 Lovgrunnlag 

For dette arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning gjelder plan- og bygningsloven (PBL) og forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).  

I tillegg kommer en rekke sektorlovverk som også er førende for planarbeidet. Konkret skjer dette ved at 
sektorlovverket ivaretas gjennom fagutredninger og annen dokumentasjon der det faglige innholdet blir innarbeidet i 
plankart, planomtale, konsekvensutredninger og planbestemmelser. Relevante sektorlovverk for planarbeidet er 
vegloven, naturmangfoldloven, jordloven, kulturminneloven, friluftsloven, vannressursloven, forurensningsloven, 
folkehelseloven og lakse- og innlandsfiskloven.  

Krav til medvirkning i planarbeid er nærmere spesifisert i plan og bygningsloven §§ 5-1 og 12-8 m.fl. I tillegg er det for 
planer med krav om planprogram egne krav om medvirkning, jf. KU-forskriften § 15.  

 Planprosessen 

Planarbeidet bygger på «Konseptvalgutredning (KVU) for 
Bergensområdet» (2011) og det etterfølgende forprosjektet, 
«Utredning av Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016), som anbefalte 
«Konsept øst» for ny E39 via Arna. 

Arbeidet med planprogrammet for prosjektet hadde en innledende 
silingsfase, for å komme fram til hvilke traséalternativ som skulle 
utredes. Planprogrammet ble deretter utarbeidet og lagt på høring, 
sammen med varsel om oppstart av planarbeidet med kommunedelplan 
med konsekvensutredning (KDP med KU).  

Når kommunedelplanen er vedtatt med et valgt traséalternativ, skal 
veglinjene reguleres og videre detaljprosjekteres før veganlegget skal 
bygges. 

Nedenfor beskrives arbeidet fra silingsprosess til KDP med KU, og hvilke 
medvirkningsaktiviteter som har foregått i disse stegene. Sentrale 
aktører i medvirkningsprosessen har vært statlige, fylkeskommunale og 
kommunale myndigheter og andre offentlige organ, og private 
organisasjoner og institusjoner, velforeninger og bygdelag som blir 
berørt av forslaget.  

Informasjon om prosessen og planarbeidet ligger også på internett 
under Statens vegvesen sine vegprosjektsider: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset 

Figur 1-7: Oversikt over planprosessen fra 
konseptvalgutredning til byggestart. 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset
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Silingsprosess 

Arbeidet med planprogrammet for prosjektet hadde en innledende silingsfase, for å komme fram til hvilke 
traséalternativ som skulle utredes. Silingsarbeidet er dokumentert i en egen silingsrapport (lenke til rapporten).  

I silingsfasen gikk vegvesenet bredt ut for å få fram mulige traséalternativ og prinsippløsninger basert på 
anbefalingene i forprosjektet for Ringveg Øst, og en idédugnad for mulige løsningsalternativ som ble gjennomført 12. 
juni 2018. På idédugnaden deltok fagfolk fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Skyss, og Fylkesmannen i 
Hordaland. Vegvesenet videreutviklet idéene fra idédugnaden, og har supplert med nye løsningsmuligheter.  

Det ble så gjort en silingsvurdering etter definerte silingskriterier. Uaktuelle alternativ som hadde stort konfliktnivå, 
høy kostnad eller stor usikkerhet, svarte dårlig til prosjektmålene eller hadde bedre alternativ med samme funksjon, 
ble silt vekk i en innledende silingsfase 1. Det ble så utført en silingsfase 2 der man vurderte de gjenstående 
traséalternativene etter mer detaljerte silingskriterier. Målet var å stå igjen med relevante og realistiske 
løsningsalternativ. Disse ble tatt inn i planprogrammet for konsekvensutredning og videre optimalisering i 
kommunedelplanarbeidet.  

Planprogram 

For alle kommune(del)planer og reguleringsplaner med tilhørende konsekvensutredninger, som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varslingen om planoppstart utarbeides et planprogram som 
grunnlag for planarbeidet (jf. PBL § 4-1 og kapittel 4 i forskrift for konsekvensutredninger).  

Forslaget til planprogram i prosjektet for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset ble sendt på høring og lagt ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart for kommunedelplanen, i perioden 25. mai 2019 – 29. juli 
2019. Varslingen ble annonsert i de største regionavisene, Bergens Tidende og Bergensavisen, og i lokalavisene 
Bygdanytt, Åsane Tidende, Strilen og Nordhordland. Planprogrammet blir også gjort tilgjengelig på internett på 
prosjektsiden til Statens vegvesen.  

Det ble arrangert tre folkemøter i denne perioden: et felles folkemøte, et i Åsane og et i Arna. Møter ble også 
gjennomført med de offentlige høringspartene:  

• Planforum som arrangeres av Vestland fylkeskommune, og er en møteplass der kommuner og andre 
forvaltningsorgan kan diskutere plansaker som er under arbeid 

• Møte i Regionrådet for Nordhordland der alle nordhordlandskommunene er med 

I løpet av høringsperioden kom det inn 19 uttalelser fra offentlige høringsinstanser og 37 merknader fra private 
grunneiere, lag og foreninger, interessegrupper m.m.   

Planprogrammet ble fastsatt i Bergen kommune den 29. januar 2020 
(https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/kommunedelplan/arbeid-med-kommunedelplan) 

Med bakgrunn i merknader som kom i høringsperioden, og den politiske behandlingen av saken, ble det gjort 
endringer i planprogrammet sammenlignet med høringsforslaget. Endringene er oppsummert i planprogrammets 
innledning. Oppsummering med vegvesenets kommentarer til innkomne merknader og uttalelser, ble vedlagt revidert 
planprogram og fulgte saken videre til sluttbehandling og endelig fastsetting av planprogrammet i Bergen kommune. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning 

Arbeidet med selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen har tatt utgangspunkt i planprogrammet, de 
uttalelser og merknader som kom inn i høringsperioden, og vedtaket som fastsatte planprogrammet.  

I løpet av denne perioden ble det i hovedsak gjennomført møter med aktuelle aktører og interessenter underveis i 
arbeidet.   

https://www.vegvesen.no/_attachment/2581334/binary/1310524?fast_title=Silingsrapport+E16%2F39+Arna%E2%80%93V%C3%A5gsbotn%E2%80%93Klauvaneset+%2819+MB%29.pdf
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/kommunedelplan/arbeid-med-kommunedelplan
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Høringsfase planforslag  

Etter høringsfasen for planforslaget blir merknader som har kommet inn behandlet av vegvesenet, og eventuelle 
endringer av planen som følge av merknader blir innarbeidet. Planen skal så behandles av Bergen kommune som 
planmyndighet, og vedtas i Bystyret. 

 Medvirkning i prosessen 

I planarbeidet har det blitt opprettet to grupper for å informere om planarbeidet mellom offentlige etater og motta 
innspill til planarbeidet underveis:  

• Referansegruppe med Statens vegvesen, politisk ledelse fra Bergen kommune, byrådsavdeling Byutvikling, 
Regionrådet i Nordhordland, ledelse i Vestland fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland. Regionvegsjefen 
i SVV leder denne gruppen. Gruppen har hatt 3 møter i prosessen. 

• Ekstern samarbeidsgruppe med prosjekteier, prosjektteamet fra SVV og saksbehandlere/ representanter fra 
administrasjonen i Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Skyss og Fylkesmannen i Vestland. Denne 
gruppen har hatt jevnlige møter hver sjette uke gjennom prosessen.  

Medvirkning, informasjonsformidling og dialog ved oppstart og utredningsfase er blitt ivaretatt på forskjellige måter 
gjennom ulike prosesser og på ulike arenaer, og er sammenstilt i tabellen nedenfor. Det var flest medvirknings-
aktiviteter i silings- og planprogramfase, fordi det var i denne perioden premissene for prosjektet ble lagt.  

 

Tabell 1-1: Skjematisk framstilling av organisering av medvirkning og informasjon i planarbeidet. 

Aktører Fase 1: Oppstartsfase  
Arbeid med planprogram 
og silingsrapport inkludert 
høringsperiode (utført) 

Fase 2: Utredningsfase 
Arbeid med 
kommunedelplan med 
konsekvensutredning 
(utført) 

Fase 3: Høringsfase 
Arbeid med høring og 
merknadsbehandling av 
planforslaget 

Bergen kommune Eksterne samarbeidsmøter 
på administrativt nivå 
Politisk deltakelse i 
referansegruppemøter 

Eksterne samarbeidsmøter 
på administrativt nivå 
Politisk deltakelse i 
referansegruppemøter 

Politisk deltakelse i 
informasjonsmøter 
Særmøter dersom ønskelig 

Nordhordlandskommunene 
Regionrådet i Nordhordland 

Møte i regionrådet 
Deltakelse i 
referansegruppemøter 

Deltakelse i 
referansegruppemøter 

Møte i regionrådet dersom 
ønskelig 

Fylkeskommunale og 
statlige myndigheter 

Planforum – orientering, 
status 
Arbeidsmøte med fagetater 
Deltakelse i 
referansegruppemøter 

Eksterne samarbeidsmøter 
på administrativt nivå 
Politisk deltakelse i 
referansegruppemøter 

Planforum – orientering, 
status. Fylket og 
kommunen avgjør behovet 

Berørte parter Orientering via. offentlig 
kunngjøring 
Åpne folkemøter – 
presentasjon og diskusjon 
om forslag til planprogram 
Særmøter med noen 
grunneiere 
Svar på telefon og e-post 

Orientering gjennom 
internettside og svar på e-
poster og telefon 
Direkte tilskriving til dem 
som kom med merknader 
til planprogrammet 
Særmøter med noen 
grunneiere 

Orientering via offentlig 
kunngjøring 
Åpne folkemøter – 
presentasjon og diskusjon 
av planforslag 
Særmøte ved behov 
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Allmennheten Orientering via. offentlig 
kunngjøring 
Åpne folkemøter – 
presentasjon og diskusjon 
om forslag til planprogram 

Orientering gjennom 
internettsidene og svar på 
e-poster og telefon 

Orientering via. offentlig 
kunngjøring 
Åpne folkemøter – 
presentasjon og diskusjon 
av planforslag 

 Barn og unges interesser  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (SPR, 1995) har som formål å synliggjøre barn og unges interesser i 
all planlegging etter plan- og bygningsloven, samt gi bedre grunnlag for å ivareta disse interessene. Retningslinjen 
krever derfor at man skal vurdere konsekvenser for barn og unge i planleggingen av alle typer tiltak, og organisere 
planprosessen slik at barn og unges interesser kommer fram gjennom medvirkning.  

På kommunedelplan-nivå skal korridor for ny E16/E39 velges. Detaljer knyttet til tiltaket som vil ha betydning for barn 
og unge avklares i de neste planfasene. Planprosessen har likevel ivaretatt hensynet til barn og unges interesser på 
hovedsakelig to måter.  

For det første legges det til grunn et oppgradert gang- og sykkeltilbud langs det eksisterende hovedvegnettet (se 3.7). 
Dette er av spesiell betydning for barn og unge.   

For det andre har barn og unges bruk av utredningsområdet vært i fokus i planarbeidet. I verdisettingen av områder 
for deltemaet friluftsliv, by- og bygdeliv, har viktigheten og bruken for barn og unge blitt tillagt spesiell vekt i 
vurderingsprosessen. Svar på spørreundersøkelse om bruk av områder i utredningsområdet har inngått som del av 
vurderingsgrunnlaget. Undersøkelsene ble sendt til alle barneskoler, barnehager og speiderlag i utredningsområdet. 
Ved vurdering av påvirkning og konsekvens, har det spesielt vært fokus på hvordan områdene kan få økte eller 
reduserte barrierer og redusert eller økt attraktivitet for disse brukerne som følge av vegalternativene.  

Vi viser til kapittel 5.2.3 i planrapporten for mer informasjon om konsekvensvurderingene og kompenserende tiltak, 
og til delrapport for friluftsliv-, by- og bygdeliv.   

 Folkehelse i planarbeidet 

Folkehelsearbeid handler om å skape gode vilkår for oppvekst for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å 
utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, verner mot helsemessige trusler og som fremmer 
fellesskap, trygghet og medvirkning.  

I dette planarbeidet har virkninger og konsekvenser for temaet folkehelse blitt ivaretatt gjennom KU-metodikken, 
spesielt under temaet friluftsliv, by- og bygdeliv. I tillegg er det innarbeidet i prissatte konsekvenser, gjennom 
virkninger for luftforurensing og støy, og helsevirkninger som følge av endringer i gåing og sykling. Det vises til kapittel 
5 for resultatene av disse vurderingene i planarbeidet.  

 Videre planarbeid og framdrift 

I samsvar gjeldende Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) påregnes oppstart av veganlegget i andre periode, det vil 
si tidligst i slutten av 2025. Dette medfører overordnet framdriftsplan som vist i tabell 1-2. Framdriften kan bli endret 
som følge av nye politiske beslutninger både lokalt og statlig, inkludert endringer i forbindelse med ny NTP. 

Tabell 1-2: Overordnet framdriftsplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. 

Hovedprosesser og hovedmilepæler Ferdigstilling 
Godkjent reguleringsplan (kan bli delt i utbyggingstrinn med reguleringsplan for hvert trinn) 2023 
KS 2 – gjennomført ekstern kvalitetssikring før oppstart. Bompengesak klar 2024 
Detaljprosjektering 2024 
Grunnerverv 2025 
Klargjøring for oppstart i evt. byggetrinn 1 (inkludert kontrahering av entreprenør) 2025 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Folketall og bosetting 

Med sine ca. 13.800 innbyggere (1.1.2019) er Arna den minste bydelen i Bergen kommune. Selv om folketallet gikk 
noe ned fra 2018 til 2019 har det vært en viss økning de siste årene og det forventes ytterligere økning kommende år, 
blant annet som følge av planlagt boligbygging og etablering at to spor på jernbanen til Bergen sentrum.  

Åsane bydel er en av Bergens mest folkerike med ca. 41.400 innbyggere (1.1.2019). Hovedandelen er bosatt i de 
sentrale delene av Åsane sør og sørvest for Vågsbotn. Det har også her vært økning i folketallet, men ikke så sterk 
økning de siste årene som det var tidligere. Det forventes ytterligere økning de kommende år, blant annet som følge 
av fortettingsplaner i sentrale deler og etablering av Bybanen til Åsane.  

Store deler av planområdet i sør er i dag landbruk, natur- og friluftsområder med ulike bruks- og verneinteresser 
knyttet til jord- og skogbruksdrift, natur- og kulturmiljø og friluftsliv. Deler av dagens hovedvegnett for E16 går 
gjennom disse områdene. Utenom bebyggelsen i tettstedene Indre Arna og Ytre Arna, er det bare spredt bebyggelse 
og mindre eneboligfelt på denne strekningen.  

Nord for Vågsbotn danner dagens E39 et skille mellom tettere utbygde områder med boliger og næringsvirksomheter 
øst for vegen og mer spredtbygde områder på vestsiden. Mellom E39 og Sørfjorden er det bygd mange boligfelt og 
ulik næringsvirksomhet av nyere dato, blant annet Eikås, Brurås, Haukås, Breistein, Hylkje og Steinestø. Vest for 
hovedvegen, mot de indre ås- og fjellområdene, er det mer spredt gårds- og boligbebyggelse. I dette området finnes 
mer av de opprinnelige natur- og kulturkvalitetene i Åsane med jordbruksbasert kulturlandskap på Teigland, Sætre, 
vestre Haukås, Ålmås, Tuft og Hordvik.  

2.2 Næringsliv, kraftproduksjon og råstoffutvinning 

I Arna bydel er de største næringsvirksomhetene med flest arbeidsplasser samlet i Indre Arna og Arnadalen, langs 
østre del av Arnavågen mot Garnes og i nærings- handelsområder knyttet til tidligere Arna fabrikker ved kaien og i 
sentrumsområdet i Ytre Arna.  

Åsane bydel har mesteparten av nærings- og handelsvirksomheten i Åsane sentrale deler sør for Vågsbotn. Lengst 
nord på Hordvikneset er det samlet flere bedrifter som Bergen Engines AS, Kongsberg Maritime AS og Rolls-Royce 
Power Systems som har mange arbeidsplasser. De siste årene er det utviklet større nærings- og handelsområder i 
Haukås-Bruråsområdet og i Hylkjeområdet. Begge områdene har mange arealkrevende og trafikkskapende 
virksomheter, men ganske få arbeidsplasser. Av andre arbeidsplasser av en viss størrelse i nordre Åsane, finner vi 
Bergen fengsel ved Haukåsmyrane, NLA Høgskolen og Bergen Travpark. 

Arna Kraftverk er et vannkraftverk i Ytre Arna som ble tatt i bruk 1934. Hetlebakkstemma, Kråvatnet og Spåkevatnet 
inngår sammen med Gaupåsvatnet som magasin i kraftanlegget. Det arbeides med utbedring av dammene i 
magasinene i samsvar med krav fra NVE.  

Nord for Arnavegen E16 ved Gaupås ligger Gaupås pukkverk, der det tas ut byggeråstoff som pukk og grus. Pukkverket 
drives på anortositt i et dagbrudd og ressursene er vurdert til å ha nasjonal betydning. Uttaket er stort, men godt 
visuelt skjermet. Knuseverk er etablert under bakken i tilknytting til tunnelen opp til dagbruddet. 
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2.3 Dagens veg og trafikkforhold 

 Dagens vegnett og standard 

E16 er hovedveg fra øst. Innenfor planområdet går den fra kryss i Arna til kryss i Vågsbotn. E39 er hovedveg fra sør 
som i dag går via Bergen sentrum og Åsane sentrale deler, til den møter E16 i krysset i Vågsbotn. Fra Vågsbotn går E39 
innenfor planområdet videre gjennom nordøstre del av Åsane til Nordhordlandsbrua. 

 

Figur 2-1: Dagens vegsystem 

Arna-Vågsbotn 

E16 mellom Arna og Vågsbotn tilfredsstiller ikke dagens krav til hovedveg med tilsvarende trafikkmengde, men har 
relativ god standard med to felt og forsterket midtoppmerking, avkjørselsregulering og syv kryss i plan. Kurvatur og 
sikkerhet i eksisterende tunneler ved Ytre Arna tilfredsstiller heller ikke krav til hovedveg med dagens trafikkmengde. 
Hastigheten er i dag skiltet til 70 km/t. Vegen har funksjon som hovedveg. Lokalvegnettet består av eldre veger som 
ligger adskilt fra hovedvegen mellom Arnadalen, Indre Arna, Ytre Arna, Gaupås og Blindheimsdalen. Mellom Blindheim 
og Vågsbotn mangler det lokalveg. E16 Arnavegen har forholdsvis god fremkommelighet til vanlig, men er sårbar for 
hendelser på vegen. 

Det er ikke et separat gang- og sykkeltilbud på strekningen, men lokalvegnettet gir tilbud til gående- og syklende i 
blandet lokaltrafikk. 
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Vågsbotn-Klauvaneset  

E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset begynner med Eikåstunnelen, som ble åpnet i 2014. Tunnelen erstattet den tidligere 
hovedvegen rundt Vikaleitet, hvor hovedvegen skapte store trafikksikkerhetsproblemer og ulemper for nærmiljøet. 
Eikåstunnelen ble bygd med to løp og fire felt for å være tilpasset de store trafikkmengdene (ÅDT 25.000). Den nye 
parsellen ender ved Nordre Brurås, og er en videreføring av dagens firefeltsveg for E39 fra Bergen sentrum via Åsane. 
Ved rundkjøringen i Vågsbotn ble det samtidig med Eikåstunnelen bygd en «fly over» for E39 forbi kryssområdet, for å 
gi bedre fremkommelighet for trafikken nordover. 

Fra Haukås næringspark/Nordre Brurås mot Klauvaneset har vegen to felt og er av varierende standard. Vegen har 
kombinert funksjon som hovedveg og lokalveg. Ved Hordvik og Tellevik er Steinestøvegen og Hordvikvegen viktige 
lokalveger. Hovedvegen mellom Vågsbotn og Klauvaneset har fire kryss i plan og ett planskilt kryss ved Klauvaneset. 
Parsellen har til sammen 23 mindre avkjørsler til én eller flere tomter. Vegen tilfredsstiller ikke krav til standard og 
sikkerhet ut fra trafikkmengde og funksjon som hovedveg. Hastigheten mellom Vågsbotn og hovedkrysset på Hylkje er 
i dag skiltet til 60 km/t. Videre mot Klauvaneset er det 70 km/t.  

Det er langsgående gang- og sykkelveg på det meste av strekingen mellom Eikåstunnelen og krysset mot Steinestø kai. 
Over lange strekninger er gang- og sykkelvegen kombinert med kjøreadkomst til eiendommer. Det er etablert fire 
underganger for gang- og sykkelveg på strekningen mellom Eikåstunnelen og krysset til Steinestø. Undergangene 
ligger ved kryss mot Haukås næringsområde nord for Eikåstunnelen, ved kryss mot Breistein, ved hovedkrysset på 
Hylkje og ved krysset mot Steinestø kai. Gang- og sykkeltrafikken må krysse E39 i plan, og to av krysningspunktene er 
lysregulert. 

 Eksisterende kollektivtilbud 

Mellom Arna stasjon og Bergen stasjon gir lokaltoget et godt kollektivtilbud med rutefrekvens på 15-30 minutter. Det 
pågår arbeid med nytt dobbeltspor som fra 2024 vil gjøre det mulig med økt frekvens. For lokalområdene mellom 
Arna og Vågsbotn er det én busslinje (linje 91) som går langs lokalvegnettet til Åsane senter, og den går med avganger 
hvert 30. minutt på dagtid. I tillegg går Hardangerbussene (linje 925 og 930) via Arna og Åsane på hovedvegen.  

 

Figur 2-2: Linjekart for Arna per februar 2020. Kilde: Skyss. 

På strekningen Vågsbotn-Klauvaneset er det et godt busstilbud. Alle bussene til/fra Nordhordland går på dagens E39 
enten fra Åsane terminal eller Bergen sentrum og fordeler seg med en frekvens på ca. hvert 15. minutt i rushet og 
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hvert 30. minutt utenfor rushtid. I tillegg kommer lokalbuss fra Åsane terminal til Klauvaneset (linje 36) med én buss i 
halvtimen morgen og ettermiddag/kveld, og én buss i timen ellers.  

 

Figur 2-3: Linjekart for Åsane per februar 2020. Kilde: Skyss. 

Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013 viste 31% andel kollektivreiser mellom Åsane og Bergen sentrum og 39 % 
mellom Arna og Bergen sentrum. Mellom Arna og Åsane er det derimot betydelig lavere, ca. 8 %. For hele Bergen 
kommune samlet ligger kollektivandel på 15,6 %.  

 Dagens trafikk 

Dagens trafikkmengde på hovedvegnettet i Arna og Åsane er vist i figur 2-4 (tall fra NVDB 31.12.2019). Dagens E39 har 
trafikkmengder høyere enn ÅDT 20.000 mellom Bergen sentrum og krysset med Steinestøvegen. Videre nordover over 
Nordhordlandsbrua er trafikkmengden ÅDT 18.600. Dagens E16 mellom Arna og Vågsbotn ligger mellom ÅDT 15.000 – 
17.200.  

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

På grunn av trafikkmengden og de mange kryssene og avkjørslene langs vegen, er det store problemer med 
trafikkavviklingen på E39 gjennom nordre del av Åsane i dag. Ved hendelser på vegen, utfartsdager og i rushperioder 
er det lange køer, noen ganger helt fra Nyborg sentralt i Åsane til forbi Hylkje nord i Åsane. 
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Figur 2-4: Trafikktall fra NVDB 31.12.2019. 

 Trafikkulykker 

Ulykkesstatistikk fra NVDBs database i perioden 2010 til 2019 viser at både E16 Arna -Vågsbotn og E39 Vågsbotn – 
Klauvaneset er ulykkesbelastet. Figur 2-5 viser en oversikt over type ulykke og hvor på strekningen de fant sted. Se 
også tabell 2-1 og tabell 2-2. 
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Figur 2-5: Trafikkulykker Arna-Vågsbotn-Klauvaneset i perioden 2010-2019. 

Bilulykker  

Mellom Arna og Vågsbotn er det i hovedsak møteulykker, ofte i forbindelse med kurve på vegen i dagsone eller i 
tunnel. Områdene rundt tunnelportaler er også ulykkesutsatt. Ulykkene har skjedd jevnt fordelt over døgnet og over 
året.  

Mellom Vågsbotn og Klauvaneset er også hovedandelen møteulykker, men her er påkjøring (særlig bakfra) oftere 
ulykkesårsak enn på strekningen Arna-Vågsbotn. Her har også ulykkene skjedd jevnt fordelt over døgnet og over året. 
De alvorligste ulykkene er alle møteulykker. Det har vært én påkjørselsulykke med svært alvorlig skade i Åsane 
(Hylkjeområdet).  

MC - ulykker  

I perioden 2010-2019 har det vært totalt tre MC-ulykker med lettere skade på hele strekningen Arna-Klauvaneset.  
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Fotgjengerulykker  

I Hylkjeområdet har det i perioden 2010-2019 skjedd en fotgjengerulykke, i forbindelse med kryssing av E39. En 
fotgjenger ble drept før denne perioden, i 2009, også i forbindelse med kryssing av E39. 

Tabell 2-1: Antall trafikkulykker langs E16 Arna v/ASKO-Vågsbotn, perioden 2010-2019. Kilde: NVDB. 

Alvorligste skadegrad Bilulykke MC-ulykke 
Drept 2 0 
Meget alvorlig skadd 1 0 
Alvorlig skadd 3 0 
Lettere skadd 34 2 
Sum antall ulykker 40 2 

 

Tabell 2-2: Antall trafikkulykker langs E39 Vågsbotn-Klauvaneset, perioden 2010-2019, inkludert tidligere E39 rundt Vikaleitet. Kilde: 
NVDB. 

Alvorligste skadegrad Bilulykke MC-ulykke Fotgjenger 
Drept 3 0 0 
Meget alvorlig skadd 1 0 0 
Alvorlig skadd 4 1 0 
Lettere skadd 38 3 1 
Sum antall ulykker 46 4 1 

2.4 Landskapsbilde 

Generelt er utredningsområdet preget av en veksling mellom langstrakte daler og lave åser. I dalrommene ligger flere 
mindre ferskvann med tilhørende elve- og bekkeløp. I sør og nord har området kontakt med større fjordsystemer.  

I sør ligger Arnadalen med Indre Arna og Arnavågen. Arnadalen er preget av industri, boligområder og infrastruktur. 
Tettstedet Indre Arna ligger innerst i Arnavågen, som er en lang, smal sidefjord til Sørfjorden. Dal- og fjordsidene er 
her preget av slake skogdekte åser. E16 og fv. 580 utgjør den dominerende infrastrukturen i området.  

Videre nordover er det en veksling mellom spredtbygde og jordbrukspregede områder, som Kvamsdalen, Haugland og 
Blindheim, og mer tettbygde områder omkring Vågsbotn. Også her preges topografien av relativt lave åser og trange 
dalrom. Her er E16 viktigste infrastrukturinnslag. 
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Figur 2-6: Blindheimsdalen utgjør del av en langstrakt sprekkedal i nordvestlig retning, omkranset av lave åser kledd med løvskog. 
Foto: Synnøve Kløve-Graue, Statens vegvesen. 

Landskapet omkring Langavatnet, ved Teigland og mot Haukås, har større sammenhengende områder preget av 
landbruk og natur. Fra Eikås og videre nordover mot Hylkje er landskapet preget av utbygging, både 
næringsvirksomhet og boligområder. I vest ligger et sammenhengende ås -og fjellområde med Veten som høyeste 
punkt. I øst har utredningsområdet kontakt mot Sørfjorden.  

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

2.5 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Utredningsområdet er stort og inneholder mange og varierte friluftslivs- og rekreasjonsområder – fra de svært mye 
brukte Byfjellene, til nærturterreng og lokale leke- og møteplasser. Dagens E16 og E39 fungerer til dels som en 
barriere for friluftsliv og rekreasjon, da det er få tilrettelagte ferdselslinjer og krysningspunkt for myke trafikanter, og 
vegen skaper også et støyende lydbilde. Samtidig kan vegen bidra til at flere brukergrupper og et større geografisk 
område får tilgang til å bruke de store turområdene.   

Større turterreng som er registrert i utredningsområdet er Arnanipa, Vårheia og Veten. Disse ligger i nærheten av tett 
befolkede områder i Arna og Åsane, og er viktige kilder til friluftsliv og rekreasjon i hverdagen.  

Ved tettsteder og bebygde områder slik som Indre Arna, Ytre Arna og Gaupås, og videre nordover fra Vågsbotn mot 
Haukås, Hylkje og Hordvik, finnes det mange nærmiljøområder som er viktige for tema friluftsliv/by- og bygdeliv. I 
nærheten til skoler og barnehager finnes det lokaliteter for lek og rekreasjon. 
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Figur 2-7: Skogsområde vest for Falkanger. Foto Jan Robert Brandsdal. 

I Bergen kommune er det vedtatt byfjellsgrense for sentrale byfjell og byfjellene nord. Dette er større 
sammenhengende fjellområder som er innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Deler av disse kommer innenfor 
utredningsområdet, og utgjør en av de viktigste verdiene for friluftsliv, by- og bygdeliv.  

På Haugland ligger en viktig og godt merket forbindelse til Byfjellenes østside, med tilrettelagt parkering og skilting. I 
dette området er det også registrert flere lokaliteter som er viktig for barn og unge, i nærheten til den nå nedlagte 
skolen. På veg til Byfjellene fra denne siden møter man blant annet på en godt tilrettelagt og vedlikeholdt leirplass 
med gapahuk, bålplass og lavvo. 

Langs Arnavågen er det registrert flere badeplasser, spesielt på østsiden. På vestsiden av vågen ligger Holmen, en mye 
brukt og godt tilrettelagt badeplass som forvaltes av Bergen og omland friluftsråd. I Ytre Arna ligger Sætreparken, som 
er et statlig sikret friluftsområde.  

På Haukås, Hylkje og Hordvik er det registrert flere forbindelser til Veten-området, både over og under dagens veg, i 
kommunens kartlegging. Ved befaringer har imidlertid manglende tilrettelegging og privat skilting om ferdsel forbudt 
resultert i at flere av disse måtte avfeies som forbindelse for lokalkjente.   

2.6 Naturmangfold 

Naturmangfoldet i utredningsområdet bærer preg av at tett bebyggelse og infrastruktur skaper barrierer og 
oppsplitting av leveområder for artene. Det er likevel noen større sammenhengende ubebygde arealer, særlig vest for 
E16 fra Indre Arna til Gaupås (Spåkefjellet–Kvamsdalen), i områdene rundt Hetlebakksåta og på vestsiden av E39 mot 
Veten. Det er også noen områder med aktivt jordbruk og kulturlandskap særlig i Kvamsdalen og Blindheimsdalen.  

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

En av de viktigste verdiene for naturmangfold innenfor utredningsområdet, knytter seg til Haukåsvassdraget og 
bestanden av elvemusling. Bestanden er i dag truet. Elvemusling er en nasjonal ansvarsart som Norge er særlig 
forpliktet å ta vare på. Haukåsmarkene er også viktig område for viper. 
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Det er også mye hjort i området og tett bebyggelse og infrastruktur skaper barrierer for vilt. Hjortlandsåsen er et 
større furuskogområde som er lite påvirket av moderne skogsdrift. Her hekker trolig flere arealkrevende fuglearter 
som er særlig sårbare mot forstyrring og inngrep. Vann og vassdrag er viktige områder for våtmarksfugl, særlig 
områdene rundt Kalsås- og Beitelsvatnet, Krosslivatnet og to mindre vann i Kvamsdalen. Storelva i Arna er en viktig 
lakseførende elv. 

2.7 Kulturarv 

Kulturarv omfatter materielle og immaterielle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien, knyttet til 
kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.  

I Arna er topografien preget av daler og fjellknauser, men med mer åpne områder lenger nord, som ved Kvamme, 
Haugland, Gaupås, Blindheim og Birkeland. Dette er gamle jordbruksgrender, som i større eller mindre grad fortsatt er 
i drift. Spesielt Kvamme og Kvamsdalen er godt bevarte kulturlandskap. Flere steder har det kommet til nyere 
bebyggelse, gjerne i tilknytning til de eldre gårdstunene eller i utmarken rundt. 

 

Figur 2-8: Fra Botn ved Haugland. Foto Atle Jensen Statens vegvesen. 

Videre nordover, gjennom Åsane bydel, består landskapet av skrinne fjellpartier, krappe hellinger, daldrag, vann og 
myrer. De eldre jordbruksområdene lokaliserte seg på de veldrenerte flatene mellom fjell og myr, slik som på 
Mellingen og Teigland, eller Almås og Haukås. I dag er mye av øvrig innmark og utmark nedbygd med boliger og 
industri, med unntak av noen bevarte rester av det gamle kulturlandskapet her og der. 

Til tross for utredningsområdets størrelse, er det kjent få fornminner eller forhistoriske gjenstandsfunn herfra. 
Unntakene er strandsonen ved Hylkje og strandsonen fra Ytre Arna og sørover, hvor det er påvist flere boplasser fra 
steinalder, i tillegg til bosetningsspor og graver fra jernalder. Derimot er det påfallende få spor fra forhistorisk tid fra 
de større gårdene i utredningsområdet, selv om flere av dem har gårdsnavn som indikerer at de var tatt opp allerede i 
forhistorisk tid.  
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Historisk sett har gårdsdrift vært hovednæring i området Arna - Åsane, med en bebyggelsesstruktur som har vært 
konsentrert rundt gårdstunene. Utskiftningene i andre halvdel av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet, endret 
til en viss grad bebyggelsesstrukturen. Brukene ble mer oppsplittet, og egne tun ble etablert for hvert bruk. På enkelte 
gårder i utredningsområdet kan man fortsatt se eksempler på at noe av strukturen fra de gamle fellestunene er 
bevart, som på Almås og Sæterstøl. 

Ytre Arna er av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt i flere henseende; det var her den første 
tekstilindustrien i Norge ble etablert. I tillegg er det et eksempel på hvordan et sted kunne bli utviklet fra ingenting til 
en liten by i løpet av få år på grunn av tilgang på vannkraft (og ingen overføringsteknologi). Stedet er også et godt 
bevart eksempel på det klassedelte samfunnet, slik det blant annet kommer til uttrykk i arkitekturen. 

2.8 Naturressurser 

I utredningsområdet finns det jordbruksareal, utmarksareal, vann (drikkevann), fiskeri (i sjø) og mineralressurser. 

Jord, en ikke-fornybar ressurs, er den mest utbredte naturressursen i planområdet. Jordbruksarealene for hele 
planområdet er fordelt på 1688 dekar fulldyrket jord, 784 dekar overflatedyrket jord og 2548 dekar innmarksbeite. 
Samlet jordbruksareal i utredningsområdet utgjør 5020 dekar, som utgjør 16 % av Bergen kommunes sitt totale 
jordbruksareal på 31097 dekar (NIBIO, 2019). Utredningsområdet berører i stor grad kjerneområdene for landbruk i 
Bergensregionen. I kommuneplanens arealdel KPA 2018, er strekningen Kvamme-Blinde-Blindheimsdalen-Vågsbotn-
Teigland, avsatt med hensynssone landbruk.  

Jordbruksarealene er fordelt fra Mjeldheimsli i Arna i sør, til Hordvik og Klauvaneset i nord. Det er større 
sammenhengende jordbruksområder i Arna langs Arnavågen, på Haugland, i Botn, på Kalsås og Gaupås. I Blinde og i 
Blindheimsdalen dominerer jordbruksarealene hele dalføret. Tilsvarende på Birkeland og i Vågsbotn. I nordre del av 
utredningsområdet er det små og middels store jordbruksområder på Brurås, Haukås, Almås, Søre Tuft og Nordre Tuft. 
Det er og større sammenhengende jordbruksareal på Hordvik, og noen mindre areal i Tellevik. Hovedvekten av 
jordbruksarealene i utredningsområdet er fortsatt i drift, med grasdyrking til grovfôrproduksjon som den viktigste 
jordbruksproduksjonen. 

Av utmarksressurser er det et større beiteområde på byfjellene på 33 971 dekar som grenser inn mot 
utredningsområdet. I 2018 var det 1234 sau og lam på beite her. Beiteområdet som grenser ned mot Kvamsdalen og 
Hauglandområdet. 

Drikkevannskilder er en mangelvare i utredningsområdet, med den konsekvens at det er svært mange borebrønner 
som forsyner drikkevann. Gamsebotntjørn, som er den eneste vannforekomsten i utredningsområdet tilknyttet det 
offentlige vannverket, benyttes i dag som reservevannkilde.  

På Gaupås er det registrert pukk og grusressurser (forekomst nr. 12015020000), kartlagt og vurdert å ha nasjonal 
betydning. Etablert pukkverk drives på bergarten Anortositt i dagbrudd. Ved Brurås, like ved Eikås-tunnelen ved E39, 
ligger Haukås steinbrudd (forekomst nr. 12015050000). Her er det og etablert knuse- og sikteverk. Bergarten er 
heterogen gneis, med mulig videre uttak møt sørøst. 

For fiskeressurser i sjø, er det kaste- og låssettingsplasser ved Breivika og ved Holmen i Arnavågen. Ellers er det ingen 
kartlagte fiskeressurser i utredningsområdet.  
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3 Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Referansesituasjonen 

Tiltaket beskrevet i kapittel 3.3 konsekvensutredes i forhold til en referansesituasjon. Referanse er dagens situasjon 
framskrevet til 2050 med prognoser for befolkningsvekst og arealutvikling. Det inkluderes andre kjente/vedtatte 
prosjekt som med høy sannsynlighet vil gjennomføres uavhengig av tiltaket.  Statens vegvesen har lagt til grunn at 
følgende tiltak er gjennomført i referansesituasjon: 

• E16 og jernbane Arna-Stanghelle, nytt kryss ved ASKO i Arna (reguleringsplanlegging pågår) 
• Bybanen BT4 Sentrum-Fyllingsdalen (under bygging) 
• E39 Svegatjørn-Rådal (under bygging) 
• Sotrasambandet (forberedelser til bygging pågår) 
• Nordhordlandspakken 
• Tunneloppgradering E16 Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen (ventes ferdig i 2021) 
• Tunneloppgradering E39 Hordviktunnelen (utført) 

Se kapittel 3.10 for drøfting rundt trafikk i referansesituasjon og virkemidler for nullvekst i biltrafikken.   

3.2 Vegutforming og sideanlegg 

 Vegstandard 

Felles nasjonale krav til standard og utforming av vegnettet er gitt gjennom vegnormalene. Nullvisjonen, null drepte 
og hardt skadde, er her helt grunnleggende for sikker utforming av veger og kryss ut fra gitte trafikkmengder. 
Trafikantnytte og effekt av en framtidig ringveg er avhengig av fartsgrense, veglengde og plassering av kryss.   

Dimensjonerende trafikkmengder er her rundt det dobbelte av det som er maksimalgrensen for å kunne planlegge 
tofelts veg og tunneler med en tube. Også dagens trafikkmengder ligger langt over disse grensene. Ny hovedveg 
planlegges derfor som motorveg klasse H3 med fire felt og midtrekkverk mellom kjøreretningene. Fartsgrense er ikke 
endelig bestemt, men blir lavere enn standarden som er 110 km/t, se kapittel 3.4 om fravik. Vegbredde vil være inntil 
23 meter fra skulderkant til skulderkant. Minste horisontalkurveradius er 700 meter, og maksimal tillatt stigning er 
fem prosent. 

 

Figur 3-1: Normalprofil motorveg H3, 23 meter vegbredde (Illustrasjon Norconsult). 

 Tunnelstandard 

Tunneler planlegges i henhold til vegnormalen (N500) med to parallelle tunnelløp med to kjørefelt i hvert løp. 
Innvendig bredde vil være 10,5 meter (T10,5), og det vil minimum være 10 meter berg mellom løpene. Ved kurver ned 
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mot minimumsradius vil det være behov for noe breddeutvidelse for å tilfredsstille krav til sikt. Stigning/lengdefall i 
tunnel kan maksimalt være fem prosent. Tunnelene vil ha rømmings-passasjer mellom løpene, og utrustes for å gi høy 
grad av sikkerhet for trafikantene. 

 

 

Figur 3-2: To separate tunnelløp (2 xT10,5) (Illustrasjon Norconsult). 

 Krav til kryss 

Ny hovedveg skal være avkjørselsfri og ha planskilte kryss.  Antall kryss, og plassering av disse vil variere i de ulike 
alternativene, noe som gjør at trafikale virkninger også vil være forskjellige. Det finnes ulike måter å utforme og 
stedstilpasse planskilte kryss på. Felles for alle løsninger er likevel at dette er arealkrevende krysstyper. Endelig 
utforming og detaljert plassering av kryss vil først skje senere i forbindelse med reguleringsplan.  

I kommunedelplanen (KDP) kan det skilles mellom «hovedvegkryss» som knytter sammen to firefelts veger, og øvrige 
kryss (sekundærkryss) som kobler sidevegnettet til hovedvegen. Felles for alle vegalternativene er behovet for to 
hovedvegkryss, ett i Indre Arna og ett i Vågsbotn/Eikås-området. Disse er nærmere beskrevet og illustrert i kapittel 
3.3.5 og 3.3.7.  

I alle kryss bestemmes lengder på akselerasjons- og retardasjonsfelt av geometri på rampene og fartsnivå på 
hovedvegen. Av trafikksikkerhetshensyn skal akselerasjonsfelt være avsluttet i god avstand (stoppsikt) før 
tunnelmunning. 

3.3 Vegalternativer 

 Innledning 

KDP Arna-Vågsbotn-Klauvaneset består av to delstrekninger. Strekning sør (S) og nord (N) har felles grensesnitt enten i 
Blindheimsdalen eller ved Eikås, se figur 3-3.  I neste omgang vil disse strekningene trolig reguleres og bygges ut 
separat, men på overordnet nivå er det funksjonelle sammenhenger og trafikale virkninger som må ses samlet i en 
plan.   

Veglinjer må på dette planstadiet anses som korridorer. Endelig utforming og detaljert plassering av vegen vil skje i 
reguleringsplan for alternativet som velges.    

 Alternativer i sør (S) 

Alle alternativer i sør tar utgangspunkt i planlagt nytt hovedvegkryss ved ASKO i Indre Arna (kapittel 3.3.5). Samtlige 
linjer går i tunnel utenom sentrum i Indre Arna.  

Fire av alternativene går via Blindheimsdalen til Vågsbotn. Av disse har alternativene S1a, S1b, og S3 lang tunnel fra 
Indre Arna mot Haugland/Gaupås-området. Det fjerde, S5, har en kortere tunnel forbi Indre Arna og følger i hovedsak 
dagens trase langs Arnavågen og videre vestover til Blindheimsdalen.  
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Tre alternativ, S6, S9 og S11 går via Eikås/Brurås lenger øst. Alternativ S6 er identisk med S1a fram til Blinde-området, 
men går derfra i en østlig tunneltrase til Eikås/Brurås. Alternativ S9 består i all hovedsak av tunnel mellom Indre Arna 
og Eikås/Brurås, kun med unntak av en kort dagsone ved Gaupås. Alternativ S11 er identisk med S5 langs Arnavågen, 
men går videre i tunnel til Eikås/Brurås fra nordvestre del av Gaupåsvannet. 

 Alternativer i nord (N) 

Alle alternativer i nord ender i dagens kryss ved Klauvaneset. Dette krysset må bygges noe om for å få en sikker 
overgang fra fire til to felt på Nordhordlandsbrua, jf. kapittel 3.3.6. 

Alternativ N1 er et kort vestlig alternativ, med tunnel direkte fra Vågsbotn til Klauvaneset. Dette kan kombineres med 
alternativene i sør som går via Blindheimsdalen. Blindheimsdalen er også utgangspunkt for alternativ N2a som i 
hovedsak er en lang daglinje på østsiden av Veten.     

Alternativer med start og grensesnitt ved Eikås/Brurås er N2b, N3a og N3b.  Alternativ N2b er her et daglinjealternativ 
identisk med N2a nord for Brurås.  I alternativ N3a er lang daglinje erstattet med en tunnel fra området nord for 
Haukåsskogen til Klauvaneset. Alternativ N3b skiller seg fra de andre ved at traseen vris vestover til en tunnel som går 
under Vikaleitet til Klauvaneset.  

 Kombinasjoner av alternativ 

De 17 sammensatte alternativene som formelt vurderes og konsekvensutredes i kapittel 5 er fastlagt i 
planprogrammet, jf. vedtak i Bergen bystyre, sak 10/20.   Etter innspill fra Bergen kommune gjøres her i tillegg 
vurderinger av fire ekstra kombinasjoner der løsning N3a i nord inngår sammen med alternativer i Blindheimsdalen.   

Alle alternativer har ulike egenskaper i forhold til trinnvis utvikling av hovedvegnettet, investeringsbehov og nytte i 
første byggetrinn, mv. Forskjeller er her særlig knyttet til området i midten, hovedvegkryss ved Vågsbotn/Eikås. Dette 
er nærmere drøftet i kapittel 5.7. 
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Figur 3-3: Alternativer som vurderes og konsekvensutredes i KDP.  Alle kombinasjoner mellom delstrekning sør (S) og 
nord (N) har felles grensesnitt enten i Blindheimsdalen eller ved Eikås. 
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Oversikt alle kombinasjoner 

Samlet lengde på alternativene varierer med opptil tre kilometer, se figur 3-4. Korteste kombinasjoner S1a-N1, S1b-N1 
og S3-N1 er rundt 17,0 km. Det lengste alternativet er S5-N2a der ny veg i stor grad følger dagens korridor. Samlet 
lengde er her ca. 21,0 km. 

Det er også stor forskjell i tunnelmengde mellom de ulike kombinasjonene. Generelt er det slik at østlige alternativer 
via Eikås/Brurås (S6/S9/S11) har mest tunnel. Dette fordi disse, i motsetning til alternativene via Blindheimsdalen, er 
avhengige av tunnel også mellom Gaupås og Eikås/Brurås. Kombinasjonen med mest tunnel er S9-N3b der det totalt 
er vel 14,3 km tunnel av samlet veglengde på 17,3 km (tunnelandel 83 prosent).  Alternativet med minst tunnel er S5-
N2a der ny veg i stor grad følger dagens korridor. Samlet tunnellengde er her rundt 5,9 km av i alt 19,9 km 
(tunnelandel 30 prosent).   

Større konstruksjoner er nærmere beskrevet i kapittel 3.12.2. Alternativer med mest bru er de som krysser 
Gaupåsvatnet (S5/S11) og/eller er avhengige av lange brukonstruksjoner ved Eikås/Brurås. 

Kryss er beskrevet og illustrert i kapitlene 3.3.5-3.3.7, og også omtalt for hvert alternativ. 

 

Figur 3-4: Oversikt over lengder i aktuelle kombinasjoner mellom alternativer i sør (S) og nord (N). I figuren er inkludert fire 
alternativer via Blindheimsdalen som er kombinert med N3a. På dette planstadiet er det en del usikkerhet knyttet til lengder av de 
enkelte elementene. Verdiene i figuren må derfor leses som en midlere sannsynlig lengde. 
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Alternativ S1a-N1 (total lengde 17,0 km, herav 10,3 km tunnel) 

Alternativ S1a-N1 er sammen med S1b-N1 det korteste alternativet mellom Arna og Klauvaneset. S1a i sør er en 
vestlig linje med en 5,0 km lang tunnel fra Indre Arna til Botn ved Haugland. Herfra fortsetter vegen som daglinje opp 
Blindheimsdalen til Vågsbotn/Birkeland.  

 

Figur 3-5: Utsnitt fra modell for S1a, strekning Botn-Blindheimsdalen. 

I tillegg til hovedvegkryss ved ASKO er det i Arna forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken (inkl. Osterøy). Det 
nordvendte krysset er i S1a et tunnelrampekryss fra det som i dag er den nordre rundkjøringen på E16 i Indre Arna. 
Også sør for Blinde forutsettes tilknytting for lokalområdene med et rampekryss i retning Vågsbotn.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp A, med hovedvegkryss i Vågsbotn og et nytt sekundærkryss 
lenger vest ved Plantasjen (figur 3-6). Dette betyr at eksisterende fylling i Langavatnet må utvides en del. Med 
alternativ N1 blir den eksisterende Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet.   

 

Figur 3-6: Alternativ S1a-N1 forutsetter "kryssprinsipp A". 

Nordre del N1 er en rundt 5,3 km lang tunnel direkte fra Vågsbotn til Klauvaneset. Gjennomgående hovedveg fra 
Blindheimsdalen føres her over portalen til Eikåstunnelen og inn i tunnel under Vikaleitet. Kryssløsning ved 
Klauvaneset er lik i alle alternativ, og er beskrevet i kapittel 3.3.6. 
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Figur 3-7: Alternativ S1a-N1. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV.   
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Alternativ S1a-N2a (total lengde 18,8 km, herav 6,9 km tunnel) 

Kombinasjonen S1a-N2a er ett av de lengre alternativene mellom Arna og Klauvaneset. S1a i sør er en vestlig linje med 
en 5,0 km lang tunnel fra Indre Arna til Botn ved Haugland. Herfra fortsetter vegen som daglinje opp Blindheimsdalen 
til Birkeland. Sør for Blinde forutsettes tilknytting for lokalområdene med et rampekryss i retning Vågsbotn. I Arna er 
det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken (inkl. Osterøy) i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO. Det nordvendte 
krysset er i S1a et tunnelrampekryss.  

Nordre delstrekning N2a er hovedsakelig en lang daglinje øst for Veten. Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere 
enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  

 

Figur 3-8: Vegkorridor N2a. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp B (figur 3-9). Det innebærer to separate rampekryss, hhv 
ved Birkeland og Eikås. Vågsbotn blir dermed fordelingspunkt for trafikk til/fra Åsane som i dag.  Ved Eikås er den 
gjennomgående hovedvegen lagt høyt for å få ramper og lokalveg under. 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.   

 

Figur 3-9: Alternativ S1a-N2a forutsetter "kryssprinsipp B". 
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Figur 3-10: Alternativ S1a-N2a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV.   
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Alternativ S1b-N1 (total lengde 17,0 km, herav 11,6 km tunnel) 

Alternativ S1b-N1 er sammen med S1a-N1 det korteste alternativet mellom Arna og Klauvaneset. S1b i sør er en 
vestlig linje med en 5,0 km lang tunnel fra Indre Arna til Botn ved Haugland. S1b skiller seg fra S1a ved at dagsone opp 
Blindheimsdalen erstattes av en tunnel på rundt 1,3 km. Det er da ikke mulig med rampekryss sør for Blinde, og 
dagens veg vil da være lokalveg helt til Vågsbotn. 

 

Figur 3-11: Utsnitt fra modell for S1b, strekning Botn-Blindheimsdalen, med tunnel. 

I Arna er det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken (inkl. Osterøy) i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO. Det 
nordvendte krysset er i S1b et tunnelrampekryss fra den nordre rundkjøringen på dagens E16 i Indre Arna.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp A, med hovedvegkryss i Vågsbotn og et nytt sekundærkryss 
lenger vest ved Plantasjen (figur 3-12). Dette betyr at eksisterende fylling i Langavatnet må utvides en del. Med 
alternativ N1 blir den eksisterende Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet.   

 

Figur 3-12: Alternativ S1b-N1 forutsetter "kryssprinsipp A". 

Nordre del N1 er en rundt 5,3 km lang tunnel direkte fra Vågsbotn til Klauvaneset. Gjennomgående hovedveg fra 
Blindheimsdalen føres her over portalen til Eikåstunnelen og inn i tunnel under Vikaleitet.  
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Figur 3-13: Alternativ S1b-N1. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S1b-N2a (total lengde 18,8 km, herav 8,2 km tunnel) 

Kombinasjonen S1b-N2a er ett av de lengre alternativene mellom Arna og Klauvaneset. S1b i sør er en vestlig linje 
med en 5,0 km lang tunnel fra Indre Arna til Botn ved Haugland. Videre i retning Vågsbotn skiller S1b seg fra S1a ved at 
dagsone opp Blindheimsdalen erstattes av en tunnel på rundt 1,3 km. Det er da ikke mulig med rampekryss sør for 
Blinde, og dagens veg vil da være lokalveg helt til Vågsbotn. I Arna er det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken, 
det nordvendte som tunnelrampekryss.  

Nordre delstrekning N2a er hovedsakelig en lang daglinje øst for Veten. Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere 
enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  

 

Figur 3-14: Vegkorridor N2a. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp B (figur 3-15). Det innebærer to separate rampekryss, hhv 
ved Birkeland og Eikås. Vågsbotn blir dermed fordelingspunkt for trafikk til/fra Åsane som i dag.  Ved Eikås er den 
gjennomgående hovedvegen lagt høyt for å få ramper og lokalveg under. 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.   

 

Figur 3-15: Alternativ S1b-N2a forutsetter "kryssprinsipp B". 
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Figur 3-16: Alternativ S1b-N2a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S3-N1 (total lengde 17,0 km, herav 11,6 km tunnel) 

Alternativ S3-N1 er sammen med S1a/b-N1 det korteste alternativet mellom Arna og Klauvaneset. S3 i sør er en rundt 
6,3 km lang tunnel fra Indre Arna som går under Gaupås-området og kommer opp vest for Gaupåsen. Herfra fortsetter 
vegen som daglinje opp Blindheimsdalen til Vågsbotn/Birkeland. Sør for Blinde forutsettes tilknytting for 
lokalområdene med et rampekryss i retning Vågsbotn. 

 

Figur 3-17: Utsnitt fra modell for S3, strekning Gaupåsen-Blindheimsdalen. 

I Arna er det, i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO, forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken. Det nordvendte er 
tunnelrampekryss fra det som i dag er den nordre rundkjøringen på E16 i Indre Arna.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp A, med hovedvegkryss i Vågsbotn og et nytt sekundærkryss 
lenger vest ved Plantasjen (figur 3-18). Dette betyr at eksisterende fylling i Langavatnet må utvides en del. Med 
alternativ N1 blir den eksisterende Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet.   

 

Figur 3-18: Alternativ S3-N1 forutsetter "kryssprinsipp A". 

Nordre del N1 er en rundt 5,3 km lang tunnel direkte fra Vågsbotn til Klauvaneset. Gjennomgående hovedveg fra 
Blindheimsdalen føres her over portalen til Eikåstunnelen og inn i tunnel under Vikaleitet. Kryssløsning ved 
Klauvaneset er lik i alle alternativ, og er beskrevet i kapittel 3.3.6.  
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Figur 3-19: Alternativ S3-N1. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S3-N2a (total lengde 18,8 km, herav 8,2 km tunnel) 

Kombinasjonen S3-N2a er ett av de lengre alternativene mellom Arna og Klauvaneset. S3 i sør er en rundt 6,3 km lang 
tunnel fra Indre Arna som går under Gaupås-området og kommer opp vest for Gaupåsen. Herfra fortsetter vegen som 
daglinje opp Blindheimsdalen til Vågsbotn/Birkeland. Sør for Blinde forutsettes tilknytting for lokalområdene med et 
rampekryss i retning Vågsbotn. 

I Arna er det, i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO, forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken. Det nordvendte er 
tunnelrampekryss fra det som i dag er den nordre rundkjøringen på E16 i Indre Arna.  

Nordre delstrekning N2a er hovedsakelig en lang daglinje øst for Veten. Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere 
enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  

 

Figur 3-20: Vegkorridor N2a. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp B (figur 3-21). Det innebærer to separate rampekryss, hhv 
ved Birkeland og Eikås. Vågsbotn blir dermed fordelingspunkt for trafikk til/fra Åsane som i dag.  Ved Eikås er den 
gjennomgående hovedvegen lagt høyt for å få ramper og lokalveg under. 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.   

 

Figur 3-21: Alternativ S3-N2a forutsetter "kryssprinsipp B". 
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Figur 3-22: Alternativ S3-N2a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S5-N1 (total lengde 18,1 km, herav 9,3 km tunnel) 

Alternativ S5-N1 er ett av de middels lange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. S5 i sør følger i stor grad 
dagens veg. Tunnelen utenom Indre Arna er her 1,5 km, og alternativet går videre langs Arnavågen som daglinje. Nord 
for Festtangen bygges ny 2,0 km lang tunnel videre til Gaupåsvatnet der vegen må legges på en lang brukonstruksjon. 
Etter en ny tunnel under Gaupåsen følger alternativet samme korridor som S1a og S3 opp Blindheimsdalen til 
Vågsbotn/Birkeland. Alternativ S5 er avhengig av et sørvendt rampekryss ved Festtangen. Videre forutsettes som i S1a 
og S3 at lokalområdene også knyttes til sør for Blinde med et rampekryss i retning Vågsbotn. 

 

Figur 3-23: Utsnitt fra modell for S5, strekning langs Arnavågen. 

I Arna er det, i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO, forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken. Det nordvendte er mot 
dagsone langs Arnavågen. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp A, med hovedvegkryss i Vågsbotn og et nytt sekundærkryss 
lenger vest ved Plantasjen (figur 3-24). Dette betyr at eksisterende fylling i Langavatnet må utvides en del. Med 
alternativ N1 blir den eksisterende Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet.   

 

Figur 3-24: Alternativ S5-N1 forutsetter "kryssprinsipp A". 

Nordre del N1 er en rundt 5,3 km lang tunnel direkte fra Vågsbotn til Klauvaneset. Gjennomgående hovedveg fra 
Blindheimsdalen føres her over portalen til Eikåstunnelen og inn i tunnel under Vikaleitet. Kryssløsning ved 
Klauvaneset er lik i alle alternativ, og er beskrevet i kapittel 3.3.6. 
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Figur 3-25: Alternativ S5-N1. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S5-N2a (total lengde 19,9 km, herav 5,9 km tunnel) 

Kombinasjonen S5-N2a er den absolutt lengste mellom Arna og Klauvaneset, men har samtidig minst tunnel. S5 i sør 
følger i stor grad dagens veg. Tunnelen utenom Indre Arna er her 1,5 km, og alternativet går videre langs Arnavågen 
som daglinje. Nord for Festtangen bygges ny 2,0 km lang tunnel videre til Gaupåsvatnet der vegen må legges på en 
lang brukonstruksjon. Etter en ny tunnel under Gaupåsen følger alternativet samme korridor som S1a og S3 opp 
Blindheimsdalen til Vågsbotn/Birkeland. Alternativ S5 er avhengig av et sørvendt rampekryss ved Festtangen. Videre 
forutsettes som i S1a og S3 at lokalområdene også knyttes til sør for Blinde med et rampekryss i retning Vågsbotn. I 
Arna er det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken, det nordvendte mot dagsone langs Arnavågen.  

Nordre delstrekning N2a er hovedsakelig en lang daglinje øst for Veten. Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere 
enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  

 

Figur 3-26: Vegkorridor N2a. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp B (figur 3-27). Det innebærer to separate rampekryss, hhv 
ved Birkeland og Eikås. Vågsbotn blir dermed fordelingspunkt for trafikk til/fra Åsane som i dag.  Ved Eikås er den 
gjennomgående hovedvegen lagt høyt for å få ramper og lokalveg under. 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. 

 

Figur 3-27: Alternativ S5-N2a forutsetter "kryssprinsipp B". 
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Figur 3-28: Alternativ S5-N2a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S6-N2b, total lengde 18,4 km, herav 8,7 km tunnel. 

Kombinasjonen S6-N2b er ett av de middels lange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S6 i sør har en 
5,0 km lang tunnel fra Arna til Botn ved Haugland, med daglinje videre i retning Blinde. Dette er likt som i alternativ 
S1a og S1b. Herfra føres vegen mot øst og videre i en rundt 2,1 km lang tunnel til Eikås/Brurås. Som i alternativ S1b vil 
det her ikke være kryss ved Blinde, slik at dagens veg vil være lokalveg til Vågsbotn. 

I Arna er det, i tillegg til hovedvegkryss ved ASKO, forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken. Det nordvendte er 
tunnelrampekryss fra det som i dag er den nordre rundkjøringen på E16 i Indre Arna..  

 

Figur 3-29: Vegkorridor S6 sør for Blinde. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-30). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. I tillegg til hovedvegkryss må det i 
dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for lokaltrafikken. Det er spesielt viktig for retning til/fra 
Åsane der lokaltrafikken i dette alternativet ikke får direkte kobling til Eikåstunnelen.   

 

Figur 3-30: Alternativ S6-N2b forutsetter "kryssprinsipp C". 

Nord for krysset i Haukåsskogen er delstrekning N2b identisk med N2a, det vil si en lang daglinje øst for Veten. 
Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og 
Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  
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Figur 3-31: Alternativ S6-N2b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S6-N3a (total lengde 17,9 km, herav 11,6 km tunnel) 

Kombinasjonen S6-N3a er ett av de mellomlange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S6 i sør har en 
5,0 km lang tunnel fra Arna til Botn ved Haugland, med daglinje videre i retning Blinde. Dette er likt som i alternativ 
S1a og S1b. Herfra føres vegen mot øst og videre i en rundt 2,1 km lang tunnel til Eikås/Brurås. Som i alternativ S1b vil 
det her ikke være kryss ved Blinde, slik at dagens veg vil være lokalveg til Vågsbotn. I Arna er forutsatt to rampekryss 
for lokaltrafikken, der det nordvendte i alternativ S6 er et tunnelrampekryss.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-33). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. I tillegg til hovedvegkryss må det i 
dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for lokaltrafikken. Det er spesielt viktig for retning til/fra 
Åsane der lokaltrafikken i dette alternativet ikke får direkte kobling til Eikåstunnelen.  Nord for krysset i Haukåsskogen 
skiller N3a seg fra N2b ved at hovedvegen her går i en rundt 4,5 km lang tunnel rett til Klauvaneset i stedet for lang 
daglinje øst for Veten.  

 

Figur 3-32: Nord for Haukåsskogen går N3a i tunnel til Klauvaneset. 

 

Figur 3-33: Alternativ S6-N3a forutsetter "kryssprinsipp C". 
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Figur 3-34: Alternativ S6-N3a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S6-N3b (total lengde 17,7 km, herav 12,9 km tunnel) 

Kombinasjonen S6-N3b er ett av de mellomlange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S6 i sør har en 
5,0 km lang tunnel fra Arna til Botn ved Haugland, med daglinje videre i retning Blinde. Dette er likt som i alternativ 
S1a og S1b. Herfra føres vegen mot øst og videre i en rundt 2,1 km lang tunnel til Eikås/Brurås. Som i alternativ S1b vil 
det her ikke være kryss ved Blinde, slik at dagens veg vil være lokalveg til Vågsbotn. I Arna er forutsatt to rampekryss 
for lokaltrafikken, der det nordvendte i alternativ S6 er et tunnelrampekryss.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp D (figur 3-36). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen, og en løsning mot nord der hovedvegen N3b føres i en 5,6 km lang tunnel under Vikaleitet til 
Klauvaneset. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. Krysset med en relativt kort dagsone er 
ikke mulig å dimensjonere for høyere fartsgrense enn 90 km/t, se kapittel 3.4 om fravik. 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.  

 

Figur 3-35: Nord for Eikås går N3b i tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. 

 

Figur 3-36: Alternativ S6-N3b forutsetter "kryssprinsipp D". 
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Figur 3-37: Alternativ S6-N3b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S9-N2b (total lengde 18,0 km, herav 10,1 km tunnel) 

Kombinasjonen S9-N2b er ett av de mellomlange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S9 i sør har en 
rundt 6,2 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås-området til en kort dagsone (uten kryss) øst for Gaupåsen. 
Herfra føres vegen i en 2,3 km lang tunnel videre til Eikås/Brurås. Det vil ikke være kryss ved Gaupås, slik at dagens veg 
vil være lokalveg til Vågsbotn. 

 I Arna er det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken, det nordvendte som tunnelrampekryss.  

 

Figur 3-38: Vegkorridor S9 med kort dagsone øst for Gaupåsen. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-39). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. I tillegg til hovedvegkryss må det i 
dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for lokaltrafikken. Det er spesielt viktig for retning til/fra 
Åsane der lokaltrafikken i dette alternativet ikke får direkte kobling til Eikåstunnelen.   

 

Figur 3-39: Alternativ S9-N2b forutsetter "kryssprinsipp C". 

Nord for krysset i Haukåsskogen er delstrekning N2b identisk med N2a, det vil si en lang daglinje øst for Veten. 
Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og 
Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  
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Figur 3-40: Alternativ S9-N2b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 70 av 194 

Alternativ S9-N3a (total lengde 17,5 km, herav 13,1 km tunnel) 

Kombinasjonen S9-N3a er ett av de kortere alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S9 i sør har en rundt 
6,2 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås-området til en kort dagsone (uten kryss) øst for Gaupåsen. Herfra 
føres vegen i en 2,3 km lang tunnel videre til Eikås/Brurås. Det vil ikke være kryss ved Gaupås, slik at dagens veg vil 
være lokalveg til Vågsbotn. 

I Arna er forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken, der det nordvendte i alternativ S9 er et tunnelrampekryss.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-42). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. I tillegg til hovedvegkryss må det i 
dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for lokaltrafikken. Det er spesielt viktig for retning til/fra 
Åsane der lokaltrafikken i dette alternativet ikke får direkte kobling til Eikåstunnelen.   

Nord for krysset i Haukåsskogen skiller N3a seg fra N2b ved at hovedvegen her går i en rundt 4,5 km lang tunnel rett til 
Klauvaneset i stedet for lang daglinje øst for Veten.  

 

Figur 3-41: Nord for Haukåsskogen går N3a i tunnel til Klauvaneset. 

 

Figur 3-42: Alternativ S9-N3a forutsetter "kryssprinsipp C". 
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Figur 3-43: Alternativ S9-N3a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S9-N3b (total lengde 17,3 km, herav 14,3 km tunnel) 

Kombinasjonen S9-N3b er ett av de korteste alternativene mellom Arna og Klauvaneset, men samtidig det med klart 
mest tunnel. Alternativ S9 i sør har en rundt 6,2 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås-området til en kort 
dagsone (uten kryss) øst for Gaupåsen. Herfra føres vegen i en 2,3 km lang tunnel videre til Eikås/Brurås. Det vil ikke 
være kryss ved Gaupås, slik at dagens veg vil være lokalveg til Vågsbotn.  I Arna er forutsatt to rampekryss for 
lokaltrafikken, der det nordvendte er et tunnelrampekryss.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp D (figur 3-45). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen, og en løsning mot nord der hovedvegen N3b føres i en 5,6 km lang tunnel under Vikaleitet til 
Klauvaneset. All hovedvegtrafikk til/fra Åsane må da gjennom Eikåstunnelen. Krysset med en relativt kort dagsone er 
ikke mulig å dimensjonere for høyere fartsgrense enn 90 km/t, se kapittel 3.4 om fravik. 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.  

 

Figur 3-44: Nord for Eikås går N3b i tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. 

 

Figur 3-45: Alternativ S9-N3b forutsetter "kryssprinsipp D". 
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Figur 3-46: Alternativ S9-N3b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S11-N2b (total lengde 18,5 km, herav 7,4 km tunnel) 

Kombinasjonen S11-N2b er ett av de lengre alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S11 i sør er identisk 
med S5 fra Arna til Gaupåsvatnet. Tunnelen utenom Indre Arna er her 1,5 km, og alternativet går videre langs 
Arnavågen som daglinje. Utvidelse av dagens veg vil her være på nedsiden mot bebyggelsen. I konsekvensutredningen 
legges konservativt til grunn at vegen legges på fylling. Men, om alternativ S11/S5 velges, vil deler av strekningen i 
praksis trolig kunne planlegges med mur for å kunne redusere konfliktene noe.  Nord for Festtangen bygges ny 2,0 km 
lang tunnel videre til Gaupåsvatnet der vegen må legges på en lang brukonstruksjon. Fra nordvestre del av 
Gaupåsvatnet føres vegen i en 2,3 km lang tunnel til Eikås/ Brurås. I Arna er det forutsatt to rampekryss for 
lokaltrafikken, det nordvendte mot dagsone langs Arnavågen. Alternativ S11 er som S5 avhengig av et sørvendt 
rampekryss ved Festtangen, men det vil her ikke være nordvendt rampekryss ved Gaupåsvatnet. Lokaltrafikken må da 
kjøre dagens veg til Vågsbotn.  

 

Figur 3-47: Vegkorridor S11 ved Gaupåsvatnet. Deler av vatnet må krysses på en lang brukonstruksjon. 

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-48). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. I tillegg til hovedvegkryss må det i dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for 
lokaltrafikken. Nord for krysset i Haukåsskogen er delstrekning N2b identisk med N2a, det vil si en lang daglinje øst for 
Veten. Vegkorridoren er da lagt vest for, og høyere enn det meste av bebyggelsen. Lengst nord, mellom Hordvik og 
Klauvaneset, er det en rundt 1,6 km lang tunnel.  

 

Figur 3-48: Alternativ S11-N2b forutsetter "kryssprinsipp C". 

  



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 75 av 194 

 

  
Figur 3-49: Alternativ S11-N2b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S11-N3a (total lengde 18,0 km, herav 10,4 km tunnel) 

Kombinasjonen S11-N3a er ett av de mellomlange alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S11 i sør er 
identisk med S5 fra Arna til Gaupåsvatnet. Tunnelen utenom Indre Arna er her 1,5 km, og alternativet går videre langs 
Arnavågen som daglinje. Utvidelse av dagens veg vil her være på nedsiden mot bebyggelsen. I konsekvensutredningen 
legges konservativt til grunn at vegen legges på fylling. Men, om alternativ S11/S5 velges, vil deler av strekningen i 
praksis trolig kunne planlegges med mur for å kunne redusere konfliktene noe.  Nord for Festtangen bygges ny 2,0 km 
lang tunnel videre til Gaupåsvatnet der vegen må legges på en lang brukonstruksjon. Fra nordvestre del av 
Gaupåsvatnet føres vegen i en 2,3 km lang tunnel til Eikås/Brurås. I Arna er det forutsatt to rampekryss for 
lokaltrafikken, det nordvendte mot dagsone langs Arnavågen. Alternativ S11 er som S5 avhengig av et sørvendt 
rampekryss ved Festtangen, men det vil her ikke være nordvendt rampekryss ved Gaupåsvatnet. Lokaltrafikken må da 
kjøre dagens veg til Vågsbotn.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp C (figur 3-51). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen. I tillegg må det i dette alternativet etableres et sekundærkryss i Haukåsskogen for lokaltrafikken. Det er 
spesielt viktig for retning til/fra Åsane der lokaltrafikken i dette alternativet ikke får direkte kobling til Eikåstunnelen. 
Nord for krysset i Haukåsskogen skiller N3a seg fra N2b ved at hovedvegen her går i en 4,5 km lang tunnel rett til 
Klauvaneset i stedet for lang daglinje øst for Veten.  

 

Figur 3-50: Nord for Haukåsskogen går N3a i tunnel til Klauvaneset. 

 

Figur 3-51: Alternativ S11-N3a forutsetter "kryssprinsipp C". 
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Figur 3-52: Alternativ S11-N3a. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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Alternativ S11-N3b (total lengde 17,8 km, herav 11,6 km tunnel) 

Kombinasjonen S11-N3b er ett av de kortere alternativene mellom Arna og Klauvaneset. Alternativ S11 i sør er 
identisk med S5 fra Arna til Gaupåsvatnet. Tunnelen utenom Indre Arna er her 1,5 km, og alternativet går videre langs 
Arnavågen som daglinje. Utvidelse av dagens veg vil være på nedsiden mot bebyggelsen. I konsekvensutredningen 
legges konservativt til grunn at vegen legges på fylling. Men, om alternativ S11/S5 velges, vil deler av strekningen i 
praksis trolig kunne planlegges med mur.  Nord for Festtangen bygges ny 2,0 km lang tunnel videre til Gaupåsvatnet 
der vegen må legges på en lang brukonstruksjon. Fra nordvestre del av Gaupåsvatnet føres vegen i en 2,3 km lang 
tunnel til Eikås/ Brurås. I Arna er det forutsatt to rampekryss for lokaltrafikken, det nordvendte mot dagsone langs 
Arnavågen. Alternativ S11 er avhengig av et sørvendt rampekryss ved Festtangen, men det vil her ikke være nordvendt 
rampekryss ved Gaupåsvatnet. Lokaltrafikken må da kjøre dagens veg til Vågsbotn.  

Mellom delstrekning sør og nord forutsettes kryssprinsipp D (figur 3-54). Det innebærer nytt hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen, og en løsning mot nord der hovedvegen N3b føres i en 5,6 km lang tunnel under Vikaleitet til 
Klauvaneset. Krysset med en relativt kort dagsone er ikke mulig å dimensjonere for høyere fartsgrense enn 90 km/t, se 
kapittel 3.4.6 om fravik. 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.  

 

Figur 3-53: Nord for Eikås går N3b i tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. 

 

Figur 3-54: Alternativ S9-N3b forutsetter "kryssprinsipp D". 
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Figur 3-55: Alternativ S11-N3b. Kartillustrasjon utarbeidet av SVV. 
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 Hovedvegkryss i Arna 

Lengst sør starter alle alternativer i planlagt nytt hovedvegkryss ved ASKO i Indre Arna. Dette krysset planlegges i 
forbindelse med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Det legges til rette for etappevis 
utbygging der Arna-Stanghelle-prosjektet i fase 1 utbedrer dagens toplanskryss i området slik at ny firefelts E16 fra 
Trengereid kan knyttes til dagens tofelts fv. 589 (figur 3-56). Tilkomst til næringsområdet blir da sikret med en ny 
rundkjøring sør for hovedkrysset.  Kryssløsningen tar høyde for framtidig ny firefelts ringveg øst. Trolig vil dette også 
skje etappevis (fase 2 og 3). Uavhengig av om Arna-Vågsbotn eller Arna-Fjøsanger kommer først kan kostnader med 
full ombygging av krysset trolig utsettes til siste etappe (fase 3).  Kryssrampene må da legges i fjell (figur 3-57). Fv589 
legges om og føres nordover til et sekundærkryss i området ved Toro-fabrikken der det forutsettes at ny hovedveg i 
alle alternativer går i tunnel utenom Indre Arna sentrum (figur 3-58).  

 

Figur 3-56: Kryssløsning fase 1 der ny E16 fra Trengereid kobles sammen med fv589 ved å utbedre dagens toplanskryss. 
Næringsområdet får her tilkomst fra ny rundkjøring sør for hovedkrysset. 
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Figur 3-57: Kryssløsning fase 3 der hele Ringveg øst er etablert som firefelts veg. 

 

Figur 3-58: Kryssløsning fase 3 der hele Ringveg øst er etablert som firefelts veg. KDP Arna-Vågsbotn-Klauvaneset forutsetter i alle 
alternativer at ny hovedveg legges i tunnel utenom Indre Arna sentrum fra området ved Toro-fabrikken.  Her etableres et sørvendt 
rampekryss i dagen som gir forbindelse til E16 og Fjøsanger for lokalområdene. Mot nord er det i de fleste alternativene lagt til 
grunn et tunnelrampekryss fra den nordlige av dagens rundkjøringer i Indre Arna (se kapittel 3.4 vedr. fravik). Unntak er S5 og S11 
langs Arnavågen. Her legges nordvendt rampekryss i dagen like nord for «bypasstunnelen» utenom sentrum. 

 Felles kryssløsning Klauvaneset 
Lengst nord vil løsning for Tellevik-krysset ved Klauvaneset være lik for alle alternativer. Ny firefelts hovedveg fra sør 
kommer ut av tunnel vest for dagens Hordviktunnel. I nordgående retning vil begge kjørefelt føres gjennom krysset, 
med fletting fra to til ett felt før Nordhordlandsbrua, jf. fravik i kapittel 3.4.5. Dette betyr noe ombygging/utvidelse av 
krysset og strekningen mot brua i nordgående retning. I sørgående retning vil overgangen fra to til fire felt være i 
krysset. Høyre felt blir da en forlengelse av det som i dag er akselerasjonsfelt.  Dagens E39 i Hordviktunnelen blir 
lokalveg, og føres ned som en fjerde arm i eksisterende rundkjøring. Lokalvegen vil da få en stigning på rundt 8 
prosent. 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 82 av 194 

 

Figur 3-59: Løsning for Tellevik-krysset vil være lik i alle alternativer. 

 Kryssløsninger ved Vågsbotn og/eller Eikås/Brurås 

Kryssløsninger mellom delstrekningene er beskrevet for hvert alternativ i kapittel 3.3.3. 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. 

 

Figur 3-60: I kryssprinsipp A ligger hovedvegkryss i Vågsbotn, og gjelder løsninger med N1 i nord. 
Eikåstunnelen vil i dette kryssprinsippet være en del av lokalvegnettet. 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. Det finnes her varianter der dagens ramper med flyover til 
Eikåstunnelen evt. beholdes som del av sekundærkryss, og der øvrig lokalvegnett kobles sammen i 
Vågsbotn. Endelig utforming av kryssprisnipp A må vurderes nærmere i reguleringsplan. 

Alternativ 
• S1a-N1 
• S1b-N1 
• S3-N1 
• S5-N1 
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Figur 3-61: 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. 

Alternativ 
• S1a-N2a 
• S1b-N2a 
• S3-N2a 
• S5-N2a 

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

 

 

Figur 3-62: I kryssprinsipp C ligger hovedvegkryss ved Eikås/Brurås. All trafikk til/fra Åsane/Midtbygda 
må da gjennom Eikåstunnelen. For lokalområdene er det i dette prinsippet også behov for et 
sekundærkryss i Haukåsskogen. 

Alternativ 
• S6-N2b 
• S6-N3a 
• S9-N2b 
• S9-N3a 
• S11-N2b 
• S11-N3a 

 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 84 av 194 

 

Figur 3-63: I kryssprinsipp D ligger hovedvegkryss ved Eikås. Det innebærer løsning N3b mot nord der 
hovedvegen føres i en 5,6 km lang tunnel under Vikaleitet til Klauvaneset. Krysset med en relativt kort 
dagsone er ikke mulig å dimensjonere for høyere fartsgrense enn 90 km/t, se kapittel 3.4 om fravik. 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. 

Alternativ 
• S6-N3b 
• S9-N3b 
• S11-N3b 

 

 

3.4 Fravik og fraviksbehandling 

 Fartsgrense og standard 

Gjennom fraviksprosess med Vegdirektoratet er det avklart at det ikke er mulig å oppnå full H3 standard etter kravene 
i vegnormalen. Knappe avstander mellom kryss, og for korte avstander fra akselerasjonsfelt til tunnelmunninger, er 
årsaken til at ny veg ikke kan planlegges for 110 km/t. Når full standard ikke er mulig, er Vegdirektoratet særlig 
opptatt av at hovedvegsystemet fortsatt gir best mulig samfunnsnytte og samtidig planlegges med et sikkert og 
ensartet fartsnivå over lengre strekninger. Med lavere fartsgrense enn 110 km/t er krav til horisontal- og vertikal-
geometri noe redusert. I kommunedelplanen (KDP) og konsekvensutredning (KU) legges til grunn at normalens 
vegbredde 23 meter beholdes i dagsonene.  

Vegdirektoratet slår fast at 100 km/t legges til grunn for geometrisk utforming. Vegen planlegges med fire felt for 
motorisert trafikk. Antall felt skal være fire uansett om det på et seinere tidspunkt blir bestemt evt. særskilt feltbruk 
(se under). Endelig vedtak om fartsgrense tas senere i planprosessen. Om 90 km/t blir endelig fartsgrense, skal vegen 
bygges med smalere skuldre enn det som angis for dimensjoneringsklasse H3. Vegdirektoratet er i gang med en 
utredning av smal 4-feltsveg og tverrprofilet som blir resultat av denne utredningen kan være aktuelt for prosjektet 
hvis fartsgrense blir 90 km/t.figur 2-1 

 Kryss i tunnel 

Som beskrevet i kapittel 3.3.4 har de fleste alternativene i KDP et nordvendt tunnelrampekryss for lokaltrafikken i 
Indre Arna. Kryss i tunnel er fravik, og særlig utfordrende sammen med høy fartsgrense. Vegdirektoratet har her 
avgjort at det i tillegg skal legges til rette for et alternativt rampekryss i dagen ved Gaupås.  Endelig beslutning om 
disse høytrafikkerte rampene kan anlegges i tunnel i Indre Arna vil komme på et seinere tidspunkt i planprosessen. 
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 Særskilt feltbruk nordre del, Vågsbotn-Klauvaneset 

Det er søkt om fravik for særskilt feltbruk på delstrekning nord, Vågsbotn-Klauvaneset. Dette er noe som normalt ikke 
kan tillates på firefelts motorveg, der det også sjelden vil være reelle framkommelighetsproblemer for kollektivtrafikk. 
Innføring av særskilt feltbruk på motorveg rokker ved det grunnleggende sikkerhetsnivået som ligger i en firefelts veg 
med planskilte kryss. Dette er ikke bare et spørsmål om reduksjon av vegkapasitet, men primært om sikkerhet knyttet 
til kryss og feltvekslinger med høyt fartsnivå, samt forbikjøringsmuligheter. Begrunnelsen for likevel å søke om dette 
på delstrekning nord er todelt. I lys av byvekstavtalen og nullvekstmålet er Statens vegvesen enig i at strekningen 
Nordhordland-Åsane er en viktig kollektivakse der det med ny og mer effektiv veg blir avgjørende å opprettholde 
konkurransekraft for busstilbudet. Videre er det et absolutt krav for å kunne søke om dette at det fysisk er mulig å 
starte opp et slikt felt utenfor tunnel. I sørgående retning vil det her i overskuelig framtid bli en overgang fra 
eksisterende tofelts veg på Nordhordlandsbrua til fire felt sør for det planskilte krysset ved Tellevik. I forlengelsen av 
akselerasjonsfelt i krysset kan det da være mulig å starte opp et felt som er reservert for særskilte kjøretøygrupper.   

Vegdirektoratet har behandlet søknaden og avgjort at spørsmål om særskilt feltbruk mellom Vågsbotn og Klauvaneset 
skal behandles som en skiltsak etter Vegtrafikkloven når anlegget tas i bruk, jf. tilsvarende forhold på Rv555 
Sotrasambandet.  Det er dermed ikke aktuelt i neste planfase å regulere dette til særskilte felt etter Plan- og 
bygningsloven. Dette skal behandles etter Vegtrafikkloven når anlegget bygges/åpnes.  Det er viktig å legge til rette for 
en fleksibel fysisk vegløsning der man senere ved skilting og oppmerking kan endre feltbruk mm. innenfor de 
trafikksikkerhetsregler som gjelder.  Vurdering av trafikksikkerhet bør være viktigst når man skal vurdere feltbruk. 

Særskilt feltbruk vil trolig bety at skiltet fartsgrense må være lavere enn 100 km/t som er utgangspunktet for planlagt 
standard sør for Klauvaneset. 

 Særskilt feltbruk nordre del, Klauvaneset-Vågsbotn 

I møte med Statens vegvesen 26.11.2020 ønsket Bergen kommune en vurdering av muligheter for kollektivprioritering 
for Vågsbotn-Klauvaneset også mot nord  - ikke bare mot sør mellom Klauvaneset og Vågsbotn slik omtale av søknad 
om fravik i pkt 3.4.3 omtaler. 

For å svare Bergen kommune, har Statens vegvesen i flere trinn gjennomført omfattende analyser og simuleringer av 
trafikksituasjon og -sikkerhet ved ulike løsninger. I arbeidet har mange erfarne ressurspersoner fra Statens vegvesen 
og plankonsulent Norconsult vært involvert i vurderinger knyttet til trafikksikkerhet, skilt- og oppmerking, vegsystem 
generelt og trafikksimuleringer. I simuleringene er det sett på ulike former for feltbruk (fritt feltvalg, kollektivfelt, 
tungbilfelt, tungbilfelt/2+), og ulikt antall felt gjennom kryssene.  Resultatene er også presentert i møte med 
Vegdirektoratet.  

Oppsummering og svar 

Det kan være fysisk mulig å legge til rette for særskilt feltbruk i nordgående retning, da som tungbilfelt, ikke 
kollektivfelt (se under). Eventuelt tungbilfelt vil ikke påvirke arealbehov eller fysisk utforming av veganlegget i 
Vågsbotn eller Tellevik. 

I planlegging av kryssløsning i Vågsbotn må det i alle tilfeller tas høyde for areal til gjennomgående fire felt med 
tilstrekkelig lang pårampe i nordgående retning. Statens vegvesen kom fram til følgende svar: 

• Fritt feltvalg i samsvar med vegnormalen gir best avvikling og sikkerhet. 
• Kollektivfelt (for antatt maksimalt 10 busser i timen) gir uakseptabel trafikksikkerhet, og må avvises. Årsaken 

ligger både i påkjøringssituasjon i Vågsbotn der alle øvrige tunge kjøretøy må veksle, og i tunnelen der 
vogntog i maxtimen blir liggende i venstre felt med tett trafikk og minimal avstand mellom kjøretøyene. 

• Dersom særskilt feltbruk skal være aktuelt i nordgående retning må det være tungbilfelt som da også 
prioriterer næringstrafikk i tillegg til kollektivtrafikk. Tungbilfelt gir akseptabel vekslingssituasjon i Vågsbotn, 
og også en relativt god situasjon i tunnelen der tunge kjøretøy vil ha god avstand i eget felt. Tett 
personbiltrafikk i venstre felt vurderes å gi akseptabel sikkerhet.  
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• Ved Tellevik/Nordhordlandsbrua forutsettes to gjennomgående felt i krysset og fletting inn mot brua. Dette 
gir tilstrekkelig kømagasin uten tilbakeblokkering inn i tunnelen ved store utfartshelger. Et eventuelt 
tungbilfelt i nordgående retning må oppheves like etter tunnelen, og i god avstand før Tellevikkrysset. Det er 
ikke mulig med tungbilfelt gjennom krysset fram mot flettesituasjon ved brua.  

• Det er avklart med Vegdirektoratet at det ikke er behov for nye fravikssøknader i forbindelse med 
kommunedelplan. I arbeid med reguleringsplan vurderes behovet for nye fravikssøknader ifb. med 
kryssutforming.  

• Vegdirektoratet sitt svar på tidligere fravikssøknad om særskilt feltbruk opprettholdes. Det betyr at 
tungbilfelt ikke kan reguleres etter Plan- og bygningsloven, men avgjøres senere som en skilt- og 
oppmerkingssak etter Vegtrafikkloven.  

 Kollektivfelt søndre del, Arna-Vågsbotn (og framtidig Arna-Fjøsanger) 

Bystyret i Bergen har ved vedtak av planprogrammet (29.01.20, sak 10/20) bedt om at Statens vegvesen også utreder 
og eventuelt søker fravik for kollektivfelt på søndre delstrekning som del av Ringveg øst. Dette er nærmere omtalt i 
kapittel 3.10.4. 

Statens vegvesen har gjort vurderinger og beregninger av dette, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for en slik 
fravikssøknad: 

• Østre transportkorridor via Arna hverken er eller blir en sentral kollektivakse i Bergen. For Arna bydel vil 
togtilbudet med nytt dobbeltspor i Ulrikentunnelen være svært konkurransedyktig og det totalt dominerende 
kollektivtilbudet. Ringveg øst skal nettopp bidra til å omfordele biltrafikk og avlaste det som er de viktige 
sentrumsrettede kollektivårene i Bergen. Å bruke tilnærmet tomme kollektivfelt på Ringveg øst som 
virkemiddel for å redusere biltrafikk vil både gi mindre trafikkavlasting sentralt i Bergen og flere drepte og 
hardt skadde i trafikken.  

• Eventuelle kollektivfelt ville bety at skiltet fartsgrense på Ringveg øst må senkes, noe som gir vesentlig 
svekket trafikantnytte og samfunnsøkonomi. Det er gjort beregninger i regional transportmodell (RTM) der 
en da forenklet har vurdert hele Ringveg øst som en tofelts veg for øvrig trafikk, og med fartsgrense 80 km/t 
for å kunne opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Resultatene viser redusert trafikantnytte 
(trafikantenes tids- og kjøretøykostnader) på i størrelsesorden 3,5 mrd. sammenlignet med en Ringveg øst 
med firefelts veg og fartsgrense 100 km/t. Ulykkeskostnadene går opp, og teoretisk samlet netto nytte 
reduseres med rundt 4,5 mrd. 

 Kryss Tellevik  

Fravikssøknad for å kunne avslutte prosjektet uten ombygging av eksisterende kryss ved Tellevik er avvist av 
Vegdirektoratet.  Av hensyn til trafikksikkerhet må det planlegges for at to nordgående felt dras gjennom 
kryssområdet, og der fletting til ett felt skjer mellom krysset og Nordhordlandsbrua. Dette må legges til grunn i alle 
alternativ i KDP, jf. kapittel 3.3.6. 

3.5 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 er det nødvendig med nytt lokalvegsystem i Arnadalen mellom Toro og Asko. Dessuten må dagens E16 
nord for Hordviktunnelen legges om og kobles til dagens lokalvegsystem i krysset på Tellevik for å gi plass til ny 
hovedveg fra ny tunnel retning Nordhordlandsbrua. 

Utover dette vil det være behov for å etablere eller legge om lokalvegsystemet i ulik grad for de forskjellige 
alternativene.  
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• Påkobling fra ramper i tunnel til rundkjøring i Indre Arnakrysset inngår i kryssløsning alt S1a, S1b, S3, S6 og S9. 
• Påkobling fra Mjeldheimkrysset inngår i alt. S5 og S11, sørvendte ramper 
• Påkobling til lokalvegsystem ved Festtangkrysset inngår i alt. S5 og S11, sørvendte ramper 
• Påkobling til Åsanevegen med lokalveg på fylling i Langavatnet og lokalvegkryss ved Plantasjen inngår i alle 

alternativ med nytt hovedkryss i Vågsbotn.  
• Påkobling fra kryss Haukåsskogen til nytt kryss med Steinestøvegen ved Myrsæter/Shell stasjon inngår i alt. 

N2b og N3a  
• Oppgradering lokalveg Blindheimsdalen vurderes i neste planfase dersom alt S1a, S3 eller S5 blir valgt. 

Kostnad til dette er tatt inn i prissatte konsekvenser 

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

Kryssløsningene i Indre Arna krever bygging av ca. 1300 m ny tofelts lokalveg mellom hovedkrysset ved Asko og 
lokalvegkrysset nord for Toro.  

 

Figur 3-64: Ny lokalveg mellom Asko og Toro. 

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 ca. 
200 m ny tilførselsveg i to felt fra Åsamyrane til den 
nye rundkjøringen. I alternativ med både 
hovedvegkryss og lokalvekkryss i Vågsbotnområdet, 
får tilførselsvegsystemet annen løsning. 

Figur 3-65: Tilførselsveger til nytt lokalvegkryss ved 
Plantasjen i Vågsbotn. 
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Nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen med 
tilførselsveg 

Nytt lokalvegkryss med ny hovedveg i Haukåsskogen 
krever ca. 6-700 m lang ny tofelts tilkomstveg som 
tilknyttes dagens E39 i nytt kryss ved Shell 
bensinstasjon på Haukås. 

 

 

 

 
 

Figur 3-66: Tilførselsveg til lokalvegkryss i Haukåsskogen. 

 

Omlegging av lokalvegsystem i Tellevik-krysset 

I Tellevik brukes eksisterende E39 som del av ny hovedveg omtrent fra tunnelportalen til sørlige brokar for 
Nordhordlandsbrua 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 3-67 Omlegging av lokalveg i Tellevikkrysset 

3.6 Bruk av dagens hovedveg E16 og E39 

I de fleste av alternativene som vurderes i KDP vil ny hovedveg legges uavhengig og atskilt fra dagens hovedveg. 
Dagens veg vil få ny rolle som lokalveg og omkjøringsveg når den nye hovedvegen, og spesielt tunnelene, er stengt.  

Unntak er alternativer som går langs Arnavågen (S5, S11). Ny firefelts veg vil her ligge i dagens vegtrasé slik at denne 
ikke er tilgjengelig som lokalveg. For disse alternativene forutsettes sørvendt rampekryss ved Festtangen.  Tilsvarende 
gjelder alternativer som går i dagens trasé opp Blindheimsdalen (S1a, S3, S5) der det forutsettes nordvendt 
rampekryss ved Blinde. For disse dagstrekningene må beredskapssituasjoner helst løses med overkjøringsmuligheter 
mellom kjøreretningene. Alternativt vegnett er her smale bygdeveger uten kapasitet til større trafikkmengder.  
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3.7 Gang- og sykkelforbindelser 

 Gjennomgående gang- og sykkelveg i kommuneplanen 

I prosjektets effektmål nr. 2 (kapittel 1.4.2) står det at «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». 

Som del av kommunedelplanarbeidet er det vurdert løsninger for gående og syklende på hele strekningen. Forslaget 
til ny sykkelstrategi for Bergen kommune (kapittel 1.3.6) er lagt til grunn i arbeidet. Den regionale sykkelruten mellom 
Arna og Klauvaneset via Vågsbotn som er vist i strategiforslaget, er vurdert til å kunne inngå som del av gang- og 
sykkelløsninger for E16/E39 på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. 

Det foreslås at gang- og sykkeltilbudet i hovedsak legges langs lokalvegnettet som blir avlastet for biltrafikk når ny 
hovedveg står ferdig. Det er langs lokalvegsystemet folk bor, og derfor også der bruken og potensialet for økt bruk av 
gang- og sykkeltilbudet er størst.  

Etter en vurdering av mulige løsninger for gang- og sykkelvegsystemet, har man kommet fram til at tilbudet til gående 
og syklende kan drøftes uavhengig av de ulike kombinasjonsalternativene for ny hovedveg E16/E39. Gang- og 
sykkelløsninger er derfor ikke tatt inn i konsekvensvurderingene av de ulike hovedvegkombinasjonene. I de prissatte 
konsekvensene er det tatt høyde for etablering av separat gang- og sykkeltilbud langs lokalvegsystemet på hele 
strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.  

Alternative løsninger for utformingen og trasévalg for gang- og sykkeltilbudet blir drøftet kort her i 
kommunedelplanen. Mer detaljerte vurderinger og endelig valg av løsning gjøres i neste planfase, reguleringsplan. Det 
stilles krav i planbestemmelsene til denne kommunedelplanen om at en slik vurdering med valg av løsning skal gjøres, 
og at et gjennomgående og trafikksikkert gang- og sykkeltilbud skal være en del av anlegget knyttet til ny hovedveg. 
Trafikksikkerhet, inngrep i areal og eksisterende bygningsstrukturer og kostnader vil bli viktige vurderingskriterier. 

 Løsninger for delstrekning Arna - Vågsbotn 

Sykkelstrategien viser en regional sykkelrute mellom Indre Arna og Vågsbotn. Det heter at potensialet for økt 
sykkelbruk er begrenset. Tettstedene Indre Arna og Ytre Arna, og idrettsanlegget på Gaupås, vil være viktige målpunkt 
for gang- og sykkeltrafikken. 
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Figur 3-68: Trasé for gang- og sykkeltilbud på strekningen Indre Arna-Vågsbotn. Mellom kryss sør for Festtangen og Ytre Arna 
sentrum er det aktuelt å vurdere to traséalternativer.  

Langs Arnavågen, Gaupås og Blindheimsdalen 

Langs Arnavågen og i Blindheimsdalen er det spredt bebyggelse langs smale lokalveger uten separat tilbud til gående 
og syklende. Noe av bebyggelsen ligger tett inntil lokalvegen. Langs Gaupåsvegen er det litt tettere utbygd med flere 
boligfelt. Vegen her har to felt, og mesteparten av strekningen har fortau.  

Gang- og sykkeltilbud langs dagens E16 der denne blir lokalveg i framtiden, er foreløpig ikke vurdert som aktuelt, fordi 
den ligger for langt unna boligfelt og målpunkt. Det kan imidlertid være aktuelt for noen strekninger når løsning for ny 
hovedveg er valgt. Det gjelder spesielt strekningen mellom Kalsås (vest for Gaupåstunnelen) og Vågsbotn. 

Siden dagens E16 i mange alternativ bli ny lokalveg og omkjøringsveg, blir dagens smale lokalveger avlastet. 
Biltrafikken vil da stort sett være kjøring til og fra eiendommene. En bred gang- og sykkelløsning med 5,5 m. til 
sykkelveg og separat fortau vil på disse parsellene være kostnadskrevende og føre til store inngrep. Vegvesenet kan 
ikke se at potensialet for gang- og sykkeltrafikk er stort nok til å kunne forsvare en så høy standard, basert på dagens 
arealbruk og utbyggingsstruktur langs lokalvegnettet. 

Det anbefales at to løsninger for gang- og sykkeltilbud blir vurdert videre i neste planfase for strekningene langs 
Arnavågen, Gaupås og Blindheimsdalen: 
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• Eksisterende lokalvegsystem til kombinert sykkelveg og lokal bil- og busstrafikk. Utbedring av punkt med 
dårlig sikt og anleggelse av møteplasser. Separat fortau for gangtrafikken der det ikke er fortau i dag. 

• Separat 3,5-4 m. gang- og sykkelveg langs lokalvegsystemet  

Ytre Arna 

Å etablere et separat gang- og sykkeltilbud gjennom Ytre Arna er utfordrende. Her er det tett bebyggelse og svært 
trange og bratte gateløp med hus og hagemurer tett på vegen. Ytre Arna-vegen er smal og uoversiktlig, med kun ett 
kjørefelt over lange strekninger og få møteplasser. Det er ikke mulig å etablere en gang- og sykkelveg skilt fra 
kjørevegen uten svært store inngrep i eksisterende eiendomsstruktur og vegsystem. På grunn av behovet for kjørbar 
adkomst til flere eiendommer, er det heller ikke mulig å forbeholde delstrekninger for gang- og sykkeltrafikk.  

For tilbudet gjennom Ytre Arna foreslår vi at to alternative prinsippløsninger vurderes videre i reguleringsplanen. De 
innebærer også ulike trasévalg: 

• Alternativ A (figur 3-68): Ulike tiltak på eksisterende vegnett slik at gang- og sykkeltrafikk kan gå i blandet 
trafikk gjennom Ytre Arna. Trafikksikkerhetsvurderinger blir svært viktig her. Aktuelle tiltak kan være:  

o Nedsatt hastighet for kjøretrafikk gjennom Ytra Arna  
o Trafikksikring av punkt og mindre parseller 
o Mulig envegskjøring på parseller som kan gi rom for separat fortau for gående 

• Alternativ B (figur 3-68): Gang- og sykkelveg delvis på ny trasé, delvis i eksisterende gateløp i sørlig del av Ytre 
Arna (f.eks. Sætrevegen), med tilknytning til dagens E16 i nord for Sætretunnelen og mellom Sætretunnelen 
og Bjørkhaugtunnelen. Derfra kan forbindelsen videreføres sørover gjennom en utvidet Bjørkhaugtunnel, 
langs dagens E16 til Ytre Arna-vegen sør for krysset til Festtangen.  

Blindheimsdalen-Vågsbotn 

Mellom Blindheim og Vågsbotn er det allerede opparbeidet felles gang- og sykkelveg og adkomst til noen 
eiendommer. I tillegg til nytt vegsystem kan dette området komme til å gjennomgå store forandringer, som vil påvirke 
hvordan gang- og sykkelløsningen kan bli. Løsning for gang- og sykkel må tilpasses blant annet endestopp for bybane 
og evt. kollektivbyttepunkt, nytt vegsystem, og ny arealbruk. Vurderinger av gang- og sykkeltilbud må inngå i videre 
planlegging av dette området.  

 Løsninger for delstrekning Vågsbotn-Klauvaneset 

Vågsbotn - Hordvik  

Sykkelstrategien viser en regional sykkelrute langs dagens E39 nord for Vågsbotn. Den vil binde Nordhordland 
sammen med Bergen via Nordhordlandsbrua. Befolkningsgrunnlaget langs strekningen gir et visst potensial for økt 
andel sykling. Det er i dag 3-3,5 m gang- og sykkelveg langs E39 på det meste av strekningen, unntatt forbi Vikaleitet.  

Store deler gang- og sykkelvegen fungerer som kjøreadkomst til eiendommene her. Gang- og sykkelvegen må krysse 
svært mange avkjørsler fra E39. Trafikksikkerheten for de gående og syklende er derfor for dårlig i dag. 

Vågsbotn-Breisteinskrysset 

For sykkeltilbudet på strekningen Vågsbotn - Breisteinskrysset er det vurdert som mest aktuelt å følge lokalvegen forbi 
Vikaleitet. Avkjørselssanering vil være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det kan bli aktuelt å 
vurdere andre traséalternativer når løsning for ny hovedveg er valgt. To standarder bør vurderes for utformingen: 

• Separat system for gående og syklende; tofelts sykkelveg med fortau, total bredde på 5,5 m. 
• 3,5-4 m bred gang- og sykkelveg  
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Breisteinskrysset-Steinestøvegen 

Mellom Breisteinskrysset og krysset med Steinestøvegen anbefaler vi at to prinsippløsninger blir vurdert i neste 
planfase. Dette innebærer også ulike trasévalg på deler av strekningen: 

• Avkjørselssanering og separat system for gående og syklende; tofelts sykkelveg med fortau, total bredde 5,5 
m. Denne prinsippløsningen innebærer en vurdering av om man skal gå på østsiden eller vestsiden av dagens 
E39 (alternativ A og B i figur 3-69).  

• Avkjørselssanering og opprusting av dagens ca. 3,5-4 m brede gang- og sykkelveg langs E39  

Hordvik - Nordhordlandsbrua  

Videre nord fra krysset ved Steinestøvegen er det spredt bebyggelse og mindre boligfelt.  Eksisterende lokalveg; 
Hordvikvegen, er smal og uoversiktlig mange steder med bebyggelse tett inntil vegen, og har flere krappe svinger med 
dårlig sikt. I dag går det lokalbuss her, og ifølge Skyss vil det gå lokalbuss på denne vegen også i framtidig situasjon 
med ny hovedveg. Vegen har hovedsakelig lokal trafikk, men fungerer som omkjøringsveg i situasjoner med kø eller 
stengt veg på dagens E39. I dag må gående og syklende gå i vegbanen.  

Det er vurdert flere mulige løsninger for gang- og sykkeltilbudet på denne strekningen. På samme måte som i Ytre 
Arna, vil en bred løsning med 5,5 m sykkelveg og separat fortau på denne parsellen være kostnadskrevende og føre til 
store inngrep. Med utgangspunkt i dagens bebyggelsesstruktur på Hordvik kan ikke Vegvesenet se at potensialet for 

Figur 3-69 Trasé for gang- og sykkeltilbud på strekningen Vågsbotn og Klauvaneset. Mellom Breisteinskrysset og Hordvik er det 
aktuelt å vurdere to traséalternativer. 
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gang- og sykkeltrafikk kan forsvare en så høy standard, selv om strekningen er markert som regional sykkelrute i 
Bergens sykkelstrategi.  

Vegvesenet anbefaler at to prinsippløsninger blir vurdert videre i neste planfase. Begge følger dagens lokalvegsystem: 

• Eget fortau for gående med sykling i kjørevegen med blandet trafikk. Utbedring av punkt med dårlig sikt, 
anleggelse av møteplasser 

• Gang- og sykkelveg 3,5 m, separert fra kjøreveg 

En alternativ løsning med ny gang- og sykkelveg langs dagens E39, som da blir ny lokalveg, er også mulig. Den vil kunne 
gi effektiv løsning for regionalsykkelvegfunksjonen, men vil bli lite brukt lokalt fordi den ligger langt unna eksisterende 
bebyggelse. Sannsynligvis vil det også bli nødvendig med en utvidelse av Hordviktunnelen, eller en egen sykkeltunnel 
parallelt med Hordviktunnelen. Denne traséen er derfor vurdert være for kostbar i forhold til nytten man får av gang- 
og sykkeltiltaket. 

Lokalvegene Steinestøvegen og Hordvikneset har allerede fortau, og vil sammen med et akseptabelt tilbud til gående 
og syklende langs Hordvikvegen gi et akseptabelt tilbud til disse transportgruppene i Hordvikområdet.  

3.8 Kollektivtiltak 

I byvekstavtalen for Bergensområdet er det fastsatt mål om at veksten i persontransporten skal tas med gange, sykkel 
og kollektivtransport. Prioritering og tilrettelegging for kollektivtrafikk er derfor sentralt tema. I kommunedelplanen er 
det i første rekke prinsipper som må avklares og nødvendige arealer sikres. Detaljering av kollektivtiltak vil skje i 
senere reguleringsfase. 

Alternativene i kommunedelplanen har ulike egenskaper i forhold til buss, bybane og innfartsparkering. Dette omtales 
under, og synliggjøres også i sammenstilling og evaluering i kapittel 5. Forskjellene gjelder i første rekke de fire ulike 
kryssprinsippene i Vågsbotn/Eikås/Brurås som gir ulike muligheter og begrensninger for alternativene som hører til.  
Dette er kort oppsummert og illustrert i kapittel 3.8.4. 

 Buss 

Delstrekning nord (N), Vågsbotn-Klauvaneset 

For delstrekning nord (N) er det særlig viktig å legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig bussforbindelse 
Nordhordland-Åsane-Bergen sentrum. Det vises her til kapittel 3.4.3 om fravik for særskilt feltbruk på motorveg.   

Det er Vestland fylkeskommune som avgjør framtidig ruteopplegg for buss. For alle alternativer beskrevet i kapittel 
3.3 vil en sannsynlig måtte legge til rette for et differensiert tilbud med gjennomgående ekspressruter på ny veg, og 
andre ruter som betjener områdene langs dagens veg mellom Klauvaneset og Brurås/Eikås.  

I alle alternativer opprettholdes holdeplasser i begge retninger i krysset ved Klauvaneset der fartsgrensen fortsatt vil 
være 70 km/t. Lenger sør er det ikke mulig eller tjenlig med busstopp langs ny veg. Krav til sikkerhet gjør at busstopp 
ikke kan etableres direkte langs motorveg eller i hovedvegkryss. Her ville det i alle tilfeller enten ikke være mulig fordi 
hovedvegen går i tunnel (N1, N3a, N3b) eller uaktuelt fordi vegen ligger plassert høyt og utilgjengelig for de større 
boligområdene (N2a, N2b).   

I alternativer med kryssprinsipp A eller C (se kapittel 3.8.4) kan det være mulig å legge busstopp i sekundærkryssene 
slik at busser kan kjøre effektivt på og av hovedvegen.  Det må likevel avklares endelig i reguleringsplanfase om dette 
er tjenlige stopp i forhold til behov. Særlig stopp i Haukåsskogen (kryssprinsipp C) vil ligge langt unna bebyggelse.   
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Figur 3-70: Eksempel prinsippskisse for busstopp i sekundærkryss. Dette gjelder i kryssprinsipp A og C der slike løsninger kan være 
aktuelle hhv ved Plantasjen (N1) eller Haukåsskogen (N2b, N3a). Illustrasjon Norconsult. 

Busstilbudet må også vurderes sammen med framtidig bybane til Åsane (se kapittel 3.8.2) og muligheter for 
innfartsparkering (se kapittel 3.8.3). Felles for alle alternativer og kryssprinsipper vil være at Åsane terminal blir det 
mest effektive byttepunktet for ekspressruter mellom Bergen/Åsane og Nordhordland, jf. kapittel 3.8.4. For disse 
rutene vil det ikke være mulig å etablere veldig direkte og effektive forbindelser til et endestopp for bybanen i 
Vågsbotn.  

Effektive forbindelser til bussdepot er viktig for posisjonskjøring og driftsøkonomi. Vestland fylkeskommune/Skyss har 
investert mye i et stort depot ved Brurås. Hovedtyngden av bussene skal i retning mot Vågsbotn for å starte ruten om 
morgenen. De fleste alternativene har effektiv og enkel tilkomst til Vågsbotn/Åsane. Et unntak er alternativene som 
har kryssprinsipp C, der bussene må via sekundærkryss i Haukåsskogen (N2b, N3a).  

Delstrekning sør (S), Arna-Vågsbotn 

For Arna bydel er det lokaltoget Arna-Bergen som er den dominerende kollektivaksen. «Arnalokalen» er et svært 
konkurransedyktig tilbud, og får enda bedre frekvens når dobbeltspor i Ulrikentunnelen åpner i 2024.  Som i dag, vil 
det heller ikke med ny veg være grunnlag for et høyfrevent ekspressbuss-tilbud i aksen Arna-Vågsbotn. Det er derfor 
heller ikke grunnlag for en fravikssøknad om særskilt feltbruk på delstrekning sør, jf. kapittel 3.4.4. 

For delstrekning sør vil det som i dag være behov for lokalruter til områder som Ytre Arna og Hetlebakk. Uavhengig av 
alternativ vil disse i stor grad måtte følge dagens vegnett der folk bor. Det som i noen grad skiller alternativene er at 
enkelte har tilkobling til ny hovedveg med nordvendt rampekryss i området Gaupås/Blinde (S1a, S3, S5). Det er opp til 
fylkeskommunen å planlegge framtidige bussruter, men i disse alternativene kan lokalruter eventuelt følge ny veg til 
Vågsbotn.   

Rampekryss i Arna, enten i fjell (S1a, S1b, S3, S6, S9) eller i dagen (S5, S11), vil gi effektiv forbindelse mellom hovedveg 
og knutepunkt på Arna stasjon. Som for delstrekning nord er det verken mulig eller tjenlig å etablere busstopp direkte 
langs motorveg eller i nytt hovedvegkryss ved ASKO i Arna. 

 Bybanen, byggetrinn 5 Sentrum-Åsane 

KDP Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er avhengig av at løsninger koordineres med reguleringsplan for bybanen til Åsane. 
Reguleringsarbeidet i regi av Bergen kommune gjennomføres i samarbeid med Vestland fylkeskommune (inkl. Skyss og 
Bybanen Utbygging) og Statens vegvesen. Reguleringsplanen skal legge til rette for at bybanen kan føres til Vågsbotn 
der det planlegges endestopp og vogndepot. Mest trolig legges banen da i tunnel under Langarinden i retning 
Birkeland. Arealbehov og plassering for stopp og depot er ikke endelig avklart. En mulighet er å legge bybanens anlegg 
lengst vest mot Langarinden der dagens E16 ligger. En slipper da kryssing av nytt vegsystem. 
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Kryssprinsipp C og D (se kapittel 3.8.4) med hovedvegkryss øst for Eikåstunnelen gir størst frihetsgrader for bybanen. 
Området sør for Vågsbotn blir da i stor grad som i dag, men der dagens hovedveg blir en lokalveg med moderat 
trafikk.  Også i alternativer med kryssprinsipp A og B (3.8.4) er det mulig å etablere gode fellesløsninger. Plassering av 
bybanens anlegg må da i større grad forholde seg til nytt vegsystem, jf. figur 3-71 og figur 3-72.   

 Innfartsparkering 

Handlingsplan for innfartsparkering 2018-2029 ble vedtatt i Fylkesutvalet 03.05.2018 (sak PS 101/2018). 
Innfartsparkering ønskes plassert utenfor senterområdene og ytre bomring. Vågsbotn vurderes som et alternativ i 
arbeidet med reguleringsplan for bybanen.  

I forhold til mål om nullvekst i biltrafikken mener Statens vegvesen at innfartsparkering for kollektivreisende fra 
Nordhordland bør plasseres nord for Nordhordlandsbrua.  Eventuell innfartsparkering i Vågsbotn bør da helst være et 
tilbud til lokalområdene, området øst for Eikåstunnelen og sørover i retning Arna.  Løsninger må da vurderes ut fra 
dette, der tilkomst via lokalvegnettet er viktigst. Som omtalt i 3.8.2 er det ikke mulig å etablere direkte forbindelser fra 
hovedveg som gjør Vågsbotn til et særlig godt knutepunkt for ekspressbussruter. Åsane terminal vil her være det 
effektive byttepunket buss-bane og buss-buss. Innfartsparkering i Vågsbotn vil da først og fremst være et tilbud for 
reisende som starter kollektivreisen med bybanen eller mer lokale bydelsruter. Her kan det også være aktuelt for el-
ladestasjon. 

 Oversikt prinsipper; buss, bybane og innfartsparkering ved Vågsbotn/Eikås 

 

 
Alternativ 

● S1a-N1 
● S1b-N1 
● S3-N1 
● S5-N1 

I kryssprinsipp A ligger hovedvegkryss i Vågsbotn. En mulig løsning for bybane og innfartsparkering er da i området 
lengst vest mot Langarinden. Tilkomst vil være god langs lokalvegnettet, også via Eikåstunnelen. For 
sentrumsrettede bussruter på ny hovedveg kan busstopp etableres på rampene i sekundærkryss ved Plantasjen. 
Bussdepotet ved Brurås vil mot vest ha tilkomst til hovedvegnettet via dette krysset. Mot nord vil alternativ 
tilkomst være langs dagens veg til kryss ved Klauvaneset. 

Figur 3-71: Kryssprinsipp A. 
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Alternativ 

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

 
 

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

I kryssprinsipp B er hovedvegkrysset delt. Kryssramper i retning Arna ligger ved Birkeland, mens ramper mot 
Nordhordland ligger øst for Eikåstunnelen. Her er det et visst handlingsrom for bybane/innfartsparkering. Parkering 
lengst vest mot Langarinden kan være mulig om en flytter kryssrampene østover. Tilkomst vil være god langs 
lokalvegnettet via fordelingspunktet i Vågsbotn. Bussdepotet ved Brurås vil mot vest og sør ha tilkomst til 
hovedvegnettet via Eikåstunnelen som i dag.  

 

 
Figur 3-73: Kryssprinsipp C. 

Alternativ 
● S6-N2b 
● S6-N3a 
● S9-N2b 
● S9-N3a 
● S11-N2b 
● S11-N3a 

I kryssprinsipp C ligger hovedvegkryss ved Eikås/Brurås. I alternativene med dette kryssprinsippet vil området i 
Vågsbotn være uberørt. Disse alternativene legger da ingen føringer for plassering av bybane og innfartsparkering. 
Bussdepotet ved Brurås vil her ha tilkomst både mot vest og nord via sekundærkryss i Haukåsskogen. Dette er nok 
en mindre gunstig løsning for bussdepotet enn andre alternativer. 
 

Figur 3-72: Kryssprinsipp B. 
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Figur 3-74: Kryssprinsipp D. 

Alternativ 
● S6-N3b 
● S9-N3b 
● S11-N3b 

 

I kryssprinsipp D ligger hovedvegkryss ved Eikås. I alternativene med dette kryssprinsippet vil området i Vågsbotn 
være uberørt, og det legges da ingen føringer for plassering av bybane og innfartsparkering. Bussdepotet ved 
Brurås vil her ha tilkomst mot vest via Eikåstunnelen. For å komme på hovedvegen mot sør eller nord må en kjøre 
til Vågsbotn og snu, eventuelt kjøre lokalvegnett til kryss i Arna eller Klauvaneset.  
 

3.9 Øvrige sideanlegg  

Med unntak av funksjoner som kan plasseres i Vågsbotn/Eikås-området legges det ikke opp til større sideanlegg eller 
servicefunksjoner i direkte tilknytning til ny hovedveg.   

Kontrollstasjon 

Statens vegvesen har i dag en kontrollstasjon ved Nyborg. Plasseringen er ikke ideell med tanke på planlagt byutvikling 
og en framtidig ringveg øst. En eventuell ny kontrollstasjon må ligge nært kryss, der skilting kan lede kjøretøy som skal 
kontrolleres, av og på hovedvegen. Dersom kontrollstasjonen flyttes til Vågsbotn vil det være svært utfordrende å 
fange opp alle kjøreretninger. Det gjelder alle alternativer med unntak av dem som har kryssprinsipp B der 
kryssrampene er delt mellom Birkeland og Eikås (se kapittel 3.3.7). I dette kryssprinsippet kan alle trafikkstrømmer 
fanges opp gjennom rundkjøringen i Vågsbotn.  

I alternativer der hovedkrysset ligger i Vågsbotn (kryssprinsipp A) vil tilkomsten til alle sideanlegg som f.eks. en 
kontrollstasjon, måtte skje gjennom sekundærkryss med lokalisering et stykke fra hovedvegsystemet. Dette gir en 
spesielt dårlig løsning for atkomst til en kontrollstasjon, og er ikke ønskelig sett fra Statens vegvesen sin side. I alle 
alternativ med hovedkryss i Vågsbotn, vil det ikke være aktuelt med innpassing av kontrollstasjon.   

I de alternativene som har sekundærkryss i Haukåsskogen (kryssprinsipp C), kan det være mulig å plassere 
kontrollstasjon langs delstrekning nord. Langs delstrekning sør er det ingen alternativer som har kryss der en kjører av 
og på hovedvegen på samme sted.  

 

Rasteplasser 

Det planlegges ikke rasteplasser mellom Arna og Klauvaneset. Behovet vurderes til å være lite.  
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3.10 Trafikk 

Trafikkprognoser for referansesituasjon og de 17 alternativene inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. 
Resultatene er grunnlag for beregning av prissatte konsekvenser (kapittel 5.1), blant annet om antall turer, endringer i 
reisetider, transportkostnader, og ulykkeskostnader. Trafikkprognoser brukes også som inngangsdata i analyse av støy 
og luftforurensning.  Metode, forutsetninger og resultater for trafikkprognosene er nærmere omtalt og illustrert i 
egen fagrapport (se vedlegg til plandokumentene).  Med mange alternativer, og samtidig mange spørsmål om 
virkninger av andre tiltak som ligger utenfor planen, er det valgt følgende tilnærming i trafikkanalysene: 

• Beregninger for 2050 brukes i den samfunnsøkonomiske analysen. Forutsetninger og begrensninger i disse 
beregningene er beskrevet i kapittel 3.10.1, og resultater i 3.10.2. 

• Tilleggsberegninger for utvalgte alternativer ser på tiltak som ikke inngår i referansealternativet. Med 
bakgrunn i målet om nullvekst i personbiltrafikken er det her sett på effekter med økte restriksjoner for 
biltrafikk, ekspressbusstilbud langs ny veg, og bybane til Åsane med forlenget Fløyfjellstunnel. Det er også 
gjort tilleggsberegninger med ny veg Arna-Fjøsanger, og kollektivfelt. Tilleggsberegningene er beskrevet i 
kapittel 3.10.3 og resultatene i 3.10.4. 

 Metode og forutsetninger 

Regional transportmodell (RTM) brukes for å anslå trafikktall både for referansesituasjon uten vegtiltak, og for alle de 
17 ulike alternativene med ny hovedveg mellom Arna og Klauvaneset. RTM beregner turer fordelt på reiseformål, 
reisemåte og rutevalg. Beregningsår er 2050 i samsvar med at trafikken skal beregnes 20 år etter åpning.   

Som for transportberegninger i Nasjonal Transportplan brukes standardiserte forutsetninger med Statistisk 
sentralbyrå (SSB) sitt hovedalternativ for befolkningsutvikling. Denne omfatter både endring i antall personer og 
alderssammensetning. Alder påvirker transportprognosene fordi ulike aldersgrupper har ulikt reiseomfang og 
reiseformål, og har ulik tendens til å velge de respektive transportmidlene. I tillegg til befolkningsutvikling er det særlig 
forutsetninger om økonomisk vekst og stor økning i elbil-andel (lavere kilometerkostnader) som bidrar til beregnet 
stor trafikkvekst i referansesituasjon fram mot 2050. Økt inntektsnivå påvirker hvor mye og hvordan folk reiser, og 
hvor mange som disponerer privatbil.  

I beregningene for 2050 er det, både for referanse og tiltaksalternativene, lagt til grunn dagens bomsystem og takster 
i bomringen i Bergen. Det er da forutsatt at ny veg som passerer i en korridor med eksisterende bomsnitt får samme 
takst som eksisterende bom.  Bomsystem er også forutsatt uendret for Sotrasambandet, E39 Os-Bergen, Askøypakken 
og Nordhordlandspakken.   

Når det gjelder busstilbud i 2050 er det svært usikkert og vil i stor grad også påvirkes av Bybanens byggetrinn 5 som 
planlegges til Vågsbotn. Med så mange alternativer og ulike forutsetninger har det ikke vært mulig å kode nye 
bussruter i trafikkberegningene for 2050. Det ville heller ikke ha gitt gode svar i og med at Bybanen ikke er med i disse. 
Effekter av dette er derfor belyst i tilleggsberegninger.   

 Resultater 

Det vises til fagrapporten vedlagt plandokumentene for utfyllende analyser, kart og tabeller med trafikkresultater. Her 
oppsummeres de viktigste hovedtrekkene.  

• Med forutsetningene beskrevet i 3.10.1 gir alle trafikkberegningene for 2050 betydelig trafikkvekst 
sammenlignet med dagens nivå. Dette gjelder også referansealternativet uten ny veg.  

• Alle alternativer med ny veg gir beregnet økt trafikkarbeid (sum kjøretøykilometer) i Bergen kommune 
sammenlignet med referansealternativet. Økningen varierer fra 2,1 % til 2,8 %, jf. tabell 3-1. Økningen i 
trafikkarbeid er generelt størst i alternativene med lengst veg. Antall bilturer blir her færre enn i 
alternativene med kort veglengde, men summen av kjørte kilometer blir altså større.  

• Ny veg Arna-Vågsbotn/Eikås-Klauvaneset gir økt trafikk nord for Arna, og lavere trafikk sør for Arna 
(Grimesvingene) sammenlignet med referansealternativet. Denne effekten er størst for alternativene via 
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Blindheimsdalen som også har best tilknytting til Åsane/Midtbygda og korteste kjøretider, jf. figur 3-75.  
Vridningen i trafikkmønsteret skyldes mest endring i rutevalg for bilturer mellom E16 østfra (inkludert Indre 
Arna) og sentrum.  

• Ny veg gir relativt små endringer sentralt i Bergen. Nordre innfartsåre får høyere trafikk, mens Sjølinjen og 
Danmarksplass får marginal nedgang sammenlignet med referansealternativet.  

• 2050-beregningene (uten nytt busstilbud) gir fra 14 % til 24 % trafikkøkning på Nordhordlandsbrua 
sammenlignet med referanse. Alternativ N1 gir størst innkorting og har den største økningen.  Alle 
alternativer vil trolig gi 70-80 % trafikkreduksjon for dagens veg nord for Breisteinkrysset. 

    

Figur 3-75: Eksempel - resultatkart med beregnet 2050-trafikk (ÅDT) på lenker. Til venstre er vist referanse uten tiltak og til høyre ett 
av tiltaksalternativene, S1a-N1. I fagrapporten for prissatte konsekvenser og trafikkanalyser er det vist resultatkart for alle 
trafikkberegninger. 

• Trafikken i Eikåstunnelen er avhengig av kryssprinsipp (se kapittel 3.3.7). I alternativer med N1 i nord 
(kryssprinsipp A), blir Eikåstunnelen en del av lokalvegnettet, og trafikken reduseres med rundt 70 % 
sammenlignet med referansealternativet.  I alternativer med kryssprinsipp B, delt kryss mellom Birkeland og 
Eikås, vil situasjonen være mer som i dag. Økningen i forhold til referanse er da liten. Alle alternativer med 
nytt hovedvegkryss øst for Eikåstunnelen (prinsipp C og D) gir stor trafikkvekst i tunnelen. Økningen er klart 
størst for alternativer med N3b der det er beregnet rundt 65 % mer trafikk i Eikåstunnelen enn i 
referansealternativet. 

• Beregningene viser at alle alternativer med sekundærkryss i Haukåsskogen (kryssprinsipp C) fungerer ganske 
dårlig trafikalt. Krysset er ikke optimalt plassert, og mange vil alternativt velge å kjøre lokalveg via Vikaleitet 
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til Vågsbotn. Sammen med kort kryssavstand og høy andel feltvekslinger på strekningen mellom kryssene, er 
dette forhold som teller klart negativt for alle alternativer som er basert på kryssprinsipp C (se kapittel 3.3.7).  

• Som beskrevet i forutsetningene er det i disse beregningene ikke kodet inn busstilbud på nytt vegnett. Tabell 
3-1 viser da at RTM beregner nedgang i bussturer på Nordhordlandsbrua sammenlignet med referanse. Størst 
nedgang, rundt fire prosent, gir alternativene med N1. Også for lokaltog Arna-Bergen beregnes en viss 
nedgang sammenlignet med referansealternativet.   

Tabell 3-1 Utdrag fra tabell med beregnet trafikk for snitt på ny og eksisterende veg i referanse og de 17 alternativene. Prosentvis 
økning/nedgang fra referanse er oppgitt. Det vises til fagrapport for prissatte konsekvenser og trafikkanalyser for resultatkart og 
mer utfyllende tabeller for alle alternativ. 
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Figur 3-76: Modellberegnete kjøretider (min) på ulike hovedvegstrekninger. Målepunkt «Indre Arna» er ved Arna stasjon, 
«Klauvaneset» ved Nordhordlandsbrua, og «Åsane» ved Åsane senter. 

 

 Tilleggsberegninger; mål om nullvekst i personbiltrafikken, effekt av Ringveg øst mv. 

Beregningene av referansesitasjon 2050 (uten tiltak) viser stor trafikkvekst. En slik stor vekst er ikke ønskelig og neppe 
mulig i lys av byvekstavtalen. I planområdet, særlig i nord, er dette heller ikke mulig i forhold til trafikkavvikling. 
Uavhengig av nye vegtiltak, må en anta at lokale og nasjonale myndigheter den neste tredveårsperioden vil velge å 
holde personbiltrafikken «i sjakk» med kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak, og gradvis økte restriksjoner. 

Gjennomførte tilleggsberegninger er brukt som tilleggsinformasjon i 
evaluering av alternativene i kommunedelplanen. For referanse og to 
utvalgte alternativer er det testet effekter av «nullveksttiltak», det vil 
si en pakke med vegprising, Bybane med forlenget Fløyfjellstunnel, 
og ekspressbusstilbud langs ny veg. Det er valgt en differensiert 
innretning på vegprisingen. Som eksempel er det for sentrale deler av 
Bergen er forutsatt 3kr/6kr(rush) per kilometer, mens det er lagt inn 
1kr/2kr i ytre deler. Tiltaksalternativene sammenlignes da med en 
referanseberegning som har de samme nullveksttiltakene. Det er 
«ekstraeffekten» av ny veg som skal belyses, uavhengig av hvilket 
restriksjonsnivå som er utgangspunkt før bygging av vegen.  

Det er også gjort beregninger for å belyse effekter med eventuell ny 
veg Arna-Fjøsanger, og innspill fra Bergen kommune om kollektivfelt 
på Ringveg øst. Alternativene S1b-N1 og S5-N2a er valgt for tilleggs-
beregningene, jf. figur 3-77. Disse representerer ytterpunktene, der 
er S1b-N1 er det korteste og S5-N2a det lengste alternativet.  

 

Figur 3-77: Alternativene S1b-N1 og S5-N2a er 
brukt i tilleggsberegningene 
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 Tilleggsberegninger- resultater 

Tilleggsberegningene er oppsummert og illustrert i fagrapport for prissatte konsekvenser og trafikkanalyser. De 
viktigste konklusjonene er: 

Nullveksttiltak 

• Beregningene med den valgte «nullvekstpakken» viser at de trafikale forskjellene mellom alternativene langt 
på veg er de samme som uten nullveksttiltak. Det er derfor grunnlag for å si at de relative forskjellene i 
beregningene er gyldige også når det legges inn virkemidler for å dempe det totale trafikknivået i Bergen.  
Dette gjelder også beregning av prissatte virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen (kapittel 5.3).  Økt 
trafikantbetaling gjør at trafikantnytten da går ned, men oppveies av overføringer i det totale 
samfunnsregnskapet slik at netto nytte og rangering mellom alternativene på prissatte konsekvenser blir 
tilnærmet uendret. 

• Referanse Nullvekst for 2050, med et valgt nivå på vegprising for å nå nullvekstmålet, viser en økning på 5 
prosent i trafikkarbeid i Bergen sammenlignet med beregnet 2019-nivå (4459 vs. 4247 tusen km per døgn). 
Kjøringene vurderes derfor å illustrere et restriksjonsnivå som gir noenlunde nullvekst (uten vegtiltak). I 
praksis er det jo store usikkerheter knyttet til utvikling og virkemiddelbruk fram mot 2050. Innretning på 
restriksjonene i Bergenstrafikken må kontinuerlig tilpasses slik at trafikkveksten holdes i sjakk. Justering av 
innretningen på restriktive virkemidler kan også i noen grad brukes for å motvirke uønskede 
«vridningseffekter» i transportmønsteret som følge av vegtiltak. I denne planen er det særlig trafikk mellom 
E16/Arna og Bergen sentrum som er følsom for endring i rutevalg.  

• Tiltakskombinasjonen med kortest reisetid, S1b-N1 gir, ikke uventet, noe mer økning i biltrafikk enn den 
lengste S5-N2a. Samtidig vil løsning med N1 i nord også gi størst økning i busspassasjerer når det etableres 
ekspressbussruter langs ny veg. Dette er konklusjoner som kan overføres til alle alternativene som er en 
mellomting mellom de to ytterpunktene som er undersøkt. 

Ringveg øst, inkl. Fjøsanger-Arna 

Det er også gjennomført beregninger der KDP Arna-Vågsbotn-Klauvaneset ses samme med Ringveg øst mot Søndre 
innfartsåre.  Alternativene S1b-N1 og S5-N2a er da kombinert med ny veg mellom Arna og Fjøsanger. For S1b-N1 er 
dette også testet med «nullvekstpakken».  

• Resultatene viser at strekningen Arna-Fjøsanger bidrar positivt i beregning av netto nytte, men at samlet 
system Fjøsanger-Klauvaneset gir økt trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen. Økningen er vel 5 % sammenlignet med 
de respektive referansekjøringene. Som vist i Ringveg øst-utredningen (Svv, 20161) gir beregningene i 
Regional transportmodell heller ingen stor automatisk «ringvegeffekt» med betydelig nedgang på dagens E39 
i sentrum. Da må innretningen på restriksjoner være annerledes med enda større forskjell mellom indre og 
ytre deler av byen. Det er samtidig da viktig å påpeke at alle tiltak og restriksjoner også påvirker folks 
reiseaktivitet og valg av reisemål. Sterke restriksjoner sentralt vil også gi økt biltrafikk i og mellom ytre 
bydeler.  

• Ny veg Arna-Fjøsanger bidrar til en vridning av trafikken mot sør. Dette gjelder primært bilturer mellom 
Arna/E16 og sentrale deler av Bergen eller Bergen vest. Rute via Fjøsanger blir da kortere og mer attraktiv for 
flere.  Denne effekten gir klar nedgang i trafikk på dagens E39 nord for sentrum, men økning på Sjølinjen og 
Straumevegen i sør. 

• Beregningene med Arna-Fjøsanger bekrefter konklusjonen fra Ringveg-øst-utredningen (Svv, 2016) om at 
denne ikke er en «trylleformel» for trafikkreduksjon i Bergen. Årsaken ligger i at en høy andel av dagens 
bilturer i Bergen har ett eller begge endepunkt innenfor den sentrale «midtsonen» i byen. Ringveg-øst-
utredningen (Svv, 2016) viste at bare 11 prosent av personbilturene i «midtsonen» er gjennomgående2. 

 
1 https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane 
 
2 Gjennomgangsturene går i all hovedsak på hovedvegene E39 og rv. 555 slik at andelen gjennomgangstrafikk på disse vegene vil 
være høyere enn 11 prosent. 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16e39arnaklauvaneset/bakgrunn/utgreiing-om-ringveg-ost-og-e39-nord-i-asane
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Nesten to tredjedeler kommer utenfra og skal til/fra sonen, mens en fjerdedel er interne bilturer. Dette 
trafikkbildet skyldes at sentrale deler av Bergen har høyt aktivitetsnivå med mange bosatte, arbeidsplasser og 
service-/fritidstilbud. Videre satsing på gang-, sykkel-, og kollektivtiltak, kombinert med økte restriksjoner for 
biltrafikk, er derfor hovednøkkelen om en ønsker trafikknedgang sentralt. Ringveg øst kan i første rekke bidra 
til redusert sårbarhet i transportsystemet, og gi mulighet for å rute tungbiltrafikken nord-sør utenom 
sentrum. En ringveg vil være et godt alternativ for næringstrafikk og bilturer mellom ytre bydeler, og da mulig 
gi større aksept blant trafikantene for trafikkdempende restriksjoner sentralt i Bergen. 

Kollektivfelt på Ringveg øst  

Som beskrevet i kapittel 3.4.4 har Statens vegvesen konkludert med at det ikke er grunnlag for å søke fravik for 
kollektivfelt på delstrekning sør, Arna-Vågsbotn og framtidig Ringveg øst. Bakgrunnen er for det første at det ikke er et 
reelt behov for kollektivfelt. Heller ingen andre kriterier for å søke fravik er til stede. En del av dette er dokumentert 
gjennom beregning i regional transportmodell. Ringveg øst er da forenklet beregnet som en tofelts veg for øvrig 
trafikk, og med fartsgrense 80 km/t for å kunne opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå.    

• Resultatene viser redusert trafikantnytte (trafikantenes tids- og kjøretøykostnader) på i størrelsesorden 1,8 
mrd. sammenlignet med en Ringveg øst med firefelts veg og fartsgrense 100 km/t. Ulykkeskostnadene går 
opp, og teoretisk samlet netto nytte reduseres med rundt 3,5 mrd. 

3.11 Geologi og geoteknikk 

 Geologi 

Det er gjennomført geologiske vurderinger for tunneler, bergskjæringer og skredfare og det er utført 
grunnundersøkelser i utvalgte områder over tunnelene der det er liten overdekning eller svakhetssoner. Alle 
påhuggsområder er befart i felt, i tillegg til enkelte av områdene med liten overdekning og svakhetssoner over 
tunnelene. For bergskjæringer er områdene med de største skjæringene befart i felt. I felt er bergmassekvaliteten 
klassifisert med Q-systemet. 

Berggrunnen i planområdet består i hovedsak av metamorfe og magmatiske bergarter. Hovedstrekningene av 
tunnelene går i anortositt og varianter av granittiske gneiser.  

Flere av påhuggsområdene har liten overdekning. Det er også noe lav overdekning ved kryssing av dalsøkk ved 
Gaupås, Hetlebakka og under Vikaleitet. I tillegg krysser flere av tunnelene større regionale svakhetssoner med spiss 
vinkel. Flere av tunnelpåhuggene kommer ut parallelt med dalsiden, noe som medfører opp mot 25-30 meter høye og 
lange forskjæringer. Det er observert sprekkeplan med fall ut mot den planlagte vegen i flere av disse områdene. For 
de fleste påhuggene er det potensiell fare for skred fra overliggende terreng, hovedsakelig knyttet til steinsprang.  

Tunnelene går under både naturlig terreng og bebyggelse. Terrenget er stort sett dekket av skog og jordbruksareal 
med spredte myrområder og innsjøer. Sårbarhet for grunnvannssenkning for bygg, konstruksjoner, brønner og sårbare 
naturtyper må vurderes i neste planfase. Innlekkasjekrav må fastsettes på grunnlag av dette. 

Tunnelene er vurdert som gjennomførbare. Det må gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser for å fastslå 
bergoverdekning og tykkelse på løsmasser flere steder. Alle påhugg må optimaliseres basert på ytterligere 
grunnundersøkelser og mer detaljert kartlegging av bergmassen og oppsprekking. De sørligste tunnelene må vurderes 
grundigere og optimaliseres ved kryssing av Bergensbanen. For utfyllende vurderinger og omfang av videre 
undersøkelser henvises det til geologisk rapport. 
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Figur 3-78: Berggrunnkart over planområdet viser at store deler av ny vegtrasé vil ha bergmasse bestående av anortositt og gneis. 
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Tabell 3-2 lister opp de mest kritiske områdene som vil kunne gi anleggstekniske utfordringer 

 Tabell 3-2: Hovedutfordringer for geologi ved de ulike vegalternativene 

Alt. Kommentar 

Alle Kvammetunnelen (S1a/b og S6), Spåketunnelen (S3 og S9) og Indre Arna-tunnelen (S5 og S11) har felles 
påhugg i sør og lik vertikalgeometri ved Bergensbanen. Det er planlagt cut and cover til påhugg med god 
overdekning. Tunnelene har 15 m. vertikal avstand til Bergensbanen, gjennomførbart med tiltak. 

S1a Etter Kvammetunnelen går veglinjen i dagsone gjennom Blindheimsdalen med over 30 meter 
bergskjæringer som vil kreve omfattende sikring pga. utoverhellende sprekkeplan.  

S1b Etter Kvammetunnelen går veglinjen i Blindetunnelen der nordlig påhugg har krevende høye forskjæringer 
med sidebratt terreng. Omfattende sikring må påregnes. 

S3 Spåketunnelen går under dalsøkk ved Gaupås med ca. 16 m. overdekning, hvor innlekkasje kan gi behov for 
omfattende injisering. Daglinje gjennom Blindheimsdalen, med over 30 meter høye bergskjæringer vil kreve 
omfattende sikring pga. utoverhellende sprekkeplan. 

S5 Dagsone langs Arnavågen går i sidebratt skredfarlig terreng med behov for omfattende skredsikring over og 
stabilisering av løsmasser langs skjæringstoppene. Veglinjen har høye forskjæringer mot sørlig påhugg på 
Ytre Arna-tunnelen med noe liten overdekning i sør. Veglinjen går på bro og fylling over Gaupåsvatnet mot 
Høgehaugentunnelen. 30 m. høye skjæringer i Blindheimsdalen vil kreve omfattende sikring pga. 
utoverhellende sprekkeplan. 

S6 Etter Kvammetunnelen går veglinjen inn i Hetlebakkatunnelen. Den krysser under myrområde og 
svakhetssone i nærheten av Hetlebakkstemma med risiko for vannintrenging og behov for injisering og økt 
sikring. Det nordlige påhugget ligger i en svakhetssone og er svært krevende. 

S9 Spåketunnelen går under dalsøkk ved Gaupås, med ca. 17-20 m. overdekning og forventet behov for økt 
sikringsomfang og injisering. Hetlebakksåtatunnelen har 7-11 m. overdekning de 150 første meterne. I S9-
N2b/N3a krysser tunnelen stor svakhetssone ved Hetlebakka med ca. 12 m. overdekning og forventet behov 
for økt sikringsomfang. Det nordlige påhugget ligger i en svakhetssone og er svært krevende. S9-N3b har 
bedre overdekning (ca. 18 m.) ved svakhetssonen og gunstigere påhuggsplassering i nord. 

S11 Dagsonen langs Arnavågen går i sidebratt skredfarlig terreng med behov for omfattende skredsikring og 
stabilisering av løsmasser langs skjæringstoppene. Veglinjen har høye forskjæringer mot sørlig påhugg på 
Ytre Arna-tunnelen. Overdekningen i sørlige del av tunnelen er noe lav. Veglinjen går på bro og fylling over 
Gaupåsvatnet mot Høgehaugentunnelen. I Hetlebakksåtatunnelen krysser S11-N2b/N3a en stor 
svakhetssone med ca. 12 m. overdekning og det forventes behov for økt sikringsomfang. Nordlig påhugg 
ligger i en svakhetssone og er svært krevende. S11-N3b har bedre overdekning (ca. 18 m.) ved 
svakhetssonen og gunstigere påhuggsplassering i nord. 

N1 Daglinje går 1-2 m. over eksisterende Eikåstunnel til krevende påhugg for Vetentunnelen. Kryssing under 
Vikaleitet har liten overdekning (10 m.) og flere mindre svakhetssoner. Nordlig påhugg for Vetentunnelen 
har noe lav overdekning.  

N2a/b 30 m. høye skjæringer ved Tuft krever omfattende sikring. Nordlig påhugg for Falkangertunnelen har noe lav 
overdekning. 

N3a Mot Almåstunnelen har veglinjen lange, tosidige bergskjæringer opp mot 30 m. høye, med potensial for 
kileutglidninger og forventet stort sikringsomfang. Nordlig tunnelpåhugg har noe lav overdekning. 

N3b Sørlig påhuggsområde for Vikaleitetunnelen er bratt med betydelige mengder blokkmateriale som må sikres 
på skjæringstoppene. Overdekning er ca. 19 m. under Vikaleitet, men noe lav i nordlig påhugg. 
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 Geoteknikk 

Det er utført geotekniske grunnundersøkelser og vurderinger for områder valgt ut på bakgrunn av befaring av alle 
dagsoner. Grunnundersøkelser baserer seg på en grovkartlegging av løsmasser for vurdering av gjennomførbarhet av 
de ulike alternativene og for å gi innspill til kostnadsestimering. I noen områder, hovedsakelig i Gaupåsvatnet og 
Langavatnet, er det gjort mer omfattende grunnundersøkelser.  

Det er i hele planområdet utført 245 totalsonderinger og skutt flere linjer med seismikk. Store deler av planområdet 
ligger under marin grense, men det er ikke påtruffet marine leirer eller store forekomster av leire, som kan påvirke 
kostnad eller gjennomførbarhet. Det er heller ikke påtruffet andre løsmasser som skulle tilsi at noen alternativer ikke 
er gjennomførbare. 

I en grov sammenligning og generalisering av undersøkelsesresultater fra de ulike lokalitetene, ser en at 
grunnforholdene er dominert av et løst lagret topplag bestående av organisk materiale over fastere masser som silt, 
sand og grus. Tykkelsen på det organiske laget varierer for de ulike alternativene, noe som påvirker omfang av 
massetransport og sikringstiltak. Sikringstiltak kan være midlertidige eller permanente støttekonstruksjoner i form av 
spunt eller murer. I noen områder er det vurdert at det vil være behov for tiltak for å eskalere setningsutvikling av 
utlagte masser.   

De mest kritiske punktene i planområdet er vurdert å være fundamentering av bru i Gaupåsvatnet og utfylling i 
Langavatnet. Begge vann har bratt topografi og stor vanndybde. Begge alternativ er vurdert som kompliserte, men 
gjennomførbare, og det anbefales at disse områdene blir vurdert nærmere i neste planfase. Da bør det også 
gjennomføres en mer detaljert kartlegging av løsmasser.     

3.12 Bruer og konstruksjoner 

 Forutsetninger 

Det er sett på mulige løsninger for de største bruene som inngår i ett eller flere av vegalternativene, basert på 
veglinjer og terrengdata. Det er ikke gjort grunnundersøkelser, og det forutsettes at direkte fundamentering er mulig, 
med unntak av brua ved Gaupåsvatnet. Alle bruer forutsettes utført med spennarmert betong. Bruene avsluttes med 
vingemurer eller natursteinmurer med rekkverksplater på toppen. Natursteinmurer samt rekkverksplater er ikke 
modellert/vist i illustrasjonene. Platebruene forutsettes å ha spennvidder mellom 20 og 30 meter. 

For de lengste bruene kan det være hensiktsmessig å ha separate bruer for hver kjøreretning. Dette er spesielt aktuelt 
for bruene som ender ved tunnelportaler der det er større avstand mellom kjørefeltene. 

 Større bruer 
Tabell 3-3: Oversikt over de største bruene, i ulike alternativer, fra sør til nord 

Lokalisering Konstruksjonstype Bruspenn / totallengde Inngår i alternativ 
Gaupåsvatnet Platebru i betong 27 m x 11 / 300m S5 / S11 
Haugland Platebru i betong 20 m x 2 / 40 m S1a / S1b / S6 
Eikås - Brurås Platebru i betong 30 m x 3 / 100 m N2a 
Eikås - Brurås Platebru i betong 30 m x 3 / 120 m N2b 
Eikås- Brurås Platebru i betong 30 m x 7 / 210 m N3b 
Åsamyrane Platebru i betong 30 m x 1 / 30 m N1 
Haukåsskogen Kassebru i betong/stål 60 m x 1 / 60 m N2b/N3a 
Almås Platebru i betong 25 m x 2 / 50 m N2a/N2b 
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Over Gaupåsvatnet, S5/S11 

Platebru/myrbru med søyler og såle 
fundamentert på peler.  

Det er ønskelig å fylle opp djupålen i 
vannet med overskuddsmasser for å 
redusere kostnadene knyttet til 
transport og lagring av 
overskuddsmasser. Det forutsettes 
at djupålen fylles opp for pelet 
løsning til berg. Dersom djupålen 
ikke fylles opp, må andre brutyper 
vurderes. 

 

Figur 3-79: Bru over Gaupåsvatnet, alternativene S5/S11, sett mot sør. 

 
Geotekniske undersøkelser viser at det er kompliserte grunnforhold med bratt topografi og stor avstand til berg. 
Løsningen må jobbes videre med i neste fase.  

Det antas at byggefasen kan gjennomføres uten de største utfordringene når det gjelder trafikkavvikling. 

Ved Haugland, S1a/S1b/S6 

Bru for turveg, kryssing av vassdrag 
og tilkomst til eiendom. 

Det antas at byggefasen kan 
gjennomføres uten problemer med 
trafikkavvikling. 

 

Figur 3-80: Bru ved Haugland, alternativene S1a/S1b/S6, sett mot vest. Eksisterende 
boliger er vist på illustrasjonen. Nærmere vurdering av hvilke bygninger som må 
innløses vil være en del av arbeidet med reguleringsplan for alternativet som velges".   

Ved Eikås – Brurås, N2a  

Bru for kryssing av lokalveg og 
vassdrag. 

Det må tas høyde for trafikk på 
underliggende veg i byggefase. I 
tillegg stilles det svært strenge krav 
til bygging i nærheten av 
Haukåsvassdraget. 

 

Figur 3-81: Bru ved Eikås - Brurås, alternativ N2a, sett mot øst. 
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Ved Eikås – Brurås, N2b 

Bru for kryssing av dagens E39 samt 
vassdrag. Det må sees nærmere på 
nøyaktig søyleplassering ved 
vassdraget. Alternativet er en annen 
brutype uten søyler.  

Det må tas høyde for trafikk på 
underliggende veg i byggefase. I 
tillegg stilles det svært strenge krav 
til bygging i nærheten av 
Haukåsvassdraget. 

 

Figur 3-82: Bru ved Eikås – Brurås, alternativ N2b, sett mot nord. 

Ved Eikås – Brurås, N3b 

Bru for kryssing av dagens E39. 
Lokalveg under brua må tilpasses 
søylene på grunn av 
påkjøringsrampe (økt brubredde) i 
retning nord som går over store 
deler av brua. Det forutsettes at 
eksisterende renseanlegg/dam 
flyttes. 

Det må tas høyde for trafikk på 
underliggende veg i byggefase. I 
tillegg stilles det svært strenge krav 
til bygging i nærheten av 
Haukåsvassdraget. 

 

Figur 3-83: Bru ved Eikås – Brurås, alternativ N3b sett mot vest mot dagens Eikåstunnel. 

Åsamyrane, N1 

To overgangsbruer som en del av 
rundkjøring for kryssing av dagens 
E39. I forbindelse med rampene 
opp mot rundkjøringen må det 
etableres murer. 

Det må tas høyde for trafikk på 
underliggende veg i byggefase 

 

Figur 3-84: Bru ved Åsamyrane, alternativ N1, sett i retning Åsane sentrum og Bergen 
sentrum. 
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Bru ved Haukåsskogen, N2b/N3a 

Bru for kryssing av rundkjøring ved 
sekundærkryss i Haukåsskogen 
med ny tilknytning til framtidig 
lokalveg Steinestøvegen (dagens 
E39). for å unngå søyler i 
rundkjøringen, er det vurdert bru i 
ett spenn. Et alternativ er bru med 
kassetverrsnitt som vist. 

Brua kan bygges helt uavhengig av 
trafikk. 

 

Figur 3-85: Bru ved Haukåsskogen, alternativene N2b/N3a, sett mot vest. 

Bru ved Almås, N2a/N3b 

Bru for viltkrysning og tilkomst til 
eiendom. Lokalveg under bru må 
kanskje tilpasses for å opprettholde 
frihøyde under brua. 

Brua kan bygges helt uavhengig av 
trafikk. 

 

 

Figur 3-86: Bru ved Almås, alternativene N2a/N2b. 

 Mindre konstruksjoner 

På flere av delstrekningene vil det være behov for kortere bruer/kulverter for kryssing av lokalveger. Det bør tilstrebes 
å bruke plassproduserte løsninger. Prefabrikkerte løsninger bør bare benyttes på de stedene hvor byggefase skaper 
store utfordringer med trafikkavvikling. For bruene som ligger høyt over terrenget vil det bli aktuelt med frittstående 
vingemurer i naturstein eller betong. Det vil i tillegg bli behov for en rekke mindre støttemurer i alle trasevalg. 

3.13 Anleggsgjennomføring 

Arbeidet med kommunedelplanen har avdekket en del anleggstekniske utfordringer. Planen avgrenser en 200 meter 
bred korridor som gir rom for anleggstekniske tiltak i vegens nærområde. Det kan bli behov for å gå utenom denne 
korridoren i anleggsperioden, men dette kan ikke fastsettes endelig før veglinjen blir bestemt gjennom en 
reguleringsplan. Alle alternativene er vurdert som anleggsteknisk gjennomførbare, der noen er mer utfordrende enn 
andre. De viktigste av de krevende anleggene er omtalt nedenfor, men det må forventes at flere utfordringer blir 
avdekket i arbeidet med reguleringsplanen.  

• Utfylling i Gaupåsvatnet. Alternativ S5 og S11. 
o Alternativene er avhengige av større utfylling i Gaupåsvatnet for å fundamentere en konstruksjon. 

Stor dybde og utfordrende grunnforhold gjør dette til en anleggsteknisk utfordring. 
• Utfylling i Langavatnet. Alternativ N1. 

o Alternativet krever større utfylling i Langavatnet. Stor dybde gjør dette anleggsteknisk utfordrende. 
• Trafikkavvikling Blindheimsdalen. Alternativ S1a, S3 og S5. 

o Alternativene bruker i stor grad eksisterende veg. Sidebratt terreng vanskeliggjør trafikkomlegging  
• Trafikkavvikling Arnavågen. Alternativ S5 og S11. 

o Alternativene bruker i stor grad eksisterende veg. Sidebratt terreng og nærhet til sjø vanskeliggjør 
trafikkomlegging.  
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• Overdekning i tunnel under Gaupås. Alternativ S3 og S9. 
o Alternativene har tunnel med relativt liten overdekning kombinert med utfordrende grunnforhold 

som gjør dette til en anleggsteknisk utfordring. 
• Forebygge forurensning i Haukåsvassdraget. Alternativ N2a, N2b, N3a og N3b. 

o Alternativene innebærer nærføring til sårbart vassdrag. 

Under er listet opp øvrige anleggstekniske utfordringer som gjelder alle alternativ, i større eller mindre grad.  

• Omlegging av trafikk i anleggsfasen, gjelder alle alternativ. 
• Tunnelpåhogg, generell plassering og kompleksitet. 
• Kryssing av jernbanetunnel i drift med ny vegtunnel i Arna. Gjelder alle alternativer. 
• Tunnelpåhogg i Arna. Gjelder alle alternativer. 
• Sidebratt terreng og nærføring til industr, boliger og gravplass gjør påhogget i Arna anleggsteknisk 

komplisert.  
• Kompliserte kryssområder. Gjelder alle alternativer 
• Usikkerhet rundt grunnforhold/liten overdekning i tunnel 
• Plassering av rigg og midlertidige deponiområder 
• Avgrense berørte områder, sikre at omgivelsene ikke blir forurenset. 
• Øvrig infrastruktur, el, tele, VA  

Trinnvis utbygging av delstrekning nord og sør vurderes til ikke å gi spesielle utfordringer for anleggsgjennomføringen.  

3.14 Massebalanse, deponi og forurenset grunn 

 Massebalanse 

Alle alternativene har stort masseoverskudd, mellom 2,3 millioner og 4,6 millioner m3, se tabell 3-4. Overskuddet 
består i hovedsak av utsprengte stein-masser, men dagsonene genererer også, i ulik grad, overskudd av jordmasser. I 
reguleringsplan for valgt alternativ må det arbeides videre med optimalisering av linje for å redusere masseoverskudd. 

Tabell 3-4: Veglengder i tunnel og dagsone og masseoverskudd for de ulike alternativene samt rangering av disse 

Alternativ Lengde tunnel (m) Lengde dagsone (m) Masseoverskudd (mill. m3) Rangering 
S1A-N1 10290 6660 3.5 11 
S1B-N1 11580 5370 4.3 16 
S1A-N2 6890 11860 3.0 6 
S1B-N2 8180 10570 3.2 8 
S3-N1 11620 5390 3.9 13 
S3-N2 8220 10590 3.1 7 
S5-N1 9270 8780 2.8 4 
S5-N2 5870 13980 2.3 2 
S6-N3a 11630 6240 4.2 14 
S6-N3B 12870 4860 4.2 14 
S6-N2 8650 9780 3.5 11 
S9-N3a 13100 4380 4.6 18 
S9-N3B 11590 6220 4.4 17 
S9-N2 10120 7920 2.8 4 
S11-N3a 10075 8986 3.4 10 
S11-N3B 11345 7345 3.2 8 
S11-N2 7335 12183 2.6 3 
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Referansesituasjon    1 

 Massedeponi 

Det vil være behov for permanent lagring av overskuddsmasser fra tunnelene i alle traséalternativ. Massedeponi 
krever også konsekvensutredning. Potensielle massedeponi som kan etableres tett på de respektive alternativ, eller 
som er uavhengig av veganlegget, men likevel ligger tett ved, blir omtalt i en mulighetsanalyse for massedeponi. 
Analysen av disse deponiområdene er samlet i eget notat som vedlegges plansaken. Figur 3-87 viser vurderte 
lokaliteter for massedeponi. Noen er tilleggsfyllinger, altså fyllinger tett på veg eller kryssområder utover det som 
trengs for veganlegget, og noen er separate deponier i nærheten av veganlegget.  

 

Figur 3-87: Oversikt over vurderte deponi-områder 

Massedeponiene som ikke er knyttet til ett spesifikt alternativ, må konsekvensutredes på neste plannivå. Det gjelder 
også eventuelle områder for midlertidig massehåndtering og knuseverk. Det vises til Faktaark M-1243/2018: 
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset grunn. 

 
Arna   

Klauvaneset   
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 Forurenset grunn 

Grunnforurensning er vurdert på bakgrunn av dagens arealbruk, kjent historisk bruk, registreringer i Miljødirektoratets 
database over grunnforurensning og Bergen kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn.  

Det er avdekket mistanke om forurensning for alle trasèalternativer, bortsett fra alternativene S9-N3a og S11-N3a. Det 
er knyttet mistanke om forurensning til områdene langs traséen ved Gaupås/Blindheim, Eikås og Tuft (Hordvik). For 
nærmere beskrivelse av hvordan traséalternativene berører forurensede områder, se eget notat om Vurdering av 
risiko for forurenset grunn. 

3.15 Flom 

For de 17 ulike vegalternativene og referansesituasjonen er det beregnet nedslagsfelt, flomvannføringer og 
dimensjoner på kulverter og bruer for hovedbekkene som krysser E16/E39. Kapasitetsberegning av kryssinger er 
basert på dagens krav som tar hensyn til 40 % klimapåslag og tilstopping av kulverter. Det er vurdert risiko for 
flomskader i berørte områder langs E16/E39 for de ulike alternativene sammenlignet med referansesituasjonen.  

 Dagens situasjon 

Eksisterende bekke- og elvekryssinger er vurdert til å være underdimensjonert sett mot dagens krav. En veg i denne 
kategorien skal kunne møte flom med 200-års gjentaksintervall med klimapåslag og tilstopping. Flere kryssinger vil 
måtte erstattes av større stikkrenner eller bruer. Dette kan bedre flomforholdene oppstrøms ved disse kryssingene. 

 Nye veglinjer i søndre del av planområdet 

Alternativene S3 og S9 er vurdert som de beste blant alternativene i sør fordi de har lengst tunnellinje, færrest 
kryssingspunkter, og dermed mindre risiko for flom. 

Alternativene S5 og S11 går gjennom flere områder med risiko for jord- og flomskred og går på fylling i Gaupåsvatnet. 
Det er utført en flomsonekartlegging for Gaupåsvassdraget for S5 og S11 samt dagens situasjon. Alternativene S5 og 
S11 gir disse endringene i Gaupåsvassdraget:  

• Fylling i Gaupåsvatnet vil øke vannstanden i Gaupåsvatnet med inntil 2 cm og øke vannføringen i elven ned til 
Ytre Arna med mindre enn 1% ved dimensjonerende flom. Dette kan virke som en neglisjerbar økning, men 
dersom flomvannstanden stiger med noen cm i områdene med berørte bygninger, så betyr dette at 
utfyllingen vil medføre at bygningene oftere blir utsatt for flom i fremtiden. Økt hyppighet av skader på 
bygninger og infrastruktur grunnet flom er vurdert som negativ konsekvens. Utfylling i Gaupåsvatnet bør ikke 
gjøres uten kompenserende tiltak ved utløpet slik at normalvannstanden senkes. Å senke utløpsterskelen 
med 5 cm er vurdert til å medføre 10 cm lavere vannstand i Gaupåsvatnet ved 200-årsflom og økning på 2 % i 
flomvannføring nedstrøms Gaupåsvatnet. Denne løsningen krever at økt flomvannføring er vurdert som 
akseptabel for de berørte industribygningene i Ytre Arna. 

• Å fylle ut hele Vikane som deponi av masseoverskudd vil øke vannstanden i Gaupåsvatnet med 5 cm og øke 
vannføringen nedstrøms i vassdraget med 1,5 m3/s ved 200-årsflom. Dette betyr at bygningene som i dag 
ligger i flomsonen vil bli berørt oftere og i større grad av flom. Dette er vurdert som en stor negativ 
konsekvens. 

Alternativene S5 og S11 er vurdert å gi hyppigere flomskader i områdene med berørte bygninger og infrastruktur i 
søndre del av planområdet og er derfor vurdert som de dårligste alternativene med tanke på flom og flomskred. 
Under forutsetning av punktene under, skal ikke andre vegalternativer påvirke flomsituasjonen i Gaupåsvassdraget: 

• Vegen ligger høyere enn flomvannstanden 
• Kulvertene som krysser vassdraget har nok kapasitet 
• Det er tatt hensyn til erosjonsfare som følge av flom ved fyllingen   
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Vurdert etter fare for flom, rangeres vegalternativene i sør som vist i tabell 3-5 (fra best til dårligst): 

Tabell 3-5: Rangering av vegalternativer i sør, sett mot flomfare. 

Rangering Vegalternativ 
1 S3 og S9 
2 S1a og S1b 
3 S6 
4 S5 og S11 

 

Mulig tiltak for å begrense økt flomfare ved utfylling til ny veg vil være: 

• Å redusere nivået til utløpsterskelen i Gaupåsvatnet med 5 cm. Dette vil medføre varig senket vannstand med 
5 cm i Gaupåsvatnet og 10 cm senkning ved dimensjonerende 200-årsflom. En senket utløpsterskel vil øke 
flomvannføringen nedstrøms med ca. 2 % ift. dagens situasjon.  

• For å ikke øke flomfaren i elven til Ytre Arna bør kulvertkapasiteten til to kulverter økes. Kulvertene bør 
dimensjoneres for maksimal vannføring på ca. 75 m3/s. 

 Nye veglinjer i nordre del av planområdet 

Alternativene N3B, og N3a går begge i lang tunnel under Veten og er vurdert som best med tanke på flom. N2a og N2b 
er kombinasjonen med flest kryssingspunkter, og er vurdert som et dårligere alternativ med tanke på sikkerhet mot 
flom.  

Det er utført en flomsonekartlegging for Langavatnet i dagens situasjon og for alternativ N1 på strekningen Vågsbotn-
Plantasjen, sør for Langavatnet.  Alternativ N1 inkluderer delvis fylling av Langavatnet mot sør med ny strandlinje ca. 
50 m. lenger nord enn i dag. Den planlagte fyllingen vil øke flomvannstanden i Langavatnet med noen cm, og øke 
vannføringen og flomvannstanden nedstrøms i kanalen med noen cm. Dersom flomvannstanden stiger med noen cm i 
områdene med berørte bygninger, betyr dette at bygningene vil bli berørt oftere av flom. Ved Åsane, vil 
flomvannstanden bli noen cm høyere og oppstuvingseffekten fra kulverten vil øke. Dette er vurdert som en negativ 
konsekvens. Alternativet N1 er derfor vurdert som det dårligste av de nordlige alternativene når det gjelder flom. 
Vurdert for flomfare vurderes vegalternativene i nord som vist i tabell 3-6 (fra best til dårligst): 

Tabell 3-6: Rangering av vegalternativer i nord, sett mot flomfare. 

Rangering Vegalternativ 
1 N3a og N3b 
2 N2a/b 
3 N1 

 

Mulig tiltak for å begrense økt flomfare for alternativ N1 vil være å grave ut et område ved Langavatnet for å 
kompensere utfyllingen i sør for å sikre at demping i vannet vil være den samme som for dagens situasjon. Den 
samme kompensasjonen for utfylling kan muligens oppnås ved å etablere en terskel ved utløpet av Krosslivatnet, med 
formål å holde igjen mer vann i Krosslivatnet i en flomsituasjon. 

 Rangering av traséalternativer 

Tabellen nedenfor rangerer de ulike traséalternativene i forhold til flom ved å vurdere om det blir bedre eller verre 
flomforhold sammenlignet med dagens situasjon. Alternativene markert med rødt er dårligst i første rekke på grunn 
av konsekvensene ved Gaupåsvassdraget og Langavatnet der flere boliger vil rammes oftere av flom med ny E16/E39.  
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Tabell 3-7: Vurdering av flomfare for de gjennomgående vegalternativene sammenlignet med referansesituasjonen; grønn = 
forbedring, gul = liten endring, rød = forverring. 

Alternativ 
Lengde 
totalt (m) 

Lengde 
daglinje (m) 

Antall 
kryssinger Kommentar Vurdering  

Ref.sit.   34 (E16) + 76 (E39) Begrenset kapasitet på kulverter/bruer  
S9-N3b 18250 4100 9   
S9-N3a 18070 5490 11   
S6-N3b 18750 5900 12   
S6-N3a 18460 9060 17   
S9-N2b 18530 8170 16 Krysser fareområder  
S3-N2a 18240 9830 18 Krysser fareområder  
S1B-N2a 19210 10750 21 Krysser fareområder  
S6-N2a 18920 12810 21 Krysser fareområder  
S1A-N2a 19240 12080 22 Krysser fareområder  
S3-N1 16370 3970 8 Konsekvens i Langavatnet  
S1B-N1 17410 5600 11 Konsekvens i Langavatnet  
S1A-N1 17380 6870 12 Konsekvens i Langavatnet  
S11-N3b 18700 7370 12 Negative konsekvenser i Gaupåsvatnet 

Krysser fareområder 
 

S11-N3a 18120 8760 13 Negative konsekvenser i Gaupåsvatnet 
Krysser fareområder 

 

S11-N2b 18580 11020 17 Negative konsekvenser i Gaupåsvatnet 
Krysser fareområder 

 

S5-N1 18050 9280 
 
 

13 Negative konsekvenser i Gaupåsvatnet 
Konsekvens i Langavatnet 
Krysser fareområder  

 

S5-N2a 19900 12530 22 Negative konsekvenser i Gaupåsvatnet 
Krysser fareområder 
Mange kryssinger 

 

3.16 Trafikksikkerhet 

I tråd med Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen er det utarbeidet en trafikksikkerhetsmessig 
konsekvensanalyse for de ulike vegalternativene, holdt opp mot referansesituasjonen. Det er foretatt en kvantitativ og 
en kvalitativ vurdering. I tillegg er kost-/nytte-programmet EFFEKT brukt for å estimere forskjeller i ulykkeskostnader 
og ulykkestall. Resultatene herfra er tatt inn i Prissatte konsekvenser, Ulykker, jf. kapittel 5.1.5.  

Analysen viser store trafikksikkerhetsgevinster for alle nye vegalternativer sammenlignet med referansesituasjonen. 
Noen av alternativene får riktignok en liten økning av personskadeulykker med lettere skadde. Forskjellene er små 
mellom noen av alternativene. De er likevel rangert basert på den kvantitative og kvalitative analysen, se tabell 3-8.  

Tabell 3-8: Trafikksikkerhetsmessige konsekvenser, rangering av de beste vegalternativene. 

Rangering Kvantitativ vurdering Kvalitativ vurdering 
1 S1aN1 S3N1 
2 S3N1 S1aN1, S6N2b, S9-N2b 
3 S1bN1 S1bN1, S3N2a, S9N3a 

 
Basert på en kvalitativ og kvantitativ risikovurdering av de ulike vegalternativene, skiller S3N1 seg positivt ut for den 
trafikksikkerhetsmessige effekten. Alternativet vurderes som nest best i den kvantitative risikovurderingen med 
minimal forskjell fra det beste alternativet (S1aN1). Alternativ S3N1 vurderes videre som det beste alternativet med 
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tanke på trafikksikkerheten i den kvalitative risikovurderingen. Totalt sett er det derfor dette alternativet som 
anbefales med hensyn til trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen.  

Alternativene S1aN1 og S1bN1 vurderes også som særlig gode vegalternativer som kommer godt ut av både den 
kvalitative og kvantitative vurderingen av trafikksikkerheten.   

3.17 Støy 

Vegtrafikkstøy er beregnet for prognoseåret 2050 i tråd med SVV Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Støysonekart er 
brukt for å vurdere hvor mange boliger og fritidsboliger som blir berørt av støy.  

 Berørte boligbygg 

Tabell 3-9 viser antall bygninger med boliger eller fritidsboliger i gul og rød støysone, uten støyskjerming langs vegen.  

Tabell 3-9: Antall bygninger, boliger eller fritidsboliger i rød og gul støysone, uten langsgående vegnær støyskjerming. 

  Store 
boligbygg 

Små  
boligbygg Fritidsboliger 

Store 
boligbygg 

Små  
boligbygg Fritidsboliger 

 Rød støysone Gul støysone 

Referansesituasjon 8 190 15 4 605 25 

S1a-N1 5 190 5 8 580 25 

S1a-N2a 5 200 15 8 705 40 

S1b-N1 5 160 5 8 590 20 

S1b-N2a 5 170 10 8 690 40 

S3-N1 5 180 5 7 560 20 

S3-N2a 5 195 10 7 585 35 

S5-N1 5 195 5 8 750 20 

S5-N2a 5 195 10 8 815 40 

S6-N2b 5 150 15 8 660 40 

S6-N3a 5 135 5 8 590 25 

S6-N3b 5 120 5 8 615 25 

S9-N2b 5 130 10 8 620 35 

S9-N3a 5 105 5 7 560 20 

S9-N3b 5 90 0 8 580 20 

S11-N2b 5 130 10 7 750 30 

S11-N3a 5 120 5 8 715 15 

S11-N3b 5 105 0 8 740 25 
 

Figur 3-88 sammenligner støysituasjonen for de ulike vegalternativene med referansesituasjonen. Essensen er at flere 
boligbygg kommer i gul støysone i alternativene med lengre daglinjer nært bebyggelse. I sør gjelder dette veglinjer 
langs Arnavågen (S5 og S11) eller gjennom Blindheim/Haugland-området (S1a) mens det i nord gjelder veg i dagen ved 
Haukås (N2b og N3a) eller i Almås-/Hylkje-området (N2b). Ingen av alternativene gir nevneverdig økning i antall 
boliger og fritidsboliger i rød støysone. Alternativene som i sør er trukket øst for Blinde-/Birkelandsområdet (S6, S9 og 
S11) gir størst reduksjon i boliger i rød støysone.   
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Figur 3-88. Endring fra referansesituasjonen, antall bygninger med boliger og fritidsboliger i gul og rød støysone, uten langsgående 
vegnær støyskjerming. 

 Andre bygg med støyømfintlig bruksformål 

I tillegg til boliger og fritidsboliger vil barnehager, skoler og bo- og behandlingssentre kunne få overskridelser av 
relevante støygrenser. Blant disse er: 

Tabell 3-10: Virksomheter med støyømfintlige bruksformål utover boliger og fritidsboliger. 

Barnehager Skoler Bo- og behandlingssentre 
Arna familiebarnehage, avd. Sveiarvegen Kyrkjekrinsen skole Arna eldresenter 
Arna kyrkjelyd sin barnehage Ytre Arna skule Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 
Hordvik barnehage Haukås skole Lakslia bofellesskap 
Hylkje barnehage Åsane vgs  
Arnatveit barnehage   
Indre Arna barnehage   

 Støyskjerming  

Skjerming langs nye vegstrekninger er aktuelt i relativt tettbygde områder og der vegen ligger høyere eller like høyt 
som berørte bygninger og eventuelle stille områder/friområder. Det er gjort en overordnet vurdering av hvor 
skjerming langs vegen kan ha god effekt og dette inngår i kostnadsoverslaget. 

Lokal støyskjerming er aktuelt i spredtbygde områder eller der bygninger ligger høyere enn vegen. Lokale skjermer må 
enkelte steder suppleres med fasadetiltak.  

Rød støysone 

Gul støysone 
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3.18 Luftforurensning 

Luftforurensning fra vegtrafikk er modellert for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) i henhold til T-1520 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging og SVVs håndbok V712. Det er utført modellering for et 
år med normalt observert meteorologi og et år med mange inversjonssituasjoner. Modelleringen er utført for 
referansesituasjonen og to nye vegalternativer. S1a-N1 er vurdert som et alternativ kjennetegnet av lange tunneler og 
dagsone gjennom inversjonsområdet ved Blinde. S5-N2a er undersøkt som et alternativ med lange dagsoner nærmere 
dagens veg og bebyggelse. 

 Luftforurensning langs veglinjene 

Resultatene viser at grenseverdiene i forurensningsforskriften og retningslinje T-1520 blir overskredet i planområdet 
for både NO2 og svevestøv (PM10), og at situasjonen kan bli dårligere ved inversjonssituasjoner. En oppsummering av 
hvor mange personer som blir utsatt for gul og rød luftforurensningssoner er vist i tabell 3-11. Resultatene viser et 
høyt antall berørte beboere fordi beregningene er gjort på grunnkretsnivå. Det er flere barnehager og skoler som blir 
utsatt for luftkvalitet som er over grenseverdier ved inversjonstilfeller for alle alternativene. Ved normalår er de 
derimot kun Kida Festtangen barnehage og Haugland skole som blir utsatt.  

Tabell 3-11: Antall personer utsatt for rød og gul luftforurensningssone (NO2 og svevestøv) basert på trafikkprognose for 2050. 

Alternativ Normalår eller 
inversjonsår 

Antall personer utsatt for 
luftforurensningssone 

Forskjell fra referansesituasjon 

Rød Gul Rød Gul 
Nullalternativ Normal 980 2930 - - 

Inversjon 2850 8790 - - 
S1a-N1 Normal 1790 1810 810 -1120 

Inversjon 2790 3970 -60 -4820 
S5-N2a Normal 1030 2810 50 -120 

Inversjon 2480 7750 -370 -1040 
 

Det er sammenlagt flere personer som blir utsatt for gul eller rød luftforurensningssone (NO2 og svevestøv) i 
referansesituasjonen enn i de to undersøkte alternativene i et år med normale forhold. Det er like mange som blir 
utsatt for luftforurensningssoner for alternativ S1a-N1 og S5-N2a, men flere blir utsatt for rød luftforurensningssone i 
alternativ S1a-N1. I referensealternativet er situasjonen for svevestøv marginalt bedre enn for S1a-N1 og S5-N2a, 
mens situasjonen for NO2 er bedre i S1a-N1 og S5-N2a enn i referansealternativet. 

Under inversjon kan imidlertid utslipp av NO2 gi større luftforurensninger for alle alternativer. Flest blir utsatt for 
luftforurensing med NO2 i nullalternativet når det er inversjon. Både alternativ S1a-N1 og S5-N2a er bedre enn 
nullalternativet. Begge vil føre til at færre personer blir utsatt for luftforurensning i rød eller gul sone ved inversjon og 
alternativ S1a-N1 har færrest utsatte når det er inversjon. 

 Luftforurensning ved tunnelmunninger 

Det er i første rekke ved tunnelmunningene til de lange tunnelene at relativt store områder blir liggende i rød eller gul 
luftforurensningssone. Forurensninger som oppstår langs hele tunnelløpet vil samles opp ved munningene. Ettersom 
alternativ S1a-N1 har lange tunneler, bidrar også tunnelmunningene mye til utstrekningen av luftforurensningssonene 
for dette alternativet. En oppsummering av hvor mange personer som blir utsatt for gul og rød luftforurensningssoner 
er vist i tabell 3-12. Også her er beregningene gjort på grunnkretsnivå og antall berørte personer blir høyt. 
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Tabell 3-12: Antall personer som blir utsatt for rød og gul luftforurensningssone ved tunnelmunningene som ikke inngår i 
nullalternativet, S1a-N1 og S5-N2a for et normalår og basert på trafikkprognoser for 2050. 

Tunnel 
Antall personer utsatt for luftforurensningssone 

Rød Gul 
Vikaleitetunnelen 490 270 
Spåketunnelen S9 130 190 
Spåketunnelen S3 250 210 
Hetlebakkatunnelen 0 0 
Hetlebakksåtatunnelen 0 0 
Blindetunnelen  10 0 
Almåstunnelen 340 210 
Kvammetunnelen 330 550 
Vetentunnelen 890 500 
Indre Arna tunnelen 0 0 
Ytre Arna tunnelen 0 150 
Høgdehaugtunnelen 0 20 
Falkangertunnelen 0 40 

 

 Mulige avbøtende tiltak 

Bruk av ventilasjonstårn i tunnelene i alternativene kan redusere omfanget av luftforurensning. Dette vurderes ikke 
som en mulighet for nullalternativet, som er dagens veglinje, med relativt korte og få tunneler. Mulige avbøtende 
tiltak mot spredning av svevestøv er å skjerme utsatte områder med vegetasjon og jevnlig renhold av vegene. 

3.19 Klimaregnskap 

Klimagassutslipp (CO2-ekv) er en prissatt konsekvens som inngår i beregning av netto nytte (kapittel 5.1). Det er 
likevel viktig å se nærmere på komponentene som inngår i dette, og hvordan utslippene fordeler seg på byggefase og 
driftsfase i de ulike alternativene. 

På dette overordnete planstadiet brukes verktøyet Effekt for å beregne sannsynlig endring i totale utslipp og 
forskjeller mellom alternativene. I tillegg til standard inngangsdata om vegen, tunnelmengder osv., er det her også 
brukt utvidete muligheter til å legge inn data om antatt arealbeslag av skog, jordbruksareal og myr som medfører 
utslipp av klimagasser. Resultatet for de 17 alternativene er vist i figur 3-89. 
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Figur 3-89: Økning i klimagassutslipp (tusen tonn, CO2-ekv) sammenlignet med referansealternativet. 

Effekt viser at alle alternativer gir økte klimagassutslipp sammenlignet med referanse. Som en ser av figur 3-89 
varierer økningen relativt lite, fra 332 tusen tonn (S9-N3b) til 383 tusen tonn (S5-N2a) i løpet av bygge- og levetiden. 
Nær halvdelen av de ekstra utslippene henger sammen med byggefasen. Alternativene med mye tunnel har mest 
utslipp knyttet til tunneldriving, betong og annen materialbruk, men dette motvirkes og oppveies av at alternativene 
med mye daglinje har vesentlig mer arealbeslag som gir utslipp. Samlet er det derfor ikke så store forskjeller for 
utslipp fra byggefasen. Utslipp fra driftsfase, transport og drift og vedlikehold, er noe større i de vestlige alternativene 
via Blindheimsdalen. Dette fordi samlet trafikkarbeid (kjt.km) her er noe større enn i alternativene via Eikås.  

I reguleringsplanfasen vil det være viktig å arbeide med å redusere klimagassutslippene mest mulig.  

3.20 Investeringskostnader 

Det er gjennomført Anslag for å beregne anleggskostnader for alternativene, inkludert gang- og sykkeltiltak langs 
eksisterende veg. 

Kostnadene inngår i beregning av netto nytte i kapittel 5.1.7. For kommunedelplannivå er det krav til nøyaktighet       
+/- 25 %. Alle kostander er i 2019 -kr. Resultatene er vist i figur 3-90 og figur 3-91. 

Sannsynlig kostnad varierer fra laveste 10,4 mrd. (S1a-N2a) til høyeste 13,1 mrd. (S9-N3a). De vestlige alternativene 
via Blindheimsdalen har generelt lavere kostnad. Alternativ via Eikås koster mer fordi de har en større andel tunnel.  
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Figur 3-90: Beregnet sannsynlig investeringskostnad (P50) for de 17 alternativene. Kostnader er i 2019-kr, og inklusiv 
entreprenørens rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og usikkerhetskostnader.   

 

Figur 3-91: Oversikt over kostnadsspenn (+/-25%) og sannsynlig kostnad (P50) i 2019-kr. * I tabellen er også vist kostnader for fire 
kombinasjoner der linjer via Blindheimsdalen er kombinert med N3a.  

 

 
 

 

* 
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4 Metode for konsekvensutredning 

4.1 Innledning 

I tråd med plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger, er det utredet konsekvenser av 
tiltaket. Statlige retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger, utredningsinstruksen og rundskriv om 
samfunnsøkonomiske analyser gir også føringer om at planlegging av transportsystem skal omfatte 
alternativvurderinger som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, og transportøkonomiske virkninger. 
Utredningstema, utredningsomfang og metode er utført i henhold til fastsatt planprogram datert 29.01.2020, og 
ovennevnte krav og retningslinjer.  

4.2 Hovedgrepet i konsekvensanalysen 

Konsekvensutredningen er gjennomført i samsvar med Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
Metoden i håndboken beskriver en samfunnsøkonomisk analyse bestående av to deler: prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, se figur 4-1. Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som kan måles i kroner, mens ikke-prissatte 
konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette. Hensikten med den 
samfunnsøkonomiske analysen er å vurdere tiltakets samfunnsøkonomisk lønnsomthet, og hvordan dette varierer 
mellom dem.    

I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen er det gjennomført følgende utredninger: 

• Vurdering av måloppnåelse 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse  
• Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger 
• Trafikksikkerthetsanalyse 
• Vurdering av trinnvis utbygging 

 

Figur 4-1: Hovedgrepet i konsekvensanalysen etter håndbok V712. 

Basert på den samfunnsøkonomiske analysen og tilleggsutredningene, anbefaler Statens vegvesen et korridorvalg for 
vedtak og som skal reguleres i neste planfase. 
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4.3 Samfunnsøkonomisk analyse i V712 

 Prissatte konsekvenser 

Komponentene i prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser omfatter virkninger som det er etablert faglig grunnlag for å beregne i kroner. Dette gjelder 
blant annet effekter for de reisendes reisetider, reiseomfang og reisekostnader. Det omfatter også 
investeringskostnader, driftskostnader, ulykkeskostnader og samfunnsøkonomiske kostnader ved støy- og 
luftforurensing. Tabell 4-1 viser en oversikt over alle komponentene som inngår i analysen etter håndbok V712. 

Tabell 4-1: Prissatte kostnads- og nyttekomponenter fordelt på aktørgruppe. Hentet fra V712 Konsekvensanalyser, 2018. 

Aktørgruppe Kostnads- og nyttekomponenter 

Trafikant- og transportbrukere Distanseavhengige kjørekostnader 
Andre utgifter for trafikantene 
Tidsavhengige kostnader 
Ulempekostnader i ferjesamband 
Helsevirkninger for gående og syklende 
Utrygghetskostnader for gående og syklende 

Operatører Inntekter 
Utgifter 
Overføringer 

Det offentlige Investeringskostnader 
Drifts- og vedlikeholdskostnader 
Overføringer 
Skatteinntekter 

Samfunnet for øvrig Ulykker 
Støy 
Luftforurensing 
Klimagasser 
Restverdi 
Skattekostnad 

Forutsetninger og grunnlag 

Konsekvensene beregnes i forhold til referansealternativet, det vil si en situasjon i 2050 hvor tiltaket ikke er bygget (se 
kapittel 3.1 for definisjon av referansealternativet i dette prosjektet). Forutsetninger for analysen av prissatte 
konsekvenser er gitt av Finansdepartementet og håndbok V712. Det gjelder blant annet analyseperiodens lengde, 
kalkulasjonsrenten for beregninger av nåverdier og skattefinansieringskostnaden. Tabell 4-2 gir en oversikt over 
sentrale forutsetninger i beregningene. 

Trafikkberegningene og trafikale virkninger er dokumentert i egen fagrapport vedlagt plandokumentene. De trafikale 
virkningene omregnes til nyttevirkninger i kroner ved hjelp av et sett standard enhetskostnader. Lignende 
omregningsfaktorer benyttes for ulykker og klimautslipp, og for kostnader ved drift og vedlikehold av infrastrukturen.  

Investeringskostnadene er beregnet ved hjelp av metoden ANSLAG, og er dokumentert i kapittel 3.20. 

Prissatte konsekvenser er beregnet ved å legge nytten og kostnadene ved de ulike komponentene inn i vegvesenets 
beregningsverktøy, EFFEKT (versjon 6.73). Tiltakets samlede prissatte konsekvens blir gjennom dette verktøyet 
oppsummert i en netto nyttevurdering.  

Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene (investeringskostnader og driftskostnader) ved 
å gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) er et relativt mål på lønnsomhet, 
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og sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver krone av offentlige midler som brukes til prosjektet. Dette 
er et av kriteriene for rangering av alternativer for prissatte konsekvenser. 

Tabell 4-2: Tabell med sentrale beregningsforutsetninger benyttet i prosjektet. 

Parameter Forutsetning 

Åpningsår 2031 

Anleggets levetid 75 år 

Analyseperiode 40 år 

Investeringsperiode 5 år 

Restverdiperiode 35 år 

Kalkulasjonsrente 4 % t.o.m. 40 år etter åpningsår, 3 % 41-75 år etter åpningsår 

Skattefinansieringskostnad 100 % 

Beregningsår transportmodell 2050 

Sammenligningsår 2022 

Prisnivå for resultater 2019 

EFFEKT-versjon 6.73 

 

4.4 Ikke-prissatte konsekvenser 

Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger som det kan være umulig eller lite hensiktsmessig å verdisette i kroner. 
Formålet med analysen er å vise konsekvensene av tiltaket for de ikke-prissatte temaene, og å synliggjøre 
beslutningsrelevante forskjeller mellom alternativene.  

I henhold til V712 er de ikke-prissatte temaene delt i fem fag:  

• Landskapsbilde (se kapittel 5.2.2) 
• Friluftsliv/by- og bygdeliv (se kapittel 5.2.3) 
• Naturmangfold (se kapittel 5.2.4) 
• Kulturarv (se kapittel 5.2.5)  
• Naturressurser (se kapittel 5.2.6) 

De ikke-prissatte temaene omhandler ulike aspekt ved miljøet i et område. Hvert deltema blir nærmere beskrevet i 
kapittel 5, og metoden for hvert fag beskrives i fagrapportene som er vedlagt plandokumentene.  

Hvert fag gjør først hver sin vurdering av alternativene, før det gjennomføres en samlet vurdering av alle de ikke-
prissatte tema. Tre begrep står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et område, eller et miljø er, i et nasjonalt perspektiv. 
• Påvirkning: Vurdering av hvordan det samme området blir påvirket som følge av tiltaket. Påvirkning blir 

vurdert i forhold til referansealternativet, og kan være både i form av forringelse eller forbedring. 
• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i samsvar med matrisen i 

figur 4-2. Konsekvensgraden går fra fire pluss (verdiøkning som følge av tiltaket) til fire minus (alvorlig 
miljøskade av tiltaket).  
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Figur 4-2: Matrise for konsekvensvurdering av ikke-prissatte konsekvenser, fra håndbok V712. 

4.5 Usikkerhet i vurderingene 

Utredningene i en konsekvensanalyse baserer seg på kunnskap som foreligger i dag, og forutsetninger om framtiden 
og utviklingen. På kommunedelplannivå er hovedhensikten for konsekvensutredningen å komme fram til hvor det nye 
vegtiltaket skal gå, og hvilke hovedløsninger man skal gå for. Tiltaket vil derfor være på et korridornivå, med mulighet 
for tilpasninger innenfor denne korridoren i neste planfase. Detaljer knyttet til tiltaket er derfor ikke er avklart på 
kommunedelplannivået. 

På grunn av disse faktorene innebærer virknings- og konsekvensutredningene en viss grad av usikkerhet. Dette gjelder 
både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, så vel som ROS og andre tilleggsutredninger. Usikkerheten som ligger i 
både tiltaket og den påfølgende konsekvensvurderingen, er derimot av en grad som aksepteres for dette plannivået. 
Alle tiltaksalternativene er utredet på samme detaljnivå, og de relative forskjellene mellom dem vil derfor være 
tilstrekkelig robuste til å ta en beslutning om korridor.  

Ved regulering av endelig valgt trasé, vil detaljer om både tiltaket og konsekvensene av dette komme fram. 
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5 Resultater av konsekvensutredningen 

5.1 Prissatte konsekvenser 

 Innledning og forutsetninger 

Metoden for den samfunnsøkonomiske analysen er beskrevet i kapittel 4. Beregning av prissatte konsekvenser er 
gjennomført i henhold til metodikk i håndbok V712 med programmet EFFEKT versjon 6.73.  Trafikkberegningene som 
inngår i analysen er gjort med Regional transportmodell (RTM). Trafikkberegninger og prissatte konsekvenser er 
nærmere beskrevet i egen fagrapport som er vedlagt plandokumentene.  

17 alternativer inngår i analysen. Det er også gjort tilleggsberegninger for å belyse effekter av andre tiltak som 
«nullvekstpakke» og Ringveg øst, men dette inngår ikke i beregning av prissatte effekter. 

Alle prissatte konsekvenser relateres til referansealternativet, det vil si forventet utvikling uten nye vegtiltak mellom 
Arna og Klauvaneset. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.1 og 3.10. Levetid for anlegget settes til 75 år. Nytte- og 
kostnads-komponenter beregnes og summeres da for en analyseperiode på 40 år (2031-2070) og en restverdi for 35 
år. Alle nytte- og kostnadskomponenter neddiskonteres til 2019-kr. 

 Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikant- og transportbrukernytten er den samlede nytten for brukerne av transportsystemet. Dette gjelder 
virkninger som distanseavhengige kjøretøykostnader, direkteutgifter for trafikantene, tidskostnader, og 
helsevirkninger for gående og syklende. Nytten for personreiser gjelder bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel, 
med fordeling på reisehensikt. I tillegg beregnes trafikantnytte for godstransport.  

 
Figur 5-1: Trafikant- og transportbrukernytte, endring fra referanse. 

Trafikantnytten er her klart størst for alternativene via Blindheimsdalen som er kombinert med N1 i nord. Både for 
delstrekning nord og sør vil de største trafikkstrømmene være rettet mot Midtbygda/sentrum som i dag. For de aller 
fleste trafikantene vil derfor de vestlige og korteste alternativene gi størst reduksjon i tids- og kjøretøykostnader.  

Modellen beregner også helsevirkninger av endringer i gang- og sykkeltrafikk basert på tilbakelagt distanse for gående 
og syklende. RTM er hovedsakelig utviklet for å analysere virkninger for bil- og kollektivtransport. Selv om gang- og 
sykkeltiltak langs dagens veg inkluderes i investeringskostnadene, blir ikke dette hensyntatt i RTM. Nytten kan derfor 
være noe høyere enn det som er beregnet. 
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 Operatørnytte 

Operatører er selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskaper som bidrar til forvaltningen av 
infrastruktur for transport. Dette er kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bompengeselskaper og andre private 
aktører. For operatørene beregnes kostnader, inntekter og overføringer. I kostnader inngår drift av kollektivtrafikk, 
bomstasjoner og parkeringsanlegg. Inntekter kommer fra kollektivbilletter, bomavgifter og parkeringsavgifter. 
Overføringer skjer mellom operatører og det offentlige. Overføringer med positivt fortegn betyr at operatørene i sum 
mottar en overføring fra det offentlige. Negativt fortegn betyr at operatøren har fått reduserte inntekter, og at 
samfunnet dermed har spart. 

 
Figur 5-2: Operatørnytte, endring fra referanse. 

Som beskrevet i forutsetningene i kapittel 3.10 er kollektivsystemet det samme i referanse- og tiltaksalternativene. 
Det er i beregningene dermed ingen økte kostnader for operatørene. Økte inntekter til operatørselskapene gjelder her 
bompenger og billettinntekter, og er størst i alternativene via Blindheimsdalen. Når det gjelder beregnet økning i 
overføringer fra det offentlige til operatørene er det ikke vesentlige forskjeller mellom alternativene. 

 Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, inkludert 
transportetatene. Dette vil normalt være bevilgninger over offentlige budsjetter og skatteinntekter som følge av 
tiltaket. For vegprosjekter vil dette være investeringskostnader og endringer i drift- og vedlikeholdskostnader over 
Statens vegvesens budsjett, og endring i inntektene fra transportavgifter. 
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Figur 5-3: Budsjettvirkning for det offentlige. 

Alternativer med lavest kostnad, i dette tilfellet med mye daglinje, gir minst investeringer og samlet minst negativ 
budsjettvirkning for det offentlige. Årsaken til dette er blant annet at alternativer med mye tunnel har klart høyere 
drifts- og vedlikeholdsutgifter. Vi viser ellers til kapittel 3.20 for nærmere omtale av investeringskostnader og 
resultater fra Anslaget.  

 Samfunnet for øvrig 

Prissatte virkninger for samfunnet for øvrig gjelder ulykker, global luftforurensning (CO2-ekv), og regional 
luftforurensning (NOx).  Andre virkninger som gjelder samfunnet for øvrig er restverdi og skattekostnad. Restverdi er 
den neddiskonterte nytten tiltaket har i 35 år etter at analyseperioden på 40 år er over. Nytten det siste året i 
analyseperioden antas da å være konstant i resten av tiltakets levetid. For alle inn- og utbetalinger over offentlige 
kasser skal det beregnes en ekstra skattekostnad på 20 øre per krone. 

 
Figur 5-4: Prissatte virkninger som gjelder samfunnet for øvrig. Vurderinger av støy og lokal luftforurensing er i dette prosjektet 
utført i tillegg til EFFEKT-beregningene.  

Beregnede ulykkesvirkninger viser at ny og sikrere veg gir gevinst i alle alternativer, men størst i de korteste 
alternativene via Blindheimsdalen. På grunn av størst trafikkvekst har disse samtidig høyere økning i kostnader knyttet 
til klimagassutslipp og regional luftforurensning. Klimagassutslipp inngår altså i prissatte konsekvenser, men er også 
belyst mer i detalj i kapittel 3.19.   
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 Vurderinger knyttet til støy og luftforurensing 

Støy er i dette prosjektet ikke med i EFFEKT-beregningene. Resultater fra støyberegninger synliggjøres som en egen 
komponent i evalueringen av alternativer. Det gjelder også beregninger for lokal luftforurensning (PM10 og NO2). 

Støy 

Tabell 3-9 i kapittel 3.17 viser antall bolighus som ligger i rød og gul støysone3 i referansealternativet og i 
tiltaksalternativene (uten støyreduserende tiltak). Ni av alternativene viser færre berørte bolighus i de to støysonene 
enn referansealternativet.  

Best er alternativene med de lengste tunnelene (alt S9-N3a/N3b) som har færrest bolighus innenfor støysonene, hvor 
en oppnår en reduksjon i støyutsatte bolighus på ca. 150 sammenlignet med referansealternativet. Alternativene S1b-
N1, S3-N1, S6-N3a og S6-N3b er alle nest best med en reduksjon i antall støyutsatte bolighus på ca. 60-80. Alternativ 
S5-N2a følger i stor grad dagens vegkorridor, og kommer dårligst ut med en økning på støyutsatte bolighus på ca. 220 
sammenlignet med referansealternativet (totalt ca. 1070 bolighus innenfor støysonene). Differansen i 
anleggskostnader og netto nytte mellom utbyggingsalternativene er så stor, at kostnader knyttet til støy ikke vil få 
innvirkning på rangeringen av prissatte konsekvenser. 

Det settes krav til at det i reguleringsplanfasen utredes aktuelle støyskjermende tiltak, slik at man oppfyller kravet i 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Støyskjerming langs veganleggene skal reguleres inn i 
planen. I tillegg kan det bli aktuelt med lokale støyskjermingstiltak for støyfølsomme bygg som ikke kan skjermes 
tilstrekkelig via støyskjerm langs vegen. Dersom det ikke er hensiktsmessig å utføre støyskjermende tiltak som ivaretar 
grenseverdier i retningslinjen, kan innløsning av bolig være aktuelt. 

Luftforurensning 

Konsekvenser for lokal luftforurensning NO2 og PM10 (svevestøv) er nærmere omtalt i kapittel 3.18.  Det er 
gjennomført fulle beregninger (daglinje og tunnel) for to alternativer i tillegg til referansealternativet. I tillegg er det 
utført separate beregninger kun for tunnelene i alle tiltaksalternativene.  

Resultatene viser at alternativer med lange tunneler berører mange i hver ende av tunnelene, mens alternativer med 
lang daglinje fordeler berørte personer utover hele planområdet og omfatter en langt større gul sone, men med færre 
personer i rød sone. Totalt sett viser de to beregningene at det er lite som skiller tiltaksalternativene og at det samlet 
for NO2 og PM10 ikke blir flere personer rammet enn i referansealternativet. Luftforurensning vil ikke påvirke 
rangeringen av alternativ når det gjelder prissatte konsekvenser. Resultatene viser likevel et behov for å gjøre 
avbøtende tiltak mot svevestøv PM10 fra de lange tunnelene for å redusere antall personer i luftforurensningssonene 
rundt tunnelmunningene.  

Bruk av ventilasjonstårn i tunnelene i alternativene kan redusere omfanget av luftforurensning. Dette vil være en 
mulighet for nye alternativer med lange tunneler som for eksempel alternativ S1a-N1. Andre mulige avbøtende tiltak 
mot spredning av svevestøv, er å skjerme utsatte områder med vegetasjon og jevnlig renhold av veiene. Innløsninger 
av boliger kan også bli aktuelt i de mest utsatte områdene. Også for luftforurensning er det satt krav til videre 
utredning og innregulering av tiltak i neste planfase i samsvar med Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520. 

 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Det sammenstilte resultatet for prissatte konsekvenser, netto nytten NN, får vi når vi for hvert alternativ summerer 
trafikant- og transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkning for det offentlige, og virkning for samfunnet for 
øvrig. Netto nytten viser da hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket er 
trukket fra nytten. 

 
3 Rød støysone er sone for utendørs støy over 65 dB. Gul støysone er sone for utendørs støy mellom 55 dB og 65 dB. Grenseverdi 
for vegtrafikkstøy utendørs er 55 dB. 
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Som figur 5-5 viser har alle alternativer betydelig negativ netto nytte. Det betyr i praksis at kostnadene ved tiltakene 
er høyere enn den beregnede nytten samfunnet får igjen for investeringene. Løsninger via Blindheimsdalen får minst 
negative netto nytte. Disse har både generelt mindre tunnel og lavere kostnad, og samtidig høyere trafikantnytte ved 
at linjen og hovedvegkryss (kryssprinsipp A og B) ligger nærmere Åsane/Midtbygda (hvor hovedmengden av trafikken 
skal) enn de østlige alternativene via Eikås.  

Netto nytte beregnes i forhold til referansealternativet uten ny veg. En usikkerhet knyttet til dette kan da være om 
trafikkberegningene for 2050 i tilstrekkelig grad beskriver de trafikale forholdene i referansealternativet. Om 
avviklingsproblemene uten ny veg undervurderes, vil det bety at nytten av vegtiltak relativt sett blir bedre.  

 
Figur 5-5: Beregnet netto nytte NN for de 17 alternativene. 

For å rangere alternativene brukes netto nytte per budsjettkrone (NNB). Denne viser i kroner hvor mye samfunnet 
netto får igjen per krone bevilget over offentlig budsjett. 

Beregnet NNB er også klart negativ (figur 5-6), og fordeler seg i hovedsak på samme måten som netto nytten mellom 
alternativene. Best ut kommer S1a-N1, S3-N1, S1b-N1 og S5-N1, som alle er alternativ via Blindheimsdalen. Denne 
rangeringen endres ikke når man hensyntar støy og luftforurensing. 

 
Figur 5-6: Beregnet netto nytte per budsjettkrone for de 17 alternativene. 

5.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

 Innledning 

Alle de ikke-prissatte temaene er behandlet i egne delrapporter, som er vedlagt som del av plandokumentene. 
Nedenfor presenteres sammendragene av vurderingene. Alle har fulgt metoden i håndbok V712, i henhold til 
planprogrammet.  
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Fargekodene i tabellene for samlet konsekvens og rangering av alternativ, betyr følgende: 

Stor positiv Positiv Noe negativ Middels negativ Stor negativ 
Svært stor 
negativ 

Kritisk 
negativ 

 Landskapsbilde 

Definisjon og avgrensing 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som 
fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap.  

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. 

Landskap i utredningsområdet 

Nedenfor er landskapsbildet innen utredningsområdet kort beskrevet. Landskapsbildet er metodisk inndelt i enhetlige 
delområder basert på registreringskategorier som fastsetter landskapsbildets karakter. Med utgangspunkt i 
landskapsbildets karakter er de 22 enhetlige delområdene verdisatt. De delområdene som får stor verdi omfatter 
Haugland, Blinde og Dalabygda. De skårer på Særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse mellom helhet og 
variasjon, og godt totalinntrykk. Verdisetting av øvrige delområder er nærmere utredet i fagrapporten.  

Verdikart for temaet landskapsbilde ligger i delrapporten for temaet, og i 
https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c 

 
Figur 5-7: Arnavågen, utsikt mot Indre Arna og Arnadalen. Foto: Synnøve Kløve-Graue, Statens vegvesen. 

Utredningsområdet preges generelt av veksling mellom langstrakte sprekkedaler og lave åser, noe som også er 
karakteristisk for Bergensbuene som går gjennom landskapet. I dalrommene ligger flere ferskvann med tilhørende 

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c
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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. 

Videre nordover er det en veksling mellom spredtbygde og jordbrukspregede områder, som Kvamsdalen, Haugland, 
Blinde 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. Fjellområdet Veten er en sentral landskapskomponent i vest. 
Fra Klauvaneset krysser Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden til Flatøy. 

Konsekvenser for landskap 

I dagsonene er vegtiltaket i hovedtrekk lokalisert i dallandskapet. Delområdene ligger for det meste innenfor 
planavgrensningen, men noen delområder går ut i influensområdet, særlig der en møter det åpne fjordlandskapet. 

Åtte av delområdene peker seg ut ved at enkelte vegalternativer her kan medføre stor negativ eller middels negativ 
konsekvens. Ved L7 Haugland og L16 Tuft kan noen alternativer gi stor negativ konsekvens (- - -). L7 Haugland er et 
småskala dallandskap med en variert mosaikk av vann, vegetasjon og bebyggelse. L16 Tuft er et mer storskala og 
variert dallandskap. I delområdene L3, L8, L9, L12, L13 og L14 kan alternativer føre til middels negativ konsekvens (- -). 
L3 Arnavågen er forankret i fjordlandskapet, mens de andre fem delområdene inngår i dallandskap.    

I sørlige del av utredningsområdet kjennetegnes vegalternativene ved at de til dels følger dagens hovedveg, 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 skjærer gjennom 
småkupert åslandskap, tangerer vassdrag, eller ligger høyt i fjellsiden. 

Ved fastsetting av konsekvensgrad for vegalternativene, 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: 

• 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 

Influens handler om visuell påvirkning, med særlig vektlegging av fjernvirkning i kombinasjon med størrelse, linjeføring 
og lengde av tiltaket. Videre er det vektlagt i hvor stor grad tiltaket treffer arealer som i dag ikke er preget av 
omfattende infrastruktur. 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.  

Oppsummering og rangering 

Ved vurdering av samlet konsekvens for kombinasjonsalternativene, 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 5-1. 
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Vurdering av samlet konsekvensgrad sammen med sumvirkningen av ulike konflikter gjør at det er alternativ S9-N3b 
som kommer best ut. Det kjennetegnes av at det kun treffer delområder med noe verdi (-) og ikke påvirker 
delområdene på de utvalgte kriteriene nevnt ovenfor.  

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

Tabell 5-1: Samlet konsekvens for landskapsbilde for alle vegalternativ. Fargeforklaring finnes i innledningen til IP-kapittelet.  

Deltema 
Ref S1a-

N1 
S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Landskaps-
bilde 

                  

 1 11 18 10 17 5 13 8 15 16 14 12 7 4 2 9 6 3 

Skadereduserende tiltak 

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. Flere prosjektspesifikke tiltak omtales i fagrapporten. 

Som del av videre planlegging bør det utarbeides en formingsveileder. Den gir føringer for tiltakets utforming, og 
synliggjør viktige tema og detaljer som ikke framgår av planen, blant annet det som gjelder skadereduserende tiltak i 
anleggsfase og permanent situasjon.  

Aktuelle tema er formingsprinsipper og -uttrykk for veg og sideterreng, fokus på tilpasset beplantning og revegetering, 
ivaretaking av blå-grønne strukturer, og stedstilpasset arkitektur knyttet til konstruksjoner og materialbruk.  

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. 

 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Definisjon av tema 

Fagtema friluftsliv, by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet. Temaet omfatter 
alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og 
trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at friluftsliv i byer 
og tettsteder er inkludert i analysen.  

Friluftsliv/by- og bygdeliv i utredningsområdet 

Utredningsområdet inneholder stort sett delområder av noe og middels verdi. Dette er hovedsakelig med bakgrunn i 
at områdene har lokal betydning og begrenset bruksintensitet. Unntakene er større friluftslivsområder som brukes av 
mange, har mange gode og varierte opplevelseskvaliteter, og som derfor også har en til dels regional og nasjonal 
betydning.  

Områder med stor verdi er stort sett større turområder med god tilrettelegging og som har høy bruksintensitet, slik 
som Vårheia, Byfjellene og Veten. Flere nærturterreng og koblinger til større turområder er vurdert til å ha middels 
verdi. Områder som Haugland, Haukås og Almås har gode opplevelseskvaliteter og er i varierende grad tilrettelagt for 
bruk, og har hovedsakelig lokal betydning.  
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Verdikart for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv ligger i delrapporten for temaet, og i 
https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c.  

 
Figur 5-8: Bilde av utsikten ved Haugland. 

Konsekvenser for friluftsliv/by- og bygdeliv 

I Arna legger dagens E16 allerede premisser for bruken av områdene på vestsiden av Arnavågen. Fordi frilufts- og 
bygdelivsverdiene ved Arnavågen kun har lokal betydning med lav bruksintensitet, blir konsekvensene i Arna 
moderate. Tunnel-alternativene fører dermed ikke til veldig store forbedringer, og dagsone-alternativene fører ikke til 
store forringelser. Viktige koblinger til områder av stor verdi på Vårheia blir ikke berørt i stor grad, og de mest brukte 
ligger dessuten på vestsiden av turområdet. 

På Haugland finner vi de største negative konsekvensene for friluftsliv, by- og bygdeliv i hele utredningsområdet. 
Delområdet blir ødelagt i alternativene S1a, S1b og S6, og forringer en viktig kobling til Byfjellene fra denne siden av 
Bergen. Dette får en avgjørende innvirkning på den totale konsekvensgraden av kombinasjonsalternativene og 
rangeringen av disse.  

Gjennom Blindheimsdalen medfører dagalternativene S1a, S3 og S5 negativ påvirkning. Det er likevel ikke snakk om 
store konsekvenser, fordi områdene vurderes å ha marginale verdier knyttet til seg. I tillegg ligger allerede dagens E16 
der som en barriere og støykilde.  

I Vågsbotn- og Haukåsområdet gir alternativene N1 og N2a utslag på verdier i Vågsbotn og Vikaleitet, mens N2b og 
N3a gir utslag i Haukåsskogen. N3b gir kun positive konsekvenser i dette området, fordi krysset hovedsakelig berører 
delområder uten betydning for friluftsliv, by- og bygdeliv. 

Dagalternativet (N2a og N2b) gjennom Hylkje og Hordvik gir moderate konsekvenser for delområdene her. Det er to 
hovedårsaker til dette. For det første er det ikke vurdert å være store verdier for friluftsliv i disse områdene, og 
koblinger til områder av stor verdi (Veten) er av lokal betydning. Innfallsporter til Veten av større betydning og 
bruksintensitet ligger utenfor utredningsområdet. For det andre er mange av verdiene knyttet opp mot de bebygde 
områdene som ligger langs dagens E39. Når denne vegen avlastet betydelig, får det derfor positive virkninger for 
delområdene langs den. Areal som berøres av ny dagløsning oppveies derfor i stor grad av forbedringer i samme 
delområde langs hovedvegen. Denne avveiningen fører til at flere delområder får lav konsekvensgrad eller ubetydelig 
endring. Tunnelalternativene gir på den andre siden overveiende positive virkninger for Hylkje-Hordvik-områdene. 

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c
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Oppsummering og rangering 

Tabell 5-2 viser samlet konsekvens alle alternativ for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv.  

For temaet friluftsliv, by- og bygdeliv er det ingen av kombinasjonene som får en samlet stor eller svært stor negativ 
konsekvens. Dette henger sammen med at utredningsområdet ikke er vurdert å inneholde mange områder av stor 
eller svært stor verdi. Fem av kombinasjonene får samlet middels negativ konsekvensgrad, mens hele ni 
kombinasjoner får noe negativ konsekvensgrad. Tre av vegalternativene får en samlet positiv konsekvens.  

Alternativ S1a-N2a er sammen med S6-N2b vurdert å være de dårligste for dette deltemaet. Disse ødelegger eller 
forringer friluftslivsverdier på Haugland, Haukås og Hylkje. Det som påvirkes negativt i alle kombinasjonene med 
samlet middels konsekvensgrad, er tilgjengeligheten til områder med stor verdi slik som Vårheia, Byfjellene og Veten. 
Der gjennomgående alternativ tilsynelatende kommer likt ut i rangeringen basert på antall pluss og minus, har 
konsekvensen på Haugland blitt gitt noe ekstra vekt.  

Spennet mellom alternativene med noe negativ konsekvensgrad er ikke stort. Dette er ofte et resultat av positive 
konsekvenser i sør og negative i nord, eller omvendt. På samme måte som i kombinasjonene med samlet middels 
konsekvens, har konsekvensen på Haugland blitt tillagt ekstra vekt der antall pluss og minus tilsier lik rangering.  

En samlet positiv konsekvens for tre av kombinasjonene er hovedsakelig som følge av at ny veg flyttes vekk fra 
områder med verdi og stort sett legges i tunnel. I tillegg ødelegger ikke disse kombinasjonene verdiene for friluftsliv og 
lek i Haugland-området, og tilgangen til Byfjellene der. Dette gjør at friluftsliv, by- og bygdeliv er det eneste deltemaet 
for ikke-prissatte konsekvenser som ikke rangerer referansealternativet som best.  

Av de tre positive kombinasjonsalterantivene er S9-N3b rangert som den beste, mens S3-N1 er rangert som nummer 
tre på grunn av arealbeslag og barrierevirkninger i Blindheimsdalen, Vågsbotn og ved Vikaleitet.  

Tabell 5-2: Samlet konsekvens for friluftsliv, by- og bygdeliv for alle alternativ. Fargeforklaring finnes i innledningen til IP-kapittelet.  

Deltema 
Ref S1a-

N1 
S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

FBB                   

Rangering 4 11 16 8 16 3 11 9 15 16 10 6 11 2 1 14 7 5 

Skadereduserende tiltak 

Skadereduserende tiltak som er foreslått i rapporten generelt er noe støyskjerming og kompensasjon for 
friluftsområder som brukes av barn og unge. I påvirkningsvurderingene er det lagt til grunn at eksisterende 
ferdselsforbindelser under eller over eksisterende hovedveg til områder av stor verdi, opprettholdes ved etablering av 
ny hovedveg. Dette må derfor følges opp i videre planarbeid. 

Noen konkrete skadereduserende tiltak for de spesifikke alternativene er opplistet her. Det vises ellers til delrapport 
for fagtemaet friluftsliv, by- og bygdeliv for ytterligere detaljer og for omtale av skadereduserende tiltak i 
anleggsfasen.  

• Kompensasjon for leke- og rekreasjonsområde på Haugland i samråd med lokalbefolkning, skoler og 
barnehager i alternativ S1a, S1b og S6 

• Utforme fylling i Gaupåsvatnet med kvaliteter for friluftsliv 

 Naturmangfold 

Definisjon og avgrensing 

Fagtemaet omhandler naturmangfold knyttet til landjord, ferskvann og marine systemer, inkludert livsbetingelsene 
knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldsloven som biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold, som i det alt vesentlige ikke er et resultat av menneskers påvirkning. 
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Naturmangfold i utredningsområdet 

Utredningsområdet er variert og inneholder områder med vann og vassdrag, dyrket mark og skog. Dels i samme 
korridor som eksisterende hovedveg og dels i mer urørte områder. Hele planområdet inngår i større eller mindre grad 
som leveområde for hjort. De viktigste hjortetrekkene krysser dagens hovedveg i Arnadalen og ved Blindheim, Eikås, 
Almås og Hordvik.   

De fleste rødlistearter som er registrert i området er fuglearter. Det er kjente hekkeområder for blant annet vipe 
(sterkt truet), hønsehauk (nær truet) og fiskemåke (nær truet) innenfor utredningsområdet. 

Med utgangspunkt i kriterier i håndbok V712 Konsekvensanalyser er det definert ca. 50 delområder som er gitt verdi. 
For å sikre at også negative konsekvenser for vanlig forekommende naturtyper og arter blir belyst i en 
konsekvensutredning, er det identifisert og vurdert delområder med «noe verdi».  

I planområdet er det dominans av områder med noe eller middels verdi for naturmangfold.  Delområdet som har fått 
størst verdi i dette planområdet er Haukåselva (svært stor verdi) som er leveområde for elvemusling. Arten er rødlistet 
som sårbar (VU), og er dessuten en nasjonal ansvarsart siden Norge har over 50% av populasjonen i Europa. Det er 
ellers identifisert fire delområder med stor verdi; Storelva i Arna, Haukåsvannene og Kolhusvatnet. Dette er vassdrag 
og våtmarksområder med landskapsøkologiske kvaliteter og som i tillegg er viktige funksjonsområde for fisk og fugl. 
Stor verdi er også gitt til delområdet Hjortlandsåsen, vest for Haugland.  Dette er et svært viktig viltområde og er 
registrert som viktig naturtype (gammel furuskog). 

Når man vurderer naturverdiene mer overordnet er det særlig de landskapsøkologiske sammenhenger og tilhørende 
funksjonsområder for truede arter knyttet til Haukåsvassdraget og Haugland-Blindheim området, som skiller seg ut 
som mest sårbare for større vegprosjekt som dette. 

Verdikart for temaet naturmangfold ligger i delrapporten for temaet, og i 
https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c.  

 
Figur 5-9: Kolhusvatnet med området Hjortlandsåsen i bakgrunnen. 

Konsekvenser for naturmangfold 

Alle de vurderte kombinasjonsalternativene vil kunne gi noe negativ konsekvens eller middels negativ konsekvens for 
naturmangfold. Det er ikke påvist konsekvensgrad over 2 minus for noen av delområdene, noe som tilsier at ingen 
alternativ er vurdert til å være i strid med nasjonale målsettinger for biologisk mangfold.  Alle alternativ har 
konsekvensgrad 2 minus på to eller flere delområder langs traséen.   

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c
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Ingen av alternativene er i direkte konflikt med registrerte viktige naturtyper i henhold til naturbase. Det er imidlertid 
noe konflikt med nyregistreringer gjort i 2019. Flere steder vil ny veg føre til økt barriere for vilt, og da særlig 
hjortevilt. Dette kan avbøtes i noen grad. De mest omfattende inngrep vil være utfylling i Gaupåsvatnet. Det vil også 
være behov for noe utfylling blant annet i Langavatnet og inngrep i elver og bekker, særlig ved Bustevollen på 
Haugland.   

Alternativ med de korte dagstrekninger og lange tunneler gir generelt mindre konflikt med naturmangfold, men det 
kan medføre større behov for deponering av overskuddsmasser. Endelig avklaring av håndtering av overskuddsmasser 
inngår ikke i dette planarbeidet.  

Oppsummering og rangering 

Alle alternativ vil medføre negativ konsekvens for naturmangfold i større eller mindre grad. Utvidelse av eksisterende 
hovedvegtrasé vurderes i utgangspunktet som mindre konfliktfylt enn nye traséer i mer urørte områder. Unntaket er 
strekningen Haukås-Almås der dagens E39 delvis går tett på Haukåselven. Det er imidlertid ikke aktuelt med utvidelse 
av dagens veg her, og flytting av vegtrafikk vekk fra elven vil være positivt.    

Det er relativt små forskjeller i konsekvens mellom de vurderte alternativ.  

Alternativ i sør: Dagsoner i området Haugland - Blindheim vurderes å gi større negativ konsekvens for naturmangfold 
enn trasé i dagens veg for E16 langs Arnavågen og på fylling i Gaupåsvatnet. Hauglandsområdet har 
landskapsøkologiske kvaliteter knyttet til vassdraget fra Hjortlandsåsen med større sammenhengende naturområder 
og gammelskog ned gjennom jordbruksområdet på Haugland, og de vegetasjonsrike innsjøene Kalsåsvatnet og 
Beitelsvatnet. Alternativ S1 og S6 vil bli en barriere og kilde til støy gjennom dette området og kommer derfor 
dårligere ut enn S3, S5 og S11, som mer eller mindre holder seg til dagens trasé. S9 i tunnel helt fra Arnadalen til Eikås, 
med en kort dagsone vest for Gaupåsvatnet, er delstrekningen med minst konflikter i sør.  

Alternativ i nord: Det forventes at det skal være mulig å bygge E39 innenfor nedslagsfelt for Haukåsvassdraget. Det 
forutsetter imidlertid gode løsninger i anleggsfasen for å unngå uopprettelig skade for elvemusling.  Det er derfor ikke 
lagt avgjørende vekt på at flytting av E39 ut av nedslagsfeltet skal ha vesentlig betydning for valg av løsning. 
Kombinasjonen med N1 i nord vil unngå Haukåsvassdraget. Av alternativ med N1 er S3-N1 vurdert som minst 
konfliktfylt, men ligger i sum innenfor «middels negativ konsekvens». Dårligst er kombinasjon S1a-N1. 

Kombinasjon mellom alternativ nord og sør: Av alternativ som vil ha kryss ved Eikås er N3b minst konfliktfylt i og med 
at man i tillegg unngår en lengre dagstrekning i Haukåsskogen og/eller Almås. Den beste kombinasjonsløsningen blir 
dermed S9-N3b med «noe negativ konsekvens». Tre andre kombinasjoner har i sum også «noe negativ konsekvens». 
Av disse rangeres S11-N3b foran S9-N2b og S9-N3a, fordi påvirkning på Haukåsvassdraget begrenses og inngrep 
unngås på strekningen Haukås-Hylkje-Hordvik. S11-N3b har imidlertid negativ konsekvens for Gaupåsvatnet. 

Alternativ som kommer dårligst ut er alternativene som både er i konflikt med område Haugland-Blindheim og 
Haukåsvassdraget: S1a-N2a, S1b-N2a, S6-N3a og S6-N2b. 

Tabell 5-3: Samlet konsekvens for naturmangfold for alle vegalternativ. Fargeforklaring finnes i innledningen til IP-kapittelet. 

Deltema Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Natur-
mangfold 

                  

Rangering 1 14 16 12 15 6 8 10 11 18 17 13 5 4 2 8 6 3 

Forholdet til naturmangfoldloven 

Det følger av naturmangfoldloven §7 at de miljørettslige prinsipper i §§8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder blant annet krav til kunnskapsgrunnlag, føre var-prinsippet, 
beskrivelse av påvirkning, økosystemtilnærming og samlet belastning og avbøtende tiltak.  
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Det foreligger god og oppdatert kunnskap av naturtypelokaliteter og artsmangfold i influensområdet, gjennom 
kartlegginger og befaringer utført i forbindelse med dette prosjektet (se egen fagrapport for naturmangfold). Siden 
kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig kommer ikke føre var-prinsippet i § 9 til anvendelse her.   

I henhold til §10 er samlet belastning summen av påvirkning fra dette tiltaket, eksisterende påvirkning og eventuelt 
framtidige tiltak og påvirkning. Ingen verneområder eller naturtyper med A-verdi blir berørt av tiltaket. Viktigste 
artsforekomst er elvemusling i Haukåselva som er nasjonal ansvarsart og rødlistet som sårbar (VU). Elva er gitt svært 
stor verdi og hensyn til elvemusling er også nedfelt i effektmålene til prosjektet. Utslipp av næringsstoffer i tilknytting 
til landbruk og travbane, og utbygging av industri og næringsliv i øvre del av Haukåselven, har satt forekomst under 
stort press og økt dødelighet. Dagens E39 går dels langs elven, men påvirker ikke forekomsten i samme grad.   

De vurderte alternativ er gitt «noe negativ konsekvens» eller «middels negativ konsekvens». Ingen av alternativene er 
vurdert til å være i strid med nasjonale mål, men alternativene rangeres noe ulikt med hensyn til prosjektets effektmål 
relatert til naturmangfold: Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges spesielt vekt på 
bevaring av vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i Haukåsvassdraget. For å avgrense skader på 
naturmangfoldet bør det i detaljplanlegging inkluderes barrierereduserende tiltak for å sikre nødvendige 
faunapassasjer og inkluderes nødvendige rensetiltak for å sikre vannkvalitet i berørte vassdrag.  

Skadereduserende tiltak 

Generelt må det tas særlige hensyn til vannmiljø ved utfylling i vann eller ved tiltak som kan gi midlertidig dårlig 
vannkvalitet i anleggsfasen.  Også i driftsfasen vil det være viktig å unngå forurensing av vann og vassdrag. Detaljer om 
dette må avklares i neste planfase når vegalternativ er valgt. 

Det må tas særlig hensyn til elvemusling i Haukåsvassdraget dersom det skulle bli valgt trasé i dette området. Flytting 
av E39 vekk fra vassdraget vil i alle tilfeller være positivt, men det må sikres nødvendig vannkvalitet i elven også i 
anleggsfasen. Det vil være mulig å lede vann bort fra de mest sårbare områder av elven og/eller etablere nødvendige 
sedimenteringsanlegg for å sikre nødvendig vannkvalitet.  

Det må også tas særlig hensyn til Storelva i anleggsfasen for å unngå dårlig vannkvalitet som kan påvirke laks og 
sjøørret i elven.  

Alternativ som inkluderer delstrekning S5 og S11 vil medføre omfattende utfylling i Gaupåsvatnet. Vannet og elven 
nedstrøms er allerede negativ påvirket av at vannet er regulert uten minstevannføring og overvannsløp går via tunnel.  
Bro over den nordre del av vatnet i S11 vil redusere den negative påvirkningen på lokaliteten. 

Det vil være mulig å etablere viltpassasjer og ledegjerder for å redusere barriereeffekt særlig for hjort, men også for 
annet vilt.  Det vil være størst problem å få til en god løsning i Blindheimsdalen for alternativ som inkluderer S1a, S3 og 
S5. Ved å legge inn en tunnel som i S1b også for S3 og S5, ville barriereeffekten bli vesentlig redusert.   

 Kulturarv 

Definisjon og avgrensing 

Fagtemaet kulturarv omfatter materielle og immaterielle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien, 
knyttet til kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap. 

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

Kulturarv i utredningsområdet 

Etter metodikk i håndbok V712 har utredningsområdet blitt inndelt i 41 enhetlige delområder med kulturhistorisk 
innhold. Delområdene har primært vært avgrenset til kulturmiljø, som er sentrert rundt lokaliteter med tilnærmet 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 138 av 194 

enhetlig karakter og verdi, slik som gårdsmiljø, teknisk-industrielle kulturmiljø, forsvarsanlegg og andre kulturmiljø. 
Det har i enkelte tilfeller vært hensiktsmessig å vise flere kulturmiljø som tilhørende ett felles delområde, et såkalt 
kulturhistorisk landskap, dette for bedre å kunne vise kulturhistoriske relasjoner. Ferdsels- og postveier er etter 
håndbok V712 også regnet som delområder på et landskapsnivå. Delområdenes verdi er satt på bakgrunn av kriterier 
gitt i håndbok V712. 

Store deler av Arna og Åsane er i dag nedbygd, og består for en stor del av boligområder, industri og tilhørende 
infrastruktur. Også nyere bygninger kan ha kulturhistorisk verdi, blant annet flere av boligområdene fra 1970-tallet i 
Åsane, men ingen av disse blir berørt av planen. Både i Arna og i Åsane er det fortsatt i større eller mindre grad bevart 
deler av det eldre jordbrukslandskapet, og disse har i dag derfor en relativt stor verdi på grunn av sin sjeldenhet. Blant 
annet finner vi slikt kulturlandskap i deler av Ytre Arna, på Haugland og Blinde (Blindheim), Birkeland, Haukås, Almås 
og Tuft. Disse gårdene er spesielt nevnt da de vil kunne bli berørt av planen. Verdien til disse delområdene er i 
hovedsak middels og stor, men det er også et par tilfeller der verdien er satt til svært stor da kulturmiljøene er av 
nasjonal betydning. 

 
Figur 5-10: Kulturlandskap og uteflor i Blindheimsdalen. Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen. 

Av nasjonal betydning er også industristedet Ytre Arna, og delområdet her er derfor vurdert å ha svært stor verdi. 
Også selve fabrikken i Ytre Arna er gitt svært stor verdi, mens de andre kulturmiljøene her er gitt stor og middels verdi. 

Restene etter forsvarsverk og andre anlegg fra andre verdenskrig har lenge vært en forsømt kulturminnekategori her 
til lands, og mye har blitt fjernet eller ødelagt i løpet av de syttifem årene som har gått siden krigen sluttet. I dag har 
man blitt mye mer bevisst denne typen kulturminner, og mange av anleggene har blitt dokumentert og lagt inn i 
Riksantikvarens database Askeladden. Men de fleste av de militærhistoriske anleggene fra andre verdenskrig har 
fremdeles ikke noe formelt vern, og militære bygninger og konstruksjoner fjernes fortsatt. Innenfor planområdet er 
det tre delområder av kategorien forsvarsanlegg. To av disse har på bakgrunn av deres militærhistoriske innhold, og til 
dels arkitektoniske verdi, fått middels verdi. Det tredje av denne typen anlegg har fått noe verdi, da lite er bevart og 
det er svært fragmentarisk som kulturmiljø. 

Innenfor kategorien infrastruktur finnes alt fra de kjente postvegene til de mer «ordinære» ferdselsvegene. 
Informasjon om disse stammer fra Byantikvarens kulturminnegrunnlag og fra kommuneplanens arealdel. Verdien til 
disse spenner hele skalaen, fra noe verdi for ferdselsveger som i liten grad er bevart i dag, til svært stor verdi for den 
Trondhjemske postvei. 
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Verdikart for temaet kulturarv ligger i delrapporten for temaet, og i 
https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c. 

Konsekvenser for kulturarv 

Samtlige av de sytten vegalternativene for ny E16 og E39 mellom Arna og Klauvaneset berører kulturhistoriske 
delområder, men i variabelt antall og med variabel konsekvens alt etter det enkelte vegalternativets karakter. 
Alternativ med lange dagsoner berører naturlig nok flere delområder enn alternativene med lange tunnelstrekninger. 

I Indre Arna er den første dagstrekningen lik for samtlige alternativ, og vil ikke ha noen direkte påvirkning på 
kulturminner her. Videre nordover deler de sørlige alternativene seg. Både S1 (a og b) og S6 vil ha dagsone gjennom 
Haugland, og vil ha negativ konsekvens for kulturmiljøet her. S1a vil deretter gå mer direkte opp igjennom 
Blindheimsdalen og slik få større negativ påvirkning på kulturmiljøet på Blindheim her enn S6. S1b vil ha tunnel forbi 
Blindheim, og vil ha positiv konsekvens for delområdet her. S3 vil komme ut i Blindheimsdalen vest for Gaupåsen, og 
deretter gå opp igjennom Blindheimsdalen på samme måte som S1a. S3 vil derfor ha samme grad av negativ 
konsekvens for delområdet på Blindheim som dette alternativet. Haugland vil kun i liten grad bli påvirket av S3. 

Alternativene S5 og S11 vil ha dagsone langs vestsiden av Arnavågen, og ha negativ påvirkning for kulturmiljøene på 
Mjeldheim og områdene sør for tettstedet Ytre Arna. Kulturlandskapsområdet som Gaupåsvatnet er en del av, vil bli 
negativt påvirket av S5 og S11. S5 vil videre gå opp igjennom Blindheimsdalen omtrent på samme måte som S3, og 
følgelig ha samme negativ konsekvens for kulturmiljøet på Blindheim som dette. S11 vil derimot gå i lang tunnel fra 
Gaupåsvatnet frem til kryssområdet ved Eikås/Brurås. Det vil derfor ikke ha negativ påvirkning på delområdene i 
Blindheimsdalen eller ved Vågsbotn. 

Alternativ S9 vil kun ha ubetydelig påvirkning på kulturmiljø/-landskap ved Gaupåsvatnet. 

De sørlige alternativene S1a, S1b, S3 og S5 har alle kryss ved Vågsbotn og vil på grunn av dette ha negativ konsekvens 
for delområdene på Birkeland og Eikås. Her vil store deler av kulturlandskap, og til dels også eldre bygningsmasse, bli 
direkte berørt. Alternativene S6, S9 og S11 har derimot kryss i et mye nedbygd område ved Eikås/Brurås, og vil derfor i 
liten grad ha negativ påvirkning på kulturmiljø og kulturlandskap her. 

Av alternativer i nord vil N1, på grunn av lang tunnelstrekning, være et alternativ som har liten negativ påvirkning på 
kulturmiljø og kulturlandskap. N2 er det alternativet som er mest negativt for deltema kulturarv, på grunn av sin 
dagsone gjennom viktige kulturmiljø og viktig kulturlandskap.  

N3a vil på grunn av dagstrekning gjennom Haukås, Sæterstøl og Almås være mer negativt for kulturminner og 
kulturlandskap her enn N3b, som vil ha kortere dagsone. N3b vil kun ha liten grad av negativ konsekvens for to 
delområder. 

Oppsummering og rangering 

Tabell 5-4: Samlet konsekvens for deltema kulturarv for alle vegalternativ. Fargeforklaring finnes i innledningen til IP-kapittelet.  

Deltema Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Kulturarv                   

Rangering 1 13 18 6 15 7 14 11 17 16 10 9 8 3 2 12 5 4 

 

Som det kommer frem av tabell 5-4, vil samtlige vegalternativ i større eller mindre grad ha negativ konsekvens for 
deltemaet kulturarv. De alternativene med størst negativ konsekvens er naturlig nok de som har mest veg i dagsone, i 
motsetning til de med mest tunnel. De sørlige alternativene med daglinje gjennom Blindheimsdalen, eller eventuelt 
langs Arnavågen, i kombinasjon med N2 i nord, er de som vil berøre flest kulturhistorisk viktige delområder, og som 
har blitt rangert lavest. 

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c
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N2 gir de mest negative konsekvensene i nord, men siden det lar seg kombinere med samtlige av de sørlige 
alternativene, er det et stort sprik i total konsekvens for de ulike kombinasjonene av N2. Det beste er S9-N2b (8. plass) 
og det dårligste er S1a-N2a (18. plass). 

N1 går for det meste gjennom lang tunnel, og berører således svært få delområder, men da dette alternativet kun kan 
kombineres med sørlige alternativ som går gjennom Blindheimsdalen, får kombinasjonene totalt sett negativ 
konsekvens for de berørte områdene. 

Kombinasjoner med alternativ N3, og da spesielt variant N3b, er de som stort sett kommer best ut. Blant annet kan vi 
se at det ikke for noen av kombinasjonene med N3 er tilfeller av stor negativ konsekvens. Dårligst er kombinasjonene 
med S6, som har daglinje gjennom Haugland, og derfor er ødeleggende for kulturmiljøet her. Også kombinasjonene 
med S11 og N3 har totalt sett negative konsekvenser for deltemaet, på grunn av dagsonen langs Arnavågen. Best er 
kombinasjonene med S9, som kun i liten grad berører kulturmiljø og kulturlandskap. 

Etter en vurdering av samtlige sytten vegalternativ, er det konkludert med at alternativ S9-N3b vil ha lavest grad av 
negativ konsekvens for deltema kulturarv, med alternativ S9-N3a like bak. Alternativ S9-N3b vil påvirke fjorten 
delområder, med negativ konsekvens for kun to av disse. Også alternativ S9-N3a vil påvirke sytten av delområdene, 
men vil ha negativ konsekvens for seks av disse 

Dårligst er S1a-N2a, som har lange dagstrekninger gjennom verdifulle kulturmiljø og kulturlandskaps-områder. Dette 
alternativet vil påvirke atten delområder, med negativ konsekvens for hele fjorten av disse. 

Skadereduserende tiltak 

• Fjerne eller flytte deler av tiltaket for å unngå direkte konflikt med viktige kulturmiljø og -landskap 
• Tilpassing av terrenginngrep slik at grad av skjemming blir redusert mest mulig 
• Dokumentasjon, utgravning, demontering og/eller flytting. Dette er å oppfatte som en nødløsning og en siste 

utvei for delvis å kunne ivareta kunnskapsverdien til berørte kulturminner 

 Naturressurser 

Definisjon og avgrensing 

Fagtemaet naturressurser omhandler ressurser fra jord, utmarksareal, vann, fiske (i sjø) og mineralressurser. Et 
sentralt mål for forvaltningen er å sikre naturressurser for framtiden, som grunnlag for verdiskaping og 
samfunnssikkerheten. Vurderinger omhandler mengder og kvalitet. Vurderinger omfatter ikke den økonomiske 
(privatøkonomiske) utnyttelsen av ressursene. 

Naturressurser i utredningsområdet 

Naturressurser som er relevante for utredningsarbeidet er jordbruksareal, utmarksareal og mineralressurser. Disse 
kategoriene/delområdene er verdivurdert i henhold til metodikken i konsekvensutredningen. 

Utredningsområdet berører i stor grad kjerneområdene for landbruk i Bergensregionen. I kommuneplanens arealdel 
(KPA 2018), er strekningen Kvamme-Blinde-Blindheimsdalen-Vågsbotn-Teigland, avsatt med hensynssone landbruk.  

I forbindelse med planarbeidet har Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) kartlagt jordsmonnet på fulldyrka- og 
overflatedyrka jord for utvalgte områder i den sørligste delen av planområdet (fra Indre Arnavågen til Vågsbotn). 
Jordsmonnkartleggingen gir mer detaljert informasjon om jordsmonnet enn det som fremkommer av informasjon om 
de samme arealene i AR5 og DMK datasett. Verdisetting av jordbruksareal er derfor i stor grad basert på datasettet 
«verdiklasser basert på jordsmonnkart» som foreligger som resultat av jordsmonnkartleggingen (NIBIO rapport VOL. 5, 
Nr. 91, 2019). Verdiklassifiseringen tar ikke hensyn til størrelsen på arealet. For jordbruksareal nord i planområdet fra 
Brurås til Klauvaneset er verdivurdering i hovedsak basert på NIBIO sitt datasett «verdiklasser for jordbruksareal 
basert på AR5 og DMK», men er juster for enkelte delområder etter befaring og kartstudier jf. ortofoto, bratthetskart 
m.m.  
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I planområdet er 88 enhetlige delområder med jordbruksareal verdisatt. Størrelsen på delområdene varierer fra et par 
dekar til over 260 dekar. Syv delområder med jordbruksareal oppnår svært stor verdi og ti delområder oppnår stor 
verdi, mens hovedvekten av delområder med jordbruksareal i utredningsområdet har middels verdi og noe verdi. 

Jordbruksareal med fulldyrket mark med svært stor verdi og stor verdi finner vi i Arnavågen, på Bustevoll-
Kalsåsområde, samt i Blinde. Jordbruksareal jordsmonnkartlagt i jordressursklasse 1 (ingen begrensninger), med 
hverken helling over 1:3 eller hyppig forekomst av fjell i dagen, får svært stor verdi. Jordbruksareal jordsmonnkartlagt 
i jordressursklasse 2 med små begrensninger, får stor verdi.  

Areal med dyrkbar mark er ikke verdivurdert, da de få arealene med dyrkbar mark som finnes i planområdet er 
vurdert å ikke være relevante for tiltaket og konsekvensanalysen. 

Delområde med utmarksbeite B1 Varegga og mineralforekomst M1 Haukås (pukkforekomst) har noe verdi.  

Ytterligere vurderinger og verdisetting av øvrige delområder er nærmere utredet i fagrapporten. 

  
Figur 5-11: Foto av delområde J25 Bustevollen (til vestre) med jordbruksareal jordsmonnkartlagt i jordressursklasse 1 (ingen 
begrensninger), og foto av jordbruksarealene på Blinde med flere delområder jordsmonnkartlagt i jordressursklasse 1 og 2 (ingen og 
små begrensninger). Foto: Hilde Sanden Nilsen, Statens vegvesen 

Verdikart for temaet naturressurser ligger i delrapporten for temaet, og i 
https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c.  

Konsekvenser for naturressurser 

Et veganlegg kan påvirke naturressurser gjennom arealbeslag, oppsplitting av sammenhengende jordbruksområder, 
endret vekstvilkår som følge av lokalklimatiske endringer og drenering, samt forurensing av jordsmonn. I dette 
prosjektet har påvirkning i delområder med kategorien jordbruk vært utslagsgivende for fastsatt konsekvens. 

I sørlige del av utredningsområdet har alternativ med korte dagsoner, som unngår dyrka mark, minst konsekvens for 
naturressurser. I nord kommer alternativ med kompakt kryssløsning på Søre Brurås kombinert med lang tunnel best 
ut. Alternativ som i stor grad følger referansealternativet gjennom Blinde og Blindheimsdalen, er vurdert å være noe 
bedre for jordbruksareal i permanent situasjon, jf. til dels overlapp med dagens veg, enn alternativ med dagsone i nye 
«urørte» jordbruksområder. Alternativ med N2a- og N2b-kombinasjoner med dagsone over Timberhaugen og Tuft, gir 
inngrep i areal med innmarksbeite.  

Av kryssløsningene er det fullt kryss på Vågsbotn, prinsipp 1, som gir størst beslag av jordbruksareal. 

Delområder med jordbruksareal som oppnår svært stor (----) og stor negativ konsekvens (---) er: J1 Arna (6,8 dekar), 
J25 Bustevollen (34,7 dekar), J36 Kalsås (10,5 dekar) og J53 Blinde (25 dekar), alle delområder jordsmonnkartlagt i 
jordressursklasse 1. Konsekvensgrad i delområdene J25 Bustevollen og J53 Blinde er mest vektlagt i vurdering av 
samlet konsekvens per alternativ. 

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d7e8eb117676435ab86aeabd4833fc4c
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Oppsummering og rangering 

Det er stor forskjell mellom alternativene når det gjelder samlet konsekvens for fagtemaet naturressurser. 

Syv alternativ gir samlet stor negativ konsekvens. Dette skyldes i all hovedsak at tiltakene har dagsoner i områder med 
jordbruksareal av stor verdi, primært i sørlige del av planområdet. Åtte alternativ får samlet middels negativ 
konsekvens. Disse alternativene følger i større grad dagens vegsystem som gir noe mindre permanent arealtap og 
fragmentering. To alternativ gir noe negativ konsekvens. Av disse kommer alternativet S9-N3b best ut.  

Tabell 5-5: Samlet konsekvens for deltema naturressurser. Fargeforklaring finnes i innledningen til IP-kapittelet.  

Deltema 
Ref S1a-

N1 
S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Naturressurser                   

Rangering 1 17 18 8 10 8 10 12 16 15 14 13 4 3 2 7 6 5 

 

Alternativ S9-N3b gir noe negativ konsekvens (-) for 3 delområder; ett med mineralressurs- pukkforekomsten Haukås 
på Brurås, og to middels store delområder med innmarksbeite og overflatedyrka mark i Tellevik. 

S1a-N2a er vurdert som det dårligste alternativet for naturressurser. Lang dagsone gir svært stor negativ konsekvens (-
---) for de to delområdene J25 Bustevollen og J53 Blinde, stor negativ konsekvens (---) for ett delområde, middels 
negativ konsekvens (--) for 18 delområder og noe negativ konsekvens (-) for 22 delområder med jordbruksareal. 
Alternativet gir også noe negativ konsekvens (-) for utmarksbeite B1 Varegga og mineralressursen M1 Haukås. 

For alternativ som kommer ut med middels negativ konsekvens, er alternativ som går via Botn, Kalsåsområdene og 
Blindheimsdalen rangert likt med alternativ som har dagsone i Blinde/Blindheimsdalen. Begge alternativ gir svært stor 
negativ konsekvens (----) for et delområde, men arealtap i J25 Bustevollen er noe større i S1b. Til gjengjeld legger 
alternativ S3 beslag på delområdet J56 Blinde som får stor negativ konsekvens (---) i Blinde. 

Mulig arealtap av jordbruksareal (i 200 m buffersone) per alternativ er vist i figur 5-12. Bonitet og jordressursklasse 
fremkommer ikke i arealregnskapet. 

 

Figur 5-12: Viser mulig samlet beslag daa jordbruksareal i 200 meter buffersone per alternativ. 
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Skadereduserende tiltak 

I prosjektet er det fastsatt samfunnsmål og effektmål for å ivareta miljømessige bruks- og verneinteresser. Et av 
målene til effektmål 5 er å unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi. Dette målet bør og 
vektlegges i videre detaljeringsplan og anleggsfase ved hjelp av Ytre Miljøplan og en formingsveileder. 

Generelt er det viktig å være så beslaglegge så lite areal som mulig. Skadereduserende tiltak er å: 

• Utarbeide en jordbruksfaglig tiltaksplan som grunnlag for endelig prosjektering 
• Utarbeide rigg- og marksikringsplan med fokus på jordvern 
• Sikre hensiktsmessig tilkomst til jordbruksareal gjennom reguleringsplanen, i anleggsfasen og i ettertid 
• Kartlegge vannforsyningsanlegg og landbruksdrenering som kan bli påvirket av tiltaket 

For skadereduserende tiltak i anleggsfasen vises det til fagrapporten for deltema naturressurser.  

 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

Innledning 

Hvert fagtema for ikke-prissatte (IP) konsekvenser har gitt hvert vegalternativ en konsekvensgrad, jf. kapitlene 
ovenfor. I henhold til håndbok V712, er dette gjort i to trinn (se fagrapportene). I dette kapittelet presenteres 
resultatene fra det tredje trinnet i prosessen for IP-metoden, hvor hvert vegalternativ får en samlet konsekvensgrad 
basert på alle de fem IP-fagene; landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. 
Denne prosessen fører til en samlet rangering av vegalternativene som skal inn i den samfunnsøkonomiske analysen 
(kapittel 5.3).  

Geografiske områder med konflikt 

Kartet i figur 5-13 illustrerer i hvilke geografiske områder det er konflikt mellom IP-fagene og vegtiltakene. Jo mørkere 
farge, jo flere fag overlapper eller jo mer alvorlig er konsekvensgraden for de enkelte fagene. Områder med mørkest 
farge gir derfor et bilde av hvilke geografiske områder som blir hardest rammet av noen av alternativene. Det betyr 
samtidig at de alternativene som unngår disse sårbare områdene, får lavest negativ konsekvens i sammenstillingen (se 
tabell 5-6). Omvendt er det alternativer som berører flere av disse områdene som kommer dårligst ut og får samlet 
stor negativ konsekvens. Se oppsummering av rangeringen nedenfor.   
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Figur 5-13: Kart som viser konfliktnivå i geografiske områder for ikke-prissatte tema. 

I kartet peker Haugland seg ut som et område hvor verdier for alle IP-fagene blir berørt i betydelig grad. Dette gjelder i 
de sørlige alternativene S1a, S1b og S6. Videre er Blindheimsdalen et særlig sårbart område som får negative 
konsekvenser for flere fag. Dette gjelder i alternativene S1a, S3 og S5. Her er det spesielt verdier for naturmangfold, 
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naturressurser, landskapsbilde og kulturarv som blir forringet. I tillegg viser kartet mørke områder langs Arnavågen, 
rundt Vågsbotn, i Haukåsskogen og på strekningen Almås-Tuft.  

Samlet vurdering 

I den samlete konsekvensvurderingen skal summen av konsekvensene for de fem ikke-prissatte temaene vurderes. 
Håndbok V712 gir føringer for hva som skal til for at et alternativ skal få en gitt samlet konsekvensgrad. Disse 
føringene er brukt i sammenstillingen i tabell 5-6:  

• Noe negativ konsekvens: maks ett av fem tema kan ha middels negativ konsekvens, og ingen tema kan ha 
dårligere 

• Middels negativ konsekvens: minst to av fem tema har middels negativ konsekvens (her kan enkeltfag med 
stor negativ konsekvens veies opp mot fagtema med noe negativ konsekvens) 

• Stor negativ konsekvens: minst to av de fem alternativene får stor negativ konsekvens 

Tabell 5-6 viser at de 17 alternativene gir ulik grad av negative konsekvenser for alle de ikke-prissatte fagtemaene. 
Unntaket er de positive konsekvensene for friluftsliv, by- og bygdeliv i tre av alternativene. Fagtemaene 
landskapsbilde, kulturarv og naturressurser har stor konsekvens på flere vegalternativ, mens friluftsliv, by- og bygdeliv 
og naturmangfold ikke har noen tilfeller av samlet stor konsekvens.  

Vegalternativ som får samlet stor konsekvens i tabellen, er alternativ som forringer verdier i både nord og sør. Tre av 
disse forringer det sårbare området på Haugland. Alternativene med noe negativ konsekvens, unngår alle de sårbare 
områdene. 

En utfordring ved å sammenstille konsekvensgrad for hele vegkombinasjoner i denne kommunedelplanen, er at 
konsekvensgraden tilsynelatende «nulles ut» der mindre dårlige alternativer i sør kombineres med dårlige alternativer 
i nord, og omvendt. Dette er en av grunnene til at mange alternativ får middels konsekvensgrad med et stort spenn i 
rangeringen fra plass nr. 4 til delt nr. 13. Dette er også forklaringen på hvorfor alternativer som gir store utslag i 
sårbare områder som Haugland og Blindheimsdalen, likevel får middels konsekvens samlet.  

Tabell 5-6: Samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer for alle vegalternativ, med rangering. 

Deltema Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Landskapsbilde                   

FBB                   

Kulturarv                   

Natur-
mangfold 

                  

Natur-
ressurser 

                  

 

Samlet 
vurdering 

                  

Rangering 

 
1 13  18 8 15 5 11 11 16 16 13 9 5 3 2 10 5 4 

Fargeforklaring: Grønn = positiv. Gul = noe negativ. Oransje = middels negativ. Mørk oransje = stor negativ. 
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Rangering og konklusjon 

Tabell 5-6 viser rangeringen av alternativ basert på hvilke av disse som gir minst og størst konsekvens for IP-fagene 
samlet. Fordi alle alternativene får en samlet negativ konsekvens, er det referansealternativet som rangeres som nr. 1. 
Nedenfor forklares hovedbegrunnelsene for rangeringene innenfor de tre konsekvenskategoriene. 

Noe negativ konsekvens: S9-N3a og S9-N3b 

Alternativ S9-N3b kommer best ut for ikke-prissatte tema samlet. Alternativet går i tunnel store deler av strekningen, 
og kommer ikke i konflikt med noen av de sårbare områdene vist i konfliktkartet i figur 5-13.  

Alternativet som er vurdert å være nest best for IP-fagene er S9-N3a. I nord har dette alternativet en noe lengre 
dagstrekning enn N3b, og kommer derfor i konflikt med noen flere delområder med verdi i Haukåsområdet.  

Middels negativ konsekvens: S1a-N1, S1b-N1, S3-N1, S3-N2a, S5-N1, S6-N3a, S6-N3b, S9-N2b, S11-N2b, S11, N3a og 
S11-N3b 

Hele elleve av vegalternativene er vurdert å ha middels negativ konsekvens. Disse er rangert fra en 4. til en delt 13. 
plass. Som nevnt ovenfor er det kombinasjonene av N- og S-alternativ som gjør at det blir mange alternativ med lik 
konsekvensgrad, men likevel stor forskjell på nr. 4 og nr. 13 i rangeringen. 

Alternativ S11-N3b er vurdert å være det minst dårlige av alternativene med middels konsekvens. Alternativet unngår 
sårbare områder på Haugland, Blinde, Haukås og Tuft, men påvirker verdier for spesielt landskap, naturressurser og 
kulturarv langs Arnavågen.  

Tre alternativer rangeres som nr. 5: S9-N2b, S3-N1 og S11-N3a. Her er det forskjeller i nord og sør som gjør at det er 
vanskelig å skille rangeringen mellom disse, samtidig som de påvirker forskjellige deltema. S9-N2b berører få 
delområder i sør på grunn av lang tunnelstrekning, men går i dagen i nord. S3-N1 berører verdier i Blindheimsdalen i 
sør, men går deretter i lang tunnel i nord. S11-N3a går i dagen langs Arnavågen og berører dermed delområder i sør 
her, men går stort sett i tunnel i nord, med unntak av Haukås. Ingen av disse berører sårbare områder på Haugland. 

At alternativ S3-N1, som har positiv konsekvens for friluftsliv, by- og bygdeliv, ikke rangeres høyere enn de to andre på 
plass nr. 5, skyldes at denne forbedringen ikke er stor nok til å veie opp for de negative konsekvensene alternativet gir 
for de andre fagtemaene.  

Lavest rangert av alternativene med middels negativ konsekvens er S1a-N1 og S6-N3a, som begge er på 13. plass. I sør 
påvirker S1a-N1 sårbare områder på Haugland og i Blindheimsdalen negativt for flere IP-tema. Derfor blir den rangert 
lavt, selv ved tunnelalternativ (N1) i nord. S6-N3a påvirker Blindheimsdalen i mindre grad enn S1a i sør, men påvirker 
fremdeles Haugland og berører delområder på Haukås i nord.  

Stor negativ konsekvens: S1a-N2a, S1b-N2a, S5-N2a og S6-N2b 

Alternativ som har fått samlet stor konsekvens, er alternativer som både forringer verdier både i sør (spesielt 
Haugland og Blindheim) og i nord (Haukås og Tuft) for alle eller flere av IP-temaene.  

S1a-N2a er vurdert å være det aller dårligste av vegalternativene. Utslagsgivende for dette er at vegtiltaket direkte 
berører sårbare områder for alle IP-tema på Haugland, i Blindheimsdalen og på strekningen mellom Haukås, Tuft og 
Hordvik.  

Nest dårligst er S5-N2a og S6-N2b. Begge forringer verdier i nord for alle fagtema, og i Blindheimsdalen. Sør for 
Blindheimsdalen går S5 utover verdier langs Arnavågen, mens S6 forringer verdier på Haugland.  

Rangert som det minst dårlige av alternativene med samlet stor konsekvens er S1b-N2a. Dette alternativet unngår 
konflikter på Blindheim som følge av tunnel forbi viktige verdier her, men er ellers lik det dårligst rangerte alternativet. 

 Mulige skadereduserende tiltak i neste planfase 

Ifølge KU-forskriften §23 skal KU beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.  

Skadereduserende tiltak deles i to: 
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1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som er en del av 
utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen, som for eksempel bru i sørlige del av Gaupåsvannet for 
alternativ S5 og S11.  

2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i punkt 1, som bidrar til å 
redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene inngår ikke i kostnadsoverslaget eller 
utredningsgrunnlaget for alternativene. 

Skadereduserende tiltak med oppfølgingstiltak og behov for ytterligere undersøkelser og utredninger i neste planfase, 
innarbeides i reguleringsplanfasen i form av YM-plan og andre verktøy. Skadereduserende for hvert ikke-prissatte 
fagtema er opplistet i kapitlene 5.2.2-5.2.6, og er nærmere omtalt i delrapportene vedlagt plandokumentene.  

5.3 Samlet samfunnsøkonomisk analyse  

 Innledning  

Den samfunnsøkonomiske analysen skal konkludere med hvilket alternativ som er mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, eller minst ulønnsomt, når man sammenstiller prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Dette kapittelet 
beskriver hvordan denne sammenstillingen er gjennomført. Sammenstillingen er en systematisk sammenligning og 
vurdering av fordeler og ulemper ved de aktuelle alternativene, og følger i hovedsak metodikken i håndbok V712 
Konsekvensanalyser.  

Sammenstillingen skal i henhold til V712 gjennomgå to trinn. I trinn 1 sammenstilles prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, og det avgjøres om alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller ikke. I trinn 2 rangeres 
alternativene basert på den samfunnsøkonomiske analysen. Som del av trinn 2 gjennomføres også en 
usikkerhetsanalyse og break-even-analyse, for å komme fram til endelig rangering.  

 Sammenstilling og av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og rangering 

Den samfunnsøkonomiske analysen skal frem til hvilke(t) alternativ som i sum er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Det vil si at man skal vurdere både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Ved rangering av prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser hver for seg (se kapittel 5.1.7 og kapittel 5.2.7), ble rangeringen av topp 4 nye vegalternativer 
som vist i tabell 5-7.  

Tabell 5-7: Topp 4- rangering av vegtiltakene for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, fra hhv kapittel 5.1.7 og 5.2.7. 

Rangering prissatte konsekvenser Rangering ikke-prissatte konsekvenser 

1. S1a-N1 1. S9-N3b 

2. S3-N1 2. S9-N3a 

3. S1b-N1 3. S11-N3b 

4. S5-N1 4. S3-N1, S9-N2b og S11-N3a 
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Tabell 5-8: Sammenstilling prissatte og ikke-prissatte konsekvenser – stegvis evaluering og foreløpig rangering. 

 Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Netto nytte i 
MNOK 

 
-5

37
8 

-6
02

1 

-6
48

5 

-6
94

8 

-6
07

2 

-6
57

5 

-6
07

6 

-7
32

0 

-9
23

3 

-1
0 

25
3 

-8
73

1 

-9
77

2 

-1
0 

25
3 

-9
25

4 

-8
34

7 

-9
36

5 

-8
21

6 

Prissatte 
(NNB) 

 

-0
,6

2 

-0
,7

7 

-0
,7

0 

-0
,8

4 

-0
,6

6 

-0
,7

9 

-0
,7

0 

-0
,9

3 

-1
,0

4 

-1
,0

3 

-0
,8

9 

-1
,0

5 

-1
,0

4 

-0
,9

1 

-0
,9

8 

-0
,9

8 

-0
,8

7 

Rangering 1 2 6 4 8 3 7 4 12 16 15 10 18 16 11 13 13 9 
 

Ikke-prissatte 
(konsekvens) 

                  

Rangering 1 13 18 8 15 5 11 11 16 16 13 9 5 3 2 10 5 4 

Samfunns-
økonomisk 
nytte 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Stegvis prosess for rangering ved sammenstilling 

Dårlig P og IP*                   

Dårlig P                   

Dårlig IP                   

Dårlig IP eller 
P, eller begge 

                  

 

Rangering 
etter 
sammenstilling 

1 5 15 3 12 2 8 7 16 18 16 10 12 9 6 12 10 4 

* P betyr prissatte konsekvenser og IP betyr ikke-prissatte konsekvenser 

Det er utfordrende å sammenstille og rangere 17 kombinasjonsalternativer. Derfor har vi fulgt en stegvis prosess hvor 
alternativ har blitt vurdert og silt vekk etter følgende kriterier og rekkefølge, jf. tabell 5-8 over: 

1. Alternativ som er svært dårlig for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser: S5-N2a, S6-N2b, S6-N3a og 
S11-N2b  

2. Alternativ som er svært dårlig for prissatte konsekvenser: S9-N2b, S9-N3b og S11-N3a  
3. Alternativ som er svært dårlig for ikke-prissatte konsekvenser: S1a-N2a og S1b-N2a  
4. Alternativ som enten er dårlig for prissatte eller ikke-prissatte konsekvenser, eller nokså dårlig for begge: S3-

N2a, S5-N1, S6-N3b 
5. Alternativ som er merket med rosa farge i stegvis rangering, er best på hhv. prissatte og ikke-prissatte, men 

samtidig dårlig på hhv. ikke-prissatte og prissatte: Alt S1a-N1 har minst negativ NNB, men scorer dårlig på 
ikke-prissatte konsekvenser. Alt. S9-N3b er best for ikke-prissatte konsekvenser, men samtidig har 
alternativet dårlig NNB. Vurdert opp mot hverandre, ser vi at Alt S9-N3b har ca. 3,8 mrd. kr dårligere netto 
nytte og 0,29 dårligere NNB enn alt S1a-N1. Forskjellen er alt for stor til å kunne oppveie forskjellene i ikke-
prissatte konsekvenser. Derfor går også alt. S9-N3b ut av den videre vurderingen. 
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Etter denne evalueringen står vi igjen med S1b-N1, S3-N1, S11-N3b og S1a-N1, som er de fire alternativene som er 
minst samfunnsøkonomisk ulønnsomt totalt sett, men hvor de negative konsekvensene av tiltaket er fordelt på noe 
ulik måte.  

• S1b-N1 berører viktige ikke-prissatte verdier på Haugland, men unngår store konflikter i Blindheimsdalen. 
Samtidig er det ikke mulig i dette alternativet å bygge kryss i Blindeområdet, noe som gjør at trafikantnytten 
reduseres.  

• S3-N1 sparer verdier på Haugland, men berører verdier i Blindheimsdalen i større grad enn S1b-N1.  
• S1a-N1 berører viktige ikke-prissatte verdier både på Haugland og i Blindheimsdalen pga sammenhengende 

dagsone på strekningen.  
• S11-N3b berører ikke-prissatte verdier langs Arnavågen og er klart dårligst av de 4 alternativene for prissatte 

konsekvenser, men sparer alle verdier i Haugland- og Blindheimsområdet.  

Av utbyggingsalternativene blir den foreløpige rangeringen etter denne sammenstillingen som følger:  

1. S3-N1  
2. S1b-N1  
3. S11-N3b 
4. S1a-N1 

Ingen av disse har dagsone gjennom Tuft i Åsane nord. Av alternativene som innebærer dagsone via Tuft kommer alt 
S3-N2a minst negativt ut i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Fordi alle tiltakene fører til både negativ netto nytte per budsjettkrone og negativ konsekvens for ikke-prissatte tema, 
er det referansealternativet (som innebærer å ikke bygge tiltaket) som rangeres som det beste, når man kun ser på 
den samfunnsøkonomiske analysen. I kapittel 5.4 om måloppnåelse og kapittel 6 om samlet anbefaling, fremgår det 
hvorfor det likevel anbefales å bygge ny hovedveg.  

 Vurdering av usikkerhet og break-even-analyse 

I samsvar med V712 (2018) skal det gjøres en vurdering av usikkerhet og en break-even-analyse for de beste 
alternativene før det foretas en endelig rangering mellom dem. 

Vurdering av usikkerhet 

Systematisk usikkerhet som f.eks. økonomisk utvikling, framtidig trafikkutvikling, endringer i tilbud/etterspørsel som 
gir endringer i prisnivå mm., vil slå likt ut på alle vegalternativ og beskrives ikke videre her. Vegvesenets ANSLAGS-
metode har lagt inn en prosentvis usikkerhet knyttet til markedssituasjon og prisnivå. Disse usikkerhetene inngår 
dermed i prissatte konsekvenser og slår prosentvis likt ut for alle alternativ. 

Usikkerhet som er spesifikk for det konkrete tiltaket, vil derimot kunne ha noe å si for hvor robust rangeringen i 
samfunnsøkonomisk analyse er. Det er derfor gjort en usikkerhetsvurdering for de fire beste alternativene fra 
sammenstillingen og rangeringen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Vi har også valgt å vurdere et alternativ 
med dagalternativ i nord (S3-N2a) for å kunne sammenligne dagsone med tunnel i nord.  

Alle de fem alternativene har noe usikkerhet knyttet til seg, spesielt når det gjelder skredutsatthet, behov for 
sikringstiltak for tunnelportaler, fjelloverdekning og flomfare. S11-N3b har flere usikkerhetspunkt knyttet til utfylling 
av Gaupåsvatnet, fundamentering av bro over deler av Gaupåsvatnet og evt. økning av flomfare nedstrøms mot Ytre 
Arna som følge av utfylling. Ingen av usikkerhetsmomentene i noen av alternativene er av en slik karakter at 
alternativet ikke er teknisk gjennomførbart, derfor handler det heller om omfang av sikringstiltak som må klargjøres 
nærmere i neste planfase. Usikkerheter knyttet til utfylling i vann og passering av områder med knapp overdekning er 
tatt hensyn til i utført ANSLAG og innarbeidet i prissatte konsekvenser. Usikkerhetsvurderingen har derfor ikke ført til 
endring av rangeringen for sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

Når det gjelder usikkerhet for tema knyttet til ikke-prissatte tema, viser fagrapportene at det er det overordnede 
plannivået i kommunedelplanen som betyr mest for usikkerheten. Det er ikke funnet noen usikkerheter som er 
knyttet til enkelte alternativ, og graden av usikkerhet vil derfor være lik for vurderingen av alle alternativ. 
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Break-even-analyse 

Bakgrunn og metode for analysen 

En «break-even»-analyse er gjennomført i henhold til håndbok V712, som et hjelpemiddel for å skille alternativer fra 
hverandre i sammenstillingen og i rangeringen av disse i den samfunnsøkonomiske analysen. Spørsmålet vi stiller oss 
her er: hvis vi velger et alternativ som er god for ikke-prissatte konsekvenser, men ikke er best for prissatte 
konsekvenser, er de ikke-prissatte verdiene man da beholder verdt prisen man betaler i prissatte konsekvenser? Hvis 
svaret er ja, kommer alternativene ut likt («break even»). Hvis svaret er nei, tilsier det at alternativet som er best for 
prissatte konsekvenser skal velges.  

Grunnen til at det gjennomføres en break-even-analyse i dette prosjektet, er at det er vanskelig å skille alternativene 
som kommer best ut fra hverandre, og rangere disse når forskjellene i konsekvens for ikke-prissatte tema er små. Det 
er i dette prosjektet ingen verdiområder av spesiell, nasjonal verneverdi som berøres i vesentlig grad. Siden 
konsekvensene for ikke-prissatte tema derfor er moderate (de fleste alternativ ender opp med middels negativ 
konsekvensgrad), stiller vi oss spørsmålet om å spare disse verdiene er verdt prisen man betaler i prissatte 
konsekvenser.  

Her vurderes de fire beste alternativene fra den samfunnsøkonomiske analysen. Alle disse har tunnelalternativ i nord. 
For å få fram hvordan dagsone i nord kommer ut i en slik analyse, er alt. N2a med dagsone tatt med i vurderingene. 
S3-N2a er det dagsone-alternativet som har minst negativ netto nytte og minst negativt konsekvensnivå for ikke-
prissatte konsekvenser, og blir derfor valgt til denne sammenligningen.  

Disse sammenlignes med det alternativet som har minst negativ netto nytte av alle alternativ: S1a-N1. Selv om dette 
alternativet er best på prissatte konsekvenser, er det rangert som nr. 5 i den samfunnsøkonomiske analysen fordi den 
er vurdert til ett av de dårligste for ikke-prissatte konsekvenser – men likevel innenfor middels negativ 
konsekvensgrad.  

Det er videre vurdert at det er deltema friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv og naturressurser som kan slå ut på 
vurderingene her, da landskapsbilde og naturmiljø ikke har vesentlige konsekvenser i disse områdene av den grad at 
det vil skille mellom alternativene på en vesentlig og målbar måte. Haukåsvassdraget er tatt godt hensyn til i alle 
alternativ. 

For friluftsliv vil veganlegget påvirke tilkomsten til viktige friluftsområder i ulik grad. Her har vi anslått størrelsesorden 
for antall personer som blir berørt av redusert tilkomst til friluftsområdene på Byfjellene fra 
Gaupås/Hauglandområdet og til Veten fra Haukås, Hylkje, Tuftområdet.  

For kulturarv er det forskjell i hvor mange områder og bygg med kulturhistorisk verdi som blir berørt i de ulike 
alternativ. Dette vil samtidig berøre ulikt antall beboere. 

Jordvern er en nasjonal målsetting og jordsmonn av god kvalitet er en stor verdi. Vern av dyrka jord vil derfor være det 
viktigste tema i denne break-even analysen. For naturressurser er det først og fremst grad av nedbygging av verdifull 
jordbruksjord som kan skille alternativene.  
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Figur 5-14: Jordbruksareal på Bustevollen ved Blinde, kartlagt som svært stor verdi (se fagrapport naturressurser). Foto: Statens 
vegvesen. 

Vi har ikke beregnet hva de ikke-prissatte konsekvensene kan innebære av kostnader. Temaene er omtalt som ikke-
prissatte nettopp fordi det er for vanskelig og uhensiktsmessig å fastsette verdiene i kroner. Vi har derimot illustrert 
ulempene på en annen måte enn grad av konsekvens, ved å anslå hvor mange personer, arealstørrelse eller enheter 
som blir påvirket i de ulike alternativ. For antall personer har vi brukt folketall for de berørte grunnkretser som 
grunnlag. For jordbruksareal vil registrert areal i fagrapporten for Naturressurser kunne illustrere ulikhetene og 
ulempene for dyrkajorden som ressurs (areal innenfor undersøkte 200 m sone langs alternativtraseene). For kulturarv 
har vi sett på antall gårdstun, der de kulturhistoriske elementene i hovedsak er å finne, som påvirkes direkte av 
veganlegget. 

Vurdering av break-even 

Tabell 5-9 viser forskjeller med basis i de tema som er nevnt i omtalen over, mellom det beste alternativet for netto 
nytte (S1a-N1) og de utvalgte alternativene for denne analysen.  
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Tabell 5-9: Netto nytte og ikke-prissatte konsekvenser for alternativet med best netto nytte (S1a-N1) sammenlignet med de tre 
øverst rangerte i sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte (S3-N1, S1b-N1 og S11-N3b), pluss det beste alternativet av de med 
daglinje i nord (S3-N2a). Forhold netto nytte og prissatte konsekvenser 

Tema Alt S1a-N1 Alt S1b-N1 Alt S3-N1  Alt S11-N3b Alt S3-N2a 

Prissatte konsekvenser 

Netto nytte             
mill. kr (2019-kr)  

- 5378  -6485 -6072 -8216 -6575 

Differanse til S1a-N1 
mill. kr (2019-kr) 

- -1107 -694 -2838 -1197 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Konsekvensgrad    
ikke-prissatte  

Middels negativ Middels negativ  Middels negativ  Middels negativ  Middels negativ  

 

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Antall personer som 
blir påvirket negativt 
(barriere tilkomst 
friluftsomr.) 

Ca. 3000 Ca. 3000 0 0 4-5 000 

Differanse til S1a-N1 - 0 -3000 -3000 +1000-2000 

Kulturarv 

Antall påvirkede 
gårdstun 

Ca. 8 Ca. 4 Ca. 6 Ca. 6 Ca. 10 

Differanse til S1a-N1 - -4 -2 -2 +2 

Naturressurser 

Påvirket jordbruksjord 
i areal (daa) 

390  325  270  130  440  

Differanse til S1a-N1 - -65  -120 -260 +50 

 

Som det fremkommer i tabellen, varierer forskjellen i netto nytte vesentlig mellom alternativene. Alternativene S1b-
N1, S3-N2a og S11-N3b har så stor differanse i netto nytte, at det vurderes at de ikke-prissatte verdiene ikke har 
mulighet til å veie opp for tapet i prissatte verdier her.  

Alternativ S3-N1 har minst differanse i netto nytte sammenlignet med alt. S1a-N1, og er i tillegg vesentlig mindre 
negativ for de ikke-prissatte konsekvensene. Dette alternativet vurderes derfor videre her, for å avgjøre rangeringen 
mellom disse to.  

«Break-even»-analysen skal være et hjelpemiddel til å vurdere hvordan rangeringen mellom alternativer skal være der 
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser ikke sammenfaller. I dette tilfellet stiller vi derfor spørsmålet om verdien av 
de unngåtte negative ikke-prissatte konsekvensene utgjør 694 mill. kr. Dersom den gjør det, vil alternativ alt. S3-N1 
komme likt ut («break-even») med alt. S1a-N1.  

I alt. S3-N1 beholder ca. 3000 personer tilkomsten til viktige friluftsområder som i referansealternativet. To gårdstun 
skånes, og kulturlandskap i Botn og Bustevollen blir bevart. Alt. S3-N1 sparer også ca. 120 daa jordbruksjord, ved at 
jordbruksområdet på Haugland blir ivaretatt som i dag.  
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Av disse har vi vurdert at verdien av jordbruksjorda bør tillegges ekstra vekt. Utførte jordsmonnskartlegging (rapport 
fra NIBIO 2019) viser at jordsmonnet i ca. halvparten av det fulldyrkede arealet i denne delen av Haugland, har stor og 
svært stor verdi. Godt jordsmonn er vanskelig og tar lang tid å gjenskape. Jordkvaliteten er også vanskelig og 
kostnadskrevende å ta vare på om jorda blir flyttet til annet sted. Inngrep i dyrka mark anses som irreversibelt tiltak.  

Konklusjon 

Kroneverdien av de overnevnte ikke-prissatte verdiene man beholder ved å rangere alt. S3-N1 over alt. S1a-N1, er 
vanskelig å fastsette. Alt. S3-N1 får mindre negative konsekvenser på kulturarv og god matjord. Det gjelder også 
tilgang til friluftsområder og gode oppvekstmiljø, men dette kan avbøtes til en viss grad av gode tverrforbindelser 
under eller over vegen og god skjerming. Selv om naturmangfold og landskap ikke er nevnt i detalj her, er også disse 
verdiene berørt mer i S1a-N1 enn i S3-N1. Alle disse faktorene og vurderingene må veies opp mot det å bygge et 
billigere veganlegg i dagen som fører til tap av andre viktige verdier i samfunnet.  

I denne avveiingen konkluderte Statens vegvesen opprinnelig med at disse verdiene bør utgjøre forskjellen i netto 
nytte og rangerte derfor alt. S3-N1 på førsteplass. Det er siden utført en økonomisk kvalitetssikring av prosjektet 
sentralt i Statens vegvesen som konkluderte med at forskjellen i nettonytte på 694 mill. kr. var for stor til at man kan 
forsvare å anbefale noe annet en alternativet med best netto nytte; alt. S1a-N1. Forskjellen i de ikke-prissatte 
konsekvensene ble ikke vurdert store nok til å forsvare merkostnadene. Dersom man skulle fordele merkostnadene 
for veganlegget på forskjellen i berørt jordbruksareal som er beregnet til 120 daa, utgjør dette ca 5,7 mill.kr/daa. 

Ny rangering etter «break-even»-analysen og etter sentral kvalitetssikring blir derfor: 

1. Alt S1a-N1  
2. Alt S3-N1  
3. Alt.S1b-N1  
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 Rangering i den samfunnsøkonomiske analysen 

Oppsummering av endelig rangering etter vurdering av usikkerhet og break-even-analyse er vist i tabellen under.  

Tabell: 5-10 Endelig rangering etter usikkerhetsvurdering og break-even-analyse. 

 

Vegalternativ via Blindheimsdalen Vegalternativ via Eikås 

Ref 
S1a-
N1 

S1a-
N2a 

S1b-
N1 

S1b-
N2a 

S3-
N1 

S3-
N2a 

S5-
N1 

S5-
N2a 

S6-
N2b 

S6-
N3a 

S6-
N3b 

S9-
N2b 

S9-
N3a 

S9-
N3b 

S11-
N2b 

S11-
N3a 

S11-
N3b 

Prissatte 
(NNB) 

 

-0
,6

2 

-0
,7

7 

- 0
,7

0 

- 0
,8

4 

- 0
,6

6 

- 0
,7

9 

- 0
,7

0 

- 0
,9

3 

- 1
,0

4 

- 1
,0

3 

- 0
,8

9 

- 1
,0

5 

- 1
,0

4 

- 0
,9

1 

- 0
,9

8 

- 0
,9

8 

- 0
,8

7 

Rangering 1 2 6 4 8 3 7 4 12 16 15 10 18 16 11 13 13 9 
 

Ikke-prissatte 
(konsekvens) 

                  

Rangering 1 13 18 8 15 5 11 11 16 16 13 9 5 3 2 10 5 4 

 
Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 
Foreløpig 
rangering 

1 6 15 3 12 2 8 7 16 18 16 10 12 9 5 12 10 4 

 

Rangering 
etter break-
even 

1 2 15 4 12 3 8 7 16 18 16 10 12 10 6 12 9 5 
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 Vurdering av alternativ via Blindheimsdalen kombinert med N3a 

I samsvar med bystyrets vedtak pkt. e til planprogrammet, har vegvesenet også vurdert Blindheimsalternativene i sør 
(S1a, S1b, S3 og S5) kombinert med tunnelalternativ N3a i nord. Disse går da via delt hovedkryss Vågsbotn-Eikås 
(kryssprinsipp B som i N2a, se figur under) fram til Haukåsskogen der N3a fører vegen videre i tunnel til Klauvaneset. 

 

 
Figur 5-15: Kryssprinsipp B - alt. N2a.  Viser også overgangen mellom Blindheims-alternativene og N2a/N3a i nord. 

 
Figur 5-16: Overgang mellom alt. N2a og tunnel i alt. N3a (utsnitt fra InfraWorks, Svv – samme løsning som alle Eikås-alternativene 
kombinert med alt. N3a). 

Prissatte konsekvenser 

Kombinasjonene S1a-N3a, S1b-N3a, S3-N3a og S5-N3a er alle ca. 1,2 km lengre enn kombinasjon med alt. N1 og bare 
0,5 km kortere enn kombinasjon med alt. N2a. Anslaget viser at disse kombinasjonene er ca. 1000 mill. kr dyrere enn 
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kombinasjon med alt. N2a og ligger på samme kostnadsnivå som kombinasjonen med alt. N1. Med lengre veg vil 
trafikantnytten bli klart dårligere enn i alt. N1. Trafikantnytten bli mer lik som i alt. N2a siden forskjellen i kjørelengde 
her er mindre. Det er derfor en entydig konklusjon at netto nytte og NNB for veg i Blindheimsdalen kombinert med alt. 
N3a vil bli vesentlig dårligere enn både kombinasjon med alt. N1 og N2a. 

Tabell 5-11: Forskjell i kostnad i kombinasjoner med N3a i forhold til N1 og N2a på hele strekningen i nord. 

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

N3a: Anleggskostnad 
(PM 50) i mill. (2019-
kr) 

11 400 11 700 12 000 11 400  N3a er ca. 1,2 km lengre enn N1 
og ca. 0,5 km kortere enn N2a 

Sammenligning med N2a og N1 

Differanse til N2a i 
mill. (2019-kr) 

1000 1000 1000 1000 Dyrere enn tilsvarende 
kombinasjoner med N2a 

Differanse til N1 i mill. 
(2019-kr) 

0 0 0 0 Tilnærmet lik tilsvarende 
kombinasjoner med N1 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Det er ikke utført KU for disse kombinasjonene spesifikt, men det er utført KU for både de sørlige og nordlige 
alternativene kombinasjonen består av.  

Fordi N3a hovedsakelig går i tunnel i nord, blir konsekvensbildet nokså likt Blindheimsalternativene i kombinasjonen 
med N1. Kombinasjonene med N3a får mindre negative ikke-prissatte konsekvenser i Vågsbotn der det ikke blir behov 
for utfylling i Langavatnet og lokalvegkryss ved Plantasjen, og det blir mindre hovedkryss med tilhørende mindre 
arealbeslag. Kombinasjonen fører imidlertid også med seg ekstra negative konsekvenser i dagsonen mellom Eikås og 
tunnelinnslaget i Haukåsskogen (barrierevirkning, påvirkning av kulturmiljø, kryssing av Haukåsvassdraget mm). Totalt 
sett er det vurdert at kombinasjonene kommer den likt ut, eller litt bedre, enn alt N1 når det gjelder ikke-prissatte 
konsekvenser. 

Konklusjon 

Kombinasjon mellom Blindheimsalternativene og alt. N3a i Åsane nord, kommer klart dårligere ut enn kombinasjonen 
med alt. N1 når man ser på prissatte konsekvenser. Forventet anleggskostnad vil være omtrent lik, men 
trafikantnytten vil bli betydelig lavere. Totalt for ikke-prissatte konsekvenser kommer alt. N3a ganske likt eller litt 
bedre ut enn alt. N1.  

Den marginale forskjellen i konsekvenser for ikke-prissatte tema i alt. N3a i forhold til alt. N2a, er ikke nok til å oppveie 
forskjellen i de prissatte konsekvensene, der anleggskostnadene ligger 1000 mill. kr høyere i alt N3a, og 
trafikantnytten samtidig blir dårligere.   

Dersom man ikke ønsker hovedkryss i Vågsbotn som vist i kryssprinsipp A, men likevel ny trase via Blindheimsdalen, er 
det vurdert at kombinasjon med alt. N2a med lang dagsone i nordre del av Åsane kommer bedre ut i den 
samfunnsøkonomiske analysen.  

5.4 Samlet måloppnåelse 

 Innledning og metode 

Formålet med denne planen å avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og 
Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, trafikksikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i 
regionen, samtidig som det skal avlaste dagens vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel. Prosjektet inngår også i ferjefri 
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E39 Trondheim – Kristiansand. I tillegg skal parsellen Arna – Vågsbotn være en del av fremtidig Ringveg øst som skal 
bidra til fremtidig reduksjon i biltrafikken gjennom Bergen sentrum. 

Prosjektet har fire samfunnsmål og fem effektmål, som står omtalt i kapittel 1.4. Videre vurderes i hvilken grad disse 
målene er oppfylt i de ulike trasealternativ og i referansealternativet. Alle alternativ vurderes i forhold til år 2050. Der 
element er nevnt både i samfunnsmål og effektmål, for eksempel «ivareta bruks- og verneverdier», er det kun vurdert 
under effektmål, for å unngå dobbeltelling. 

Metoden for vurderinger følger i hovedtrekk samme prinsipp som i håndbok V712 Konsekvensanalyser der grad av 
måloppnåelse deles inn i tre kategorier; helt oppfylt, delvis oppfylt og ikke oppfylt. I tillegg har vi tatt med to 
mellomkategorier, for tilfeller der et alternativ har noe bedre eller dårligere måloppnåelse på deler av strekningen. I 
oversiktstabellene nedenfor vises dette med fargekodene som vist her (tabell 5-12). 

Tabell 5-12: Fargekoder for rangering etter måloppnåelse (jf. V712). 

Helt oppfylt Helt /delvis oppfylt Delvis oppfylt Delvis / ikke oppfylt Ikke oppfylt 

 Vurdering av måloppnåelse: samfunnsmål 

I dette kapittelet ser vi på måloppnåelse for alle trasealternativ spesifisert for hvert samfunnsmål.  

Tabell 5-13: Måloppnåelse samfunnsmål. 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Samfunnsmål 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

S1 Effektiv, trygg, 
sikker riksveg, 
knytter Regionen 
sammen 

                  

S2 Nullvekstmålet 
personbiltrafikk, 
Miljøløftet 
 

                  

S3 Framtidig 
Ringveg øst- 
funksjon, 
redusert biltrafikk 
Bergen sentrum 

                  

 
For samfunnsmål 1: Alle alternativ oppfyller delmål 1 når det gjelder å legge 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. I referansealternativet med dagens vegnett vil selv den 
minste trafikkøkning gi dårligere framkommelighet og forutsigbarhet, være lite sikkert og effektivt og gir dårlig 
forbindelse mellom Bergen og Nordhordland. 

For samfunnsmål 2: Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, 
blir delvis ikke til ikke oppfylt. Det legges opp til et attraktivt og sikkert gjennomgående gang- og sykkelvegsystem og 
at kollektivtransporten skal ha minst like gode konkurranseforhold som biltrafikken. Likevel vil kravene til økt 
vegkapasitet som følge av stor trafikkmengde og trafikksikkerhet, føre til økt attraktivitet for personbilkjøring. Kravet 
om å bygge firefeltsveg er ufravikelig for et europavegsystem med så stor trafikkmengde. Dette framkommer i svar fra 
Vegdirektoratet på fravikssøknader i prosjektet (se kapittel 3.4). Det må derfor gjennomføres andre tiltak i tillegg for å 
oppnå nullvekstmålet (se også kapittel 3.10 om trafikkanalysene). 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 158 av 194 

I trafikkanalysene er det gjennomført støtte-beregninger med «nullveksttiltak» som bekrefter at forholdet mellom 
alternativene når det gjelder trafikantnytte, er det samme uavhengig av hvilket restriksjonsnivå og kollektivtilbud som 
legges til grunn. Det er altså ikke noe ved vegtiltakene i seg selv som tilsier at noen av alternativene bedre oppfyller 
mål om nullvekst enn andre hvis det innføres restriksjonstiltak som skal oppnå nullvekst.   

Referansealternativet oppfyller delvis mål om nullvekst fordi dagens vegsystem ikke tåler særlig mer biltrafikk uten at 
køene, forsinkelsene og sårbarheten blir enda større enn i dag. Den situasjonen gjør det lite attraktivt å bruke vegen.  
Det er verd å merke seg at kollektivtrafikken også vil få dårligere framkommelighet og forutsigbarhet i 
referansealternativet, siden den må gå i samme vegsystem som i dag. 

For samfunnsmål 3: Som del av framtidig Ringveg øst skal anlegget bidra til framtidig reduksjon i biltrafikk gjennom 
Bergen sentrum. Der vurderer vi at delmålet oppfylles helt til delvis i alternativene via Blindheimsdalen. Disse vil gi en 
god og effektiv linjeføring som del av framtidig Ringveg øst. Siden man foreløpig mangler parsellen Arna-
Fjøsangerområdet, kan vi derimot ikke si at målet er helt oppfylt i dette prosjektet. Vegtiltaket vil heller ikke kunne 
føre til vesentlig mindre reduksjon av biltrafikk i sentrum uten supplerende trafikkreduserende tiltak i sentrum. 

I alternativene via Eikås blir Ringveg øst en lengre veg siden trafikken på hovedvegen må gjennom Eikåstunnelen før 
den kan snu østover. Trafikkanalysene viser at en del av trafikken mellom Åsane og Arna fremdeles vil gå på dagens 
E16, som da blir framtidig lokalveg. Framkommeligheten blir like god, men hastigheten blir lavere på lokalvegen. 

Referansealternativet oppfyller ikke dette samfunnsmålet siden det ikke bygges noen del av ringveg øst. Alternativ via 
Blindheimsdalen oppfyller best de tre første samfunnsmålene. Det fjerde samfunnsmålet om å ivareta bruks- og 
verneverdier blir omtalt i kapittelet under. 

 Vurdering av måloppnåelse: 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. 

 
Tabell 5-14: Måloppnåelse effektmål 1 (Et sikkert transporttilbud for alle brukere). 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Effektmål 1 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Minimere ulykker                    

Ingen 
møteulykker 

                  

Skredfare unngås                   

Samlet 
måloppnåelse 
effektmål 1 

                  

 
Alle alternativ er bedre enn referansealternativet. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen viser at de fleste 
alternativene via Blindheimsdalen med kryss i Vågsbotn kombinert med tunnel i nord, N1, gir best score på reduksjon i 
ulykker. Det viser også effektberegningene. Alternativ med kryss på Eikås og lange tunneler både i sør og nord gir 
dårligere score.  

Siden ny veg har fire felt med midtdeler på hele strekningen, og det anlegges planskilte kryss, vil møteulykker som det 
er mange av i dag helt eller i stor grad unngås. 
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Når det gjelder skredfare, vil alle alternativ være lik eller litt bedre enn referansealternativet. Alternativ S5 berører to 
aktsomhetsområder for skred både langs Arnavågen og i Blindheimsdalen.  

Alternativene som kombinerer N1 med S1a, S1b og S3 oppfyller effektmålet best, men kombinasjonen med N2a 
oppfyller også effektmålet på en god måte. 

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

• Reisetid på strekningen skal være forutsigbar for alle brukere.  
• 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. 

• 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. 

Tabell 5-15: Måloppnåelse effektmål 2 (Økt framkommelighet og forutsigbarhet på hele strekningen for alle brukere). 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Effektmål 2 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Forutsigbar 
reisetid  

 

                  

God 
framkommelighet 
og forutsigbarhet 

                  

God 
framkommelighet 
og prioritering for 
kollektivtrafikken  

                  

Kollektivtrafikken 
gis god tilgang til 
terminaler  

                  

Framkommelighe
t for gående og 
syklende: god, 
trygg og attraktiv  

                  

Samlet 
måloppnåelse 
effektmål 2 

                  

 
Alle alternativ er bedre enn referansealternativet. Alle alternativ gir forutsigbar reisetid, god framkommelighet og 
forutsigbarhet for øvrig.  

Tiltaket i alle alternativene innebærer at det etableres sammenhengende gang- og sykkeltilbud på hele strekningen, 
noe som vil gi langt bedre sikkerhet og framkommelighet for gående og syklende. Gang- og sykkeltilbud etableres 
langs lokalvegsystemet der folk bor og vil være uavhengig av valg av alternativ for ny hovedveg, jf. kapittel 3.7. 

Kollektivtrafikken får også langt bedre framkommelighet og forutsigbarhet enn referansealternativet, men tiltaket 
innebærer ikke egne løsninger som gir mulighet for å gi kollektivtrafikken prioritet framfor biltrafikken. I 
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planleggingsfasen vil de derfor få like vilkår, og punktet vurderes derfor å bli delvis oppfylt i alle alternativ. Strekningen 
Vågsbotn-Klauvaneset vil bli en viktig kollektivakse mellom Nordhordland og Åsane, og vi har derfor sett på mulighet 
for skilting for kollektivfelt på ny veg når den er bygget og tas i bruk. Dette må imidlertid omsøkes til Vegdirektoratet 
etter vegloven, og kan etter gjeldende regelverk ikke legges inn som en forutsetning i planarbeidet. 

Tilkomst til kollektivterminaler blir omtrent som i referansealternativet. Dersom det bygges en kollektivterminal i 
tilknytning til bybanestopp i Vågsbotn, vil enkelte alternativ gi en litt mer tungvint tilkomst til denne enn andre. 
Kollektivtrafikk fra nord må i så tilfelle en ekstra runde via nytt lokalvegkryss ved Plantasjen i alternativ N1. Både i N2b 
og N3a, som innebærer kryss på Eikås, må bussene som skal til og fra bussdepotet på Haukås en ekstrarunde via nytt 
lokalvegkryss i Haukåsskogen for å komme sørover uten å måtte kjøre om Vikaleitet. Derfor har disse alternativene 
fått delvis til helt oppfylt mål på dette punktet. 

Effektmål 3: Vegkapasitet 

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

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

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

Tabell 5-16: Måloppnåelse effektmål 3 (Vegkapasitet). 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Effektmål 3  

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Økt vegkapasitet 
Arna-Vågsbotn 

                  

Avlasting av 
dagens vegnett  

                  

God kapasitet på 
sykkelveganlegg 

                  

Samlet 
måloppnåelse 
effektmål 3 

                  

 
Alle alternativ bortsett fra referansealternativet får bedre vegkapasitet mellom Arna-Vågsbotn slik at det gis mulighet 
for en framtidig Ringveg øst å få overført trafikk fra Bergen sentrum. 

Alle alternativ gir avlastning av dagens vegnett, men i noen alternativ innebærer tiltaket å utvide dagens hovedveg til 
fire felt på delparseller. Dette gir lite avlastning av dagens lokalveg i de aktuelle områdene. Det gjelder dagsone i stor 
del av Blindheimsdalen og langs Arnavågen. I alternativ S5 gjelder dette begge disse områdene, og dette alternativet 
har derfor bare delvis oppfylt målet om avlastning av dagens vegnett. 

Kapasitet, bredde og løsning for sykkeltiltakene vil vurderes nærmere i neste planfase. Foreløpig har vi lagt til grunn 
sykkelveg med separat fortau (total bredde på 5 m) langs dagens E39 mellom Vågsbotn og avkjøringen til Steinestø, 
fordi vi antar at potensialet for økt sykkelbruk er størst på denne strekningen.  
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Effektmål 4: Redusere sårbarhet 

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

Tabell 5-17: Måloppnåelse effektmål 4 (Redusere sårbarhet). 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Effektmål 4 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Reell omkjørings-
mulighet  

                  

Samlet 
måloppnåelse 
effektmål 4 

                  

 
På samme måte som ved målet om avlastet vegnett, vil alternativ som innebærer utvidelse av dagens hovedveg til fire 
felt på delstrekninger, komme dårligere ut enn alternativer med helt ny vegtrasé. Særlig S5 svarer dårlig på 
effektmålet om å redusere sårbarhet, fordi dette skjer på to parseller: Arnavågen og Blindheimsdalen. Det er mulig å 
utbedre smale, gamle lokalveger til mulig omkjørings- og beredskapsveg, men det betyr samtidig vesentlige inngrep i 
dagens utbyggingsstruktur og ytterligere inngrep i jordbruksareal. Referansealternativet gir ingen reduksjon av 
sårbarhet. 

Effektmål 5: Ivareta bruks- og verneverdier 

• Unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi 
• Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres 
• Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges spesiell vekt på bevaring av 

vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i Haukåsvassdraget 
• Unngå negativ påvirkning på viktige helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap samt kulturminner av stor verdi. 
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Tabell 5-18: Måloppnåelse effektmål 5 (Ivareta bruks- og verneverdier). 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 
Effektmål 5 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Unngå å bygge ned 
sammenhengende 
jordbruksareal av 
stor verdi  

                  

Barrierevirkning 
skal minimaliseres 

                  

Bevare 
naturmangfold og 
økologisk tilstand, 
bevare 
Haukåsvassdraget 

                  

Unngå negativ 
påvirkning av 
kulturarv 

                  

Samlet 
måloppnåelse 
effektmål 5 

                  

 

Effektmålet om å ivareta bruks- og verneverdier er vurdert å være delvis ikke til ikke oppfylt i alternativer med mye 
dagsone. Dette begrunnes i at store deler av områder der det er mulig å legge ny veg i dagen, i dag består av verdifullt 
jordbruksareal med kulturlandskap og bebyggelse av kulturhistorisk verdi. En firefelts veg vil i tillegg være en barriere 
både for landskapsbildet, friluftsliv og viltpassasjer. Trasealternativ med stor andel tunnel kommer derfor best ut når 
det gjelder måloppnåelse, med alternativene S9-N3a og S9-N3b på topp. 

Jordbruksareal på Haugland og i Blindeområdet er de mest verdifulle innenfor utredningsområdet. S1a, S5 og S6 fører 
til nedbygging av jordbruksareal i disse områdene og får dermed lavest måloppnåelse for dette temaet.  

Veganlegget vil gi visuell barrierevirkning i alle dagsoner, men alternativer som går gjennom Hauglandsområdet og 
Åsane nord i dagsone har størst negativ konsekvens når det gjelder barrierevirkning for friluftsliv og viltpassasjer.  

Når det gjelder bevaring av naturmangfold og økologisk tilstand, får alle alternativ delvis oppfylt måloppnåelse. I 
planarbeidet er det lagt vekt på å ta vare på verneverdiene i Haukåsvassdraget, så den delen av målsettingen er 
oppfylt i stor grad. 

Mål om å unngå negativ påvirkning av kulturarv er i liten grad oppfylt. Både i Hauglandsområdet, Blindheimsdalen og i 
Almås- og Tuftområdet er det kulturlandskap og kulturmiljø med stor kulturhistorisk verdi som blir påvirket av 
vegtiltaket. For dette målet er det bare referansealternativet og alternativ som unngår de mest verdifulle områdene 
som helt eller delvis oppnår dette målet. 

 Oppsummering måloppnåelse 

Tabellen under viser en oppsummering av oppfyllelse av samfunnsmålene og effektmålene for de ulike 
trasealternativene.  
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Tabell 5-19: Oppsummering av måloppnåelse. S= samfunnsmål, E= effektmål. 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 
Mål 

Re
f. 

al
t 

S1
a-

N
1 

S1
a-

N
2a

 

S1
b-

N
1 

S1
b-

N
2a

 

S3
-N

1 

S3
-N

2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
 

S9
-N

2b
 

S9
- N

3a
 

S9
-N

3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

S1 Effektiv, sikker, 
forutsigbar riksveg  

                  

S2 Nullvekst i 
personbiltrafikken 

                  

S3 Framtidig 
Ringveg øst-
funksjon 

                  

E1 Sikkerhet- 
trafikk, skred 

                  

E2 Framkommelig-
het, forutsigbarhet 

                  

E3 Vegkapasitet, 
avlast. dagens veg 

                  

E4 Redusere 
sårbarhet, 
omkjøring 

                  

E5 Ivareta bruks- og 
verneverdier 

                  

 
Samlet vurdering 
måloppnåelse 

                  

Rangering 18 10 10 1 5 2 6 16 16 13 13 13 7 3 3 12 8 8 

 

Referansealternativet oppfyller bare effektmålet om å ivareta bruks- og verneverdier. Det oppfyller også delvis 
samfunnsmålet om nullvekst fordi dagens vegsystem ikke tåler særlig mer biltrafikk, og at en slik situasjon gjør det lite 
attraktivt å bruke vegen. Øvrige samfunnsmål og effektmål oppfylles ikke i referansealternativet, inkludert mål om 
bedre framkommelighet og forutsigbarhet for kollektivtrafikken. 

Ved sammenstilling av de tre samfunnsmålene kommer de nye vegalternativene nokså likt ut. Alle vegalternativene 
oppfyller mål om økt framkommelighet, forutsigbarhet, trafikksikkerhet og vegkapasitet. Målet om nullvekst i 
personbiltrafikken oppnås ikke i noen av de nye vegalternativene. Alternativ via Blindheimsdalen gir noe bedre 
måloppnåelse for framtidig Ringveg øst funksjon enn alternativ via Eikås. 

Alternativer via Blindheimsdalen som kombineres med N1 oppfyller effektmål 1 i størst grad, med unntak av alt. S5-N1 
som berører flest aktsomhetsområder for skred og andre områder som krever ekstra sikringstiltak. Effektmål 2 
oppfylles helt eller helt til delvis i alle alternativ.  

Det er ved vurdering av måloppnåelse for effektmålene 3-5 at ulikhetene mellom alternativene kommer tydeligst 
fram. Når det gjelder effektmål 3 og 4, er spesielt forskjell i måloppnåelse mellom alternativer som innebærer ny veg i 
helt ny trasé, og alternativer som innebærer utvidelse av dagens hovedveg til fire felt på deler av strekningen. Når det 
gjelder effektmål 5 er det forskjellene i andel daglinje og tunnel som utgjør ulike måloppnåelse for ivaretaking av 
bruks- og verneverdier.  

Ingen alternativ oppfyller alle mål helt, men ut fra en samlet vurdering av måloppnåelse har vi følgende på topp: 

1. Alternativ S1b-N1 
2. Alternativ S3-N1 
3. Alternativ S9-N3a og Alt S9-N3b 
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5.5 Samfunnssikkerhet 

 Innledning 

Hensikten med å kartlegge og analysere risiko- og sårbarhetsforhold er å lage en god og realistisk fremstilling av 
risikobildet og å foreslå eventuelle risikoreduserende tiltak. Det er knyttet en relativt stor usikkerhet til analysen fordi 
det handler om fremtiden og det kan skje andre typer hendelser enn dem vi kjenner til i dag. 

Ved planlegging av nye områder for utbygging skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det 
er viktig at planområdet sikres mot naturfarer som flom og skred. Da må en ta hensyn til hele nedslagsfeltet for 
vassdrag og at skred også kan utløses i områder utenfor planområdet. I kommunedelplanen vurderer mulige 
korridorer ny veg. 

 Samfunnssikkerhet 

Som del av Statens vegvesens samfunnsoppdrag skal vegnettet tilrettelegge for nødetatene, og vegvesenet skal 
samarbeide på tvers av etatene for å finne den best egnede løsningen for samfunnet.  

I Arna-området gir ikke de sørlige alternativene S5 og S11 gode omkjøringsveger nødetater kan benytte. Denne 
løsningen er derfor ikke særlig robust eller redundant, og skaper en sårbarhet i området langs Arnavågen og i 
tilstøtende områder. Nye flaskehalser kan oppstå utenfor planområdet, som videre påvirker fremkommeligheten for 
nødetatene, og som kan ha negativ effekt på håndteringen av en hendelse. Dersom stengt veg over ett eller flere felt i 
forbindelse med utfylling av Gaupåsvatnet, vil dette også påvirke fremkommeligheten. Med tanke på 
samfunnssikkerhet vurderes derfor S5 og S11 som ikke ønskelig.   

De sørlige alternativene S1a, S3 og S5 har noe av samme utfordring gjennom Blindheimsdalen som alternativ S5 og 
S11 har langs Arnavågen. Skjæringene i Blindheimsdalen blir høye, og kan påvirke risiko for steinsprang. Ved 
eventuelle stenging av vegen er det også her få gode omkjøringsveger.  

Lange tunneler kombinert med korte dagsoner vil kunne gjøre det mer utfordrende å evakuere trafikanter ut av en 
tunnel ved en hendelse som trafikkulykke eller brann. Tunnelene i prosjektet planlegges med doble løp, tunnelprofil 
T10,5 og sikkerhetsklasse F, og dermed settes de strengeste kravene til sikkerhetsutrustning av tunnelene.  

Det tilrettelegges for modulvogntog, og det forventes også en høy andel farlig gods på dette vegnettet, da det allerede 
går relativt mye farlig gods her. Blant annet benytter trafikk til/fra Mongstad eksisterende vegsystem. Det er svært lav 
sannsynlighet for at det oppstår brann eller eksplosjon i ADR/RID4-kjøretøy, da slik transport er strengt regulert. Ved 
en hendelse der et kjøretøy med farlig gods stanser opp i en tunnel, kan dette likevel påvirke risikobildet negativt.  

Dagsonen ved Gaupåsvannet i alternativ S9-N3a og S9-N3b er svært kort, og det anses ikke enkelt å etablere 
tilkomstveg som nødetatene kan benytte ved en hendelse i en av tunnelene. I dette alternativet er området i 
dagsonen også begrenset ved etablering av kommandosenter, utøving av krisehåndtering/ambulant tjeneste og 
tilstrekkelig areal ved evakuering av trafikanter til samleplass. Det er også utfordrende å få stor nok dagsone ved et 
kryss ved Eikås. 

 Flomhendelser og klimaendring 

I vegplaner skal det tas hensyn til 200-årsflom og fremtidig klimaendring. I henhold til vegnormalen (N100) 
bestemmes linjepålegg (byggehøyde) med utgangspunkt i beregnede vannstander for 200-års flom med klimapåslag 
og en sikkerhetsmargin. For dette planområdet skal det benyttes en klimafaktor på 1,4.  

Vassdragene Gaupåsvatnet og Haukåsvatnet med tilhørende nedbørsfelt, påvirker flomsituasjonen i planområdet. 
Hydrologisk analyse viser at en utfylling i Gaupåsvatnet i alternativ S5 og S11 medfører økt sannsynlighet for 
flomhendelser oppstrøms, og at dette gir negativ påvirkning på enkelte boliger som ligger i dette området. Ved 
utfylling i Langavatnet i alternativ N1 forventes hyppigere flomhendelser nedstrøms, noe som også kan påvirke 

 
4 Transport av farlig gods.  
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enkelte boliger negativt. Iht. TEK17 §7-1, andre ledd står det at «tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, 
byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket». 
Risikoreduserende tiltak må derfor utredes og vurderes grundigere i reguleringsplanfasen, dersom beslutningstaker 
velger å gå videre med disse løsningene.  

Alle alternativene berøres av aktsomhetsområder for flom. Vegalternativene som i minst grad berøres av disse 
aktsomhetsområdene er S1a og b, S6, N1 og N3b.  

 

 
Figur 5-17: Flomsonekart for dimensjonerende flom Qdim,200 i Gaupåsvassdraget dagens situasjon. Berørte bygninger og 
jordbruksområder er markert med rød sirkel. Kilde: Norconsult, fagrapport vedlagt plandokumentene. 

 Skred  

Alternativene berører særlig aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred. Mest utsatt for steinsprang er 
man langs Arnavågen, ved valg av alternativ S5 og S11. Det samme gjelder i Blindheimsdalen, ved valg av alternativ 
S1a, S3 og S5.  
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Figur 5-18: Aktsomhetsområder for skred. 

Dagsonene ved Arna og Gaupåsvatnet i alternativene S5 og S11 er mest eksponert for jord- og flomskred. Ved nordlig 
påhugg ved Botn i S1 og S6 finner man også aktsomhetsområde for jord- og flomskred. I nordre del av vegalternativ 
N2a og N2b, rett nordvest/sørvest for Tuft, ligger også slike aktsomhetsområder.  

Fyllingen i Gaupåsvatnet i alternativ S5 og S11 kan være krevende anleggsteknisk med tanke på geoteknisk 
bunnstabilitet. Løsningen er gjennomførbar, men krever masseutskifting og økt sikring.  

 Trafikksikkerhet  

Eksisterende E16/E39 har svært høy trafikkmengde, og er en ulykkesbelastet strekning. Ny veg bedrer 
trafikksikkerheten sammenlignet med referansealternativet. Møtefri veg kombinert med en bedre fordeling av 
trafikkbelastningen over flere felt, er to viktige faktorer som bidrar positivt til trafikksikkerheten. Også med hensyn til 
samfunnssikkerhet vurderes det at ny veg gir bedre fremkommelighet for nødetatene sammenlignet med 
referansealternativet. 
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Ved en trinnvis utbygging av alternativene via Blindheimsdalen, vurderes et kryss ved Vågsbotn/Birkeland 
(kombinasjoner med N1) å gi en bedre trafikkavvikling sammenlignet med trinnvis utbygging av alternativer via Eikås 
med kryss i Eikås (kombinasjoner med N2a). Trafikken som i dag går gjennom Eikåstunnelen avlastes dersom man 
velger krysset ved Vågsbotn. Dette kan påvirke trafikksikkerheten i mellomfasen til hele planområdet er fullt utbygd.   

 Haukåsvassdraget 

Haukåsvassdraget er framhevet som et særlig viktig område på grunn av forekomsten av rødlistearten, elvemusling. 
Elvemuslingen er sårbar og truet av forurensing og tilslamming forårsaket av aktivitet i nærområdet. Dagens E39 
krysser elven og går på en strekning tett inntil elven. Alle N2 og N3-alternativer ligger i nedslagsfeltet for 
Haukåsvassdraget, men vurderes ikke å redusere livsbetingelsene for elvemuslingen her. Det forutsettes 
tilfredsstillende håndtering av vegvann både i anleggsfase og driftsfase. N1-alternativene unngår hele 
Haukåsvassdraget.  

 ROS-analysens rangering 

Ved bygging av ny veg i et terreng som er uberørt av veginfrastruktur er det naturlig at man kommer i konflikt med ett 
eller flere fagtema. En ROS-analyse vurderer helheten av løsningsvalget, og gir anbefaling til hvilken korridor som er 
best egnet med hensyn til samfunnssikkerhet og naturfare. Særlig nødetaters fremkommelighet og mulighet til å yte 
god innsats ved en hendelse, veier tungt. 

S5 og S11 vurderes som de dårligste alternativene i sør, på grunn av skredfare langs Arnavågen og mangel på god 
omkjøringsmulighet. I området rundt Gaupåsvatnet kan S5 og S11 også bidra til økt flomhyppighet for omgivelsene 
oppstrøms, samtidig som området også gir geotekniske utfordringer. Alternativene S1 og S6 anses som bedre 
alternativ med hensyn på samfunnssikkerhet, fremkommelighet og naturfare. 

Av alternativene i nord er alternativ N1 bedre enn N2a og N2b, på grunn av sannsynlighet for flere jord- og flomskred i 
fremtiden, noe som kan påvirke fremkommeligheten på vegnettet. N2a og N2b har også en mer utfordrende 
konstruksjon med viadukt over Haukåsvassdraget. For å unngå å belaste Eikåstunnelen ytterligere, er det også 
hensiktsmessig å velge kryssløsninger ved Vågsbotn (N1-alternativer) fremfor Eikås-alternativene (N2a, N2b, N3a, 
N3b). Dette gjelder også ved en trinnvis utbygging. 

Rangeringen under viser de fire beste alternativskombinasjonene. Rangeringen er basert på en helhetlig og tverrfaglig 
vurdering av hva som anses som beste alternativ for risiko og sårbarhet:  

1. S1b-N1 
2. S1b-N3a5  
3. S6-N3a 
4. S3-N1 

Alternativ S1b-N1 er utformet med tre tunneler; med kombinasjonene lang, kort og lang tunnel. Til tross for å gi 
utfordringer med hensyn på konsekvens ved flom og krav satt i TEK17 (se 5.5.3), vurderes alternativet som godt med 
tanke på fremkommelighet og samfunnssikkerhet. Alternativet berører Haukåselva, Gaupåsvassdraget og 
Blindheimsdalen i mindre grad enn andre alternativ. Risikoreduserende tiltak for flomsituasjonen, og tiltak for å 
imøtekomme krav i TEK17, må tas inn i neste planfase.  Ved utfylling av Langavatnet i N1, må det utføres en grundig 
hydrologisk vurdering i reguleringsplanfasen som også inkluderer behov for fysiske tiltak i vassdrag som reduserer 
sannsynligheten for skade på byggverk i nedslagsfeltet.   

 
5 I ROS-analysen er N3a vurdert som en mulig kombinasjon med S1b, selv om dette ikke gjøres for de andre fagene. Derfor er 
denne nevnt her, men gjentas ikke i den endelige rangeringen og anbefalingen av løsning. Grunnen til at den er tatt med i ROS-
analysen er at den er bedre enn N1 da man både oppnår lengre dagsone mellom tunnelløpene (gunstig for samfunnssikkerhet) og 
man unngår utfylling i Langavatnet (hydrologi, flomfare). Konsekvens er forbundet med komplisert konstruksjon over Haukåselva 
og fare forbundet med avrenning til vassdraget i anleggsfasen.  
Løsningen vurderes å være gjennomførbar da den har felles trasé med N2a fra overgang S1b (ved Birkeland) og fram til 
tunnelportal for N3a ved Almås. 
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Alternativ S1b-N3a er mer robust og redundant enn alternativ som går i dagsonen via Blindheimsdalen. Alternativ N3a 
krysser Haukåselven, men man unngår utfylling i Langavatnet, noe som bedre imøtekommer krav i TEK17.  

S6-N3a gir lengre dagsone enn S3-N1, til tross for at krysset ligger på Eikås. Alternativ S3-N1 har lang tunnel i sør, men 
har lengre dagsone enn flere andre alternativ. At vegen går i dagsone i Blindheimsdalen er lite gunstig med tanke på 
robusthet (skredfare, fare for stengt veg) og redundans. Risikoreduserende tiltak må derfor utføres ved valg av denne 
løsningen.  

Alternativ som kombineres med S9 vurderes som uegnede med tanke på samfunnssikkerhet (se 5.5.2), og S5 og S11 
uegnet med tanke på naturfare (se 5.5.3 og 5.5.4). Sistnevnte gir ikke gode omkjøringsmuligheter, og anses derfor som 
lite robust og redundant. Det anbefales ikke å etablere lange tunneler med korte mellomliggende dagsoner, da dette 
kan påvirke risikobildet i negativ retning ved en hendelse. I dette prosjektet anbefales derfor ikke alternativ i 
kombinasjon med S9.  

Det vurderes at ny E16/E39 vil bidra positivt til trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sammenlignet med 
referansealternativet, uavhengig av trasévalg. En firefelts veg skaper også bedre redundans sammenlignet med 
referansealternativet.  

 
Figur 5-19: Utsnitt fra vegmodell som viser kort dagsone ved Gaupåsvatnet i alternativ S9. Utsnitt tatt fra retning øst. 

5.6 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger 

 Innledning 

I prosjektet er effekter av vegprosjektet E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset for temaet «Arealbruksendringer og 
andre lokale og regionale virkninger» drøftet. Her presenteres konklusjonene fra vurderingene, og det vises ellers til 
fagrapporten for detaljer om metode og utredningene som er gjennomført. 

 Regionale virkninger av reduserte reisetider 

På basis av planprogrammet er det drøftet mulige regionale virkninger av vegprosjektet for Bergen og Nordhordland. 
Vurderingene inneholder konsekvenser for bosetting, arbeidsmarked og næringsliv, samt transporteffekter fra 
endringer i pendling.  

Erfaringsmessig er reisetider en faktor som påvirker befolkningens og næringslivets lokaliseringsvalg i betydelig grad, 
og dette prosjektet vil føre til reduserte reisetider mellom Nordhordland og Bergen. Siden reisetidsforbedringene 
mellom Nordhordlandskommunene og Bergen er omtrent de samme uansett vegalternativ, gjøres det bare én samlet 
vurdering av effekter på den regionale utviklingen. 
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Kunnskapsgrunnlaget om årsakssammenhengene mellom endringer i reisetider og endringer i pendling og vekst i 
folketall og arbeidsplasser, er usikkert. De presenterte sammenhengene som benyttes må derfor tolkes med betydelig 
forsiktighet, og de virkningene som presenteres må langt på vei betraktes som potensielle effekter og 
regneeksempler.  

Drøftingene for Nordhordland gjelder Radøy, Meland og Lindås, som fra 1.1.2020 ble nye Alver kommune.  

Befolkningsvekst og pendling 

Reisetiden mellom Knarvik og Bergen sentrum reduseres ifølge transportmodellberegningen med 11 minutter i rush 
som følge av prosjektet. Forskning og de empiriske sammenhengene som presenteres i delrapporten, tyder på et økt 
potensial for ytterligere økt befolkningsvekst i Alver kommune, sammenlignet med en situasjon der vegprosjektet ikke 
blir gjennomført.  

Som et regneeksempel anslås hvor stor ytterligere befolkningsvekst utover befolkningsframskrivingen som er benyttet 
i transportanalysen, som vil kunne inntreffe som følge av den reduserte reisetiden. Dette regnestykket gir en økning i 
folketallet i Alver på 2600 personer i 2050, sammenlignet med situasjonen uten kortere reisetid som følge av 
vegprosjektet. Mesteparten av økningen antas å finne sted i de delene av Alver som tidligere utgjorde Meland og 
Lindås kommuner, se figur 5-20 nedenfor.  

En slik befolkningsøkning kan innebære 700-800 flere pendlere fra Alver til Bergen i 2050 enn hva det ellers ville vært. 
Det vil kunne gi en trafikkøkning på strekningen Knarvik-Åsane på i størrelsesorden 1500 reiser per døgn i 2050 (hver 
pendler reiser til og fra jobb hver dag), utover det som er lagt til grunn i transportanalysen.  

 
Figur 5-20: Folketall i Meland, Lindås og Radøy kommuner, som fra 2020 utgjør Alver kommune. 1000 personer. Referanse 2050 er 
fra SSBs middelframskrivning. Befolkning 2050 med E16/E39 er anslått av Norconsult. 

Næring, arbeidsplasser og handel 

Den økte befolkningsveksten i Alver forventes i stor grad å bli pendlingsbasert, slik at merveksten i antall 
arbeidsplasser vil være vesentlig svakere enn i folketallet.  

Bedre kommunikasjoner og kortere reisetider til Bergen vil utsette handelen i Alver for økt konkurranse, siden det blir 
enklere å reise til Bergen for å gjøre innkjøp. Særlig handelen i Knarvik og Frekhaug vil trolig merke dette. 
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Vegprosjektet vil bidra til en økt integrasjon av hele Nordhordland og Bergen. Dette kan gi grunnlag for økt 
produktivitet i næringsliv og offentlig sektor, blant annet som følge av et større arbeidsmarked og bedre kombinasjon 
av kompetanse, personer og jobber, i tillegg til økt samhandling mellom bedrifter. Dette betegnes som netto 
ringvirkninger og er en samfunnsøkonomisk gevinst.  

 Arealbruksendringer og lokale virkninger 

Arna  

Ny E16/E39 vil ikke føre til store endringer i 
utviklingspotensialet i Indre Arna, da 
vegalternativene går i tunnel forbi de mest sentrale 
og aktuelle områdene for fortetting og byutvikling. 
Unntaket er i sentrum langs eksisterende E16, som 
får et annet trafikkbilde når hovedvegen omlegges. 
Det er derimot usikkert i hvilken grad dette får 
vesentlige konsekvenser for den lokale utviklingen i 
Arna. 

Ny firefelts veg og lokalveg mellom planlagt 
hovedvegkryss ved Asko og tunnelportal nordover 
vil medføre noe inngrep i utbygd og planlagt 
næringsområde øst for veganlegget og i LNF-
område/boligområde vest for veganlegget. I dette 
området har alle alternativ lik løsning og planlagt 
inngrep vil slå likt ut i alle alternativ. Veganlegget vil 
ikke inngripe i eksisterende kirkegård nord for 
Torofabrikken. 

I den grad ny E16/E39 vil gi virkninger for 
utviklingen, vurderes det at det ikke er så store 
forskjeller mellom vegalternativene at de anses 
beslutningsrelevante.  

Vågsbotn 

I Vågsbotn er det betydelig forskjell mellom 
kryssalternativene når det gjelder virkninger for 
utviklingspotensialet. Mens vegalternativene som kombineres med N2b, N3a og N3b åpner for videre næringsutvikling 
med mye tilgjengelig areal, vil de som kombineres med N1 beslaglegge det meste av potensielt utviklingsareal til nytt 
hovedkryss og lokalvegkryss. Kombinasjonsløsning med N2a vil også beslaglegge areal til vegformål, men i langt 
mindre grad enn N1.  

Valgt løsning vil også kunne få innvirkning på utforming av løsning for endestopp med depot for Bybanen. Men en 
vurdering i samarbeid med Bergen kommune av mulige løsninger for nytt veganlegg og endestopp for bybane, viser 
god og effektiv løsning for endestopp også i kombinasjon med N1. 

Åsane nord 

Når det gjelder potensial som utløses av oppfylt rekkefølgekrav om ny hovedveg, og virkninger for lokalmiljøet langs 
eksisterende E39, er det ikke beslutningsrelevante forskjeller mellom de nye vegalternativene. I alle løsningene vil 
rekkefølgekravet innfris. Barrierer, støy-, og luftkvalitetsproblemer for beboere langs dagens E39 i Hylkje- og Hordvik-
området vil forbedres betydelig. Dagens planstatus og «ønsket utvikling» i kommunen begrenser imidlertid hva dette 
vil ha å si for videre utviklingsmuligheter nord i Åsane. Kombinasjoner med lang tunnel N1 mellom Vågsbotn og 
Klauvaneset vil ikke berøre noe areal i Åsane nord mellom Eikåstunnelen og Tellevik/Klauvanesetområdet. 

Figur 5-21: Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Bergen kommune 
(KPA2018) med vegalternativene i grått. Gul- og bruntoner viser 
utbyggingsformål, lys grønt er areal avsatt til landbruk, natur og 
friluftsliv, mens mørk grønn viser idrettsanlegg. 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 171 av 194 

Gaupås-, Haugland- og Blindheimsområdet  

Vegalternativene gjennom Gaupås-, Haugland- og Blindheimsområdet får konsekvenser for mulighetene for videre 
jordbruksdrift i området. S1a er den mest ødeleggende, både med tanke på arealbeslag, barrierer og innløsing av 
driftsbygninger. S3 og S5 er vurdert å være noe bedre enn S6 og S1b, fordi konsekvensene for jordbruksdrift i 
Hauglandsområdet er mer alvorlige enn de er i Blindheimsdalen.  

Oppsummeringstabell 

Ifølge planprogrammet er et av prosjektets effektmål at «veganlegget skal avlaste dagens vegnett slik at det gis 
grunnlag for ønsket areal- og sentrumsutvikling i Arna og Åsane bydel». Tabell 5-20 oppsummerer vurderingene av om 
kombinasjonsalternativene samsvarer med ønsket utvikling i Arna, Vågsbotn, Åsane nord og Gaupås-, Haugland- og 
Blindheimsområdet. «Ønsket utvikling» defineres her som utvikling i tråd med gjeldende planer og retningslinjer for 
arealplanlegging i Bergen kommune.  

Utviklingspotensialet og ønsket utvikling i planområdet for ny E39/E16 er generelt relativt begrenset. Med unntak av 
Indre Arna, er det ikke snakk om områder som skal transformeres eller fortettes betydelig etter gjeldende KPA2018. 
Vurderingen er derfor gjort i lys av dette, og påvirkningen de nye vegtiltakene har på utviklingen er derfor vurdert å 
være moderate. 

Tabell 5-20 viser at potensialet for utvikling forbedres i alle de nye vegalternativene når det gjelder Arna og Åsane 
nord. For Vågsbotn og Gaupås-Blindheim vil noen av alternativene forbedre potensialet, mens andre vil forverre det. 
Alternativer som kombineres med S9 og S11 samsvarer i størst grad med «ønsket utvikling». Her forbedres potensialet 
i alle de fire geografiske områdene, og disse alternativene rangeres derfor som nr. 1. Alternativet S1a+N1 samsvarer i 
minst grad med ønsket utvikling av de nye vegalternativene, og rangeres dermed sist. 

Rangeringen av de resterende alternativ, inkludert referansealternativet, er basert på en sammenstilling av 
virkningene, hvor det legges til grunn at de fire geografiske områdene er like viktige og at vurderingene knyttet til dem 
er vurdert som like store. Dersom man legger til grunn andre forutsetninger enn dette, vil rangeringen kunne endres. 

Tabell 5-20: Sammenstilling av vurderinger av direkte arealbruksendringer og lokale virkninger av alternative traséer. 

Alternativ 

 

Område 

Ref. 
alternativ 

S1a + N1 S1a + 
N2a 

S1b + N2a S1b + N1 S3 og S5 
+ N1 

S3 og S5 
+ N2a 

S6 + alle 
mulige N-
alt. 

S9 og S11 
+ alle 
mulige 
N-alt. 

Arna 
 

Dårlig God God God God God God God God 

Vågsbotn 
 

God Dårligst Bedre Bedre Dårligst Dårligst Bedre Best Best 

Åsane nord 
 

Dårlig God God God God God God God God 

Gaupås-
Blindheim 

God Dårligst Dårligst Dårligere Dårligere Dårlig Dårlig Dårligere Best 

Rangering 
 

5 9 5 4 8 7 2 2 1 

 Langsiktige virkninger for ikke-prissatte tema 

I tråd med planprogrammet for prosjektet vurderes hvilke langsiktige virkninger vegprosjektet og påfølgende 
arealbruksendringer kan ha for de ikke-prissatte temaene friluftsliv, naturressurser og naturmangfold. Fordi dette 
temaet i hovedsak handler om de store linjene, vil det i mindre grad være aktuelt å sammenligne de ulike 
traséalternativene. 
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Det kan ikke trekkes sterke konklusjoner i et tema som er avhengig av samspillet mellom marked og politikk. 
Fagrapporten for temaet (vedlagt i plandokumentene) belyser hvilke faktorer som kan være medvirkende til et økt 
markedspress, og hva et slikt økt markedspress på ubebygde områder i Åsane nord kan bety for ikke-prissatte verdier 
ved utbygging av ny E39. Rapporten svarer på følgende spørsmål:  

Vil utbyggingen av ny E39 kunne føre til arealbruksendringer på lang sikt? 

Det er sannsynlig at ny hovedveg vil føre til et markedspress som følge av bortfall av rekkefølgekrav og bedre kapasitet 
på dagens veg. Samtidig er det i Bergen gjort utredninger som viser at framskrivingene for befolkningsvekst og 
tilhørende boligbehov vil møtes med god margin innenfor de arealene som per nå er lagt ut som fortettingsområder i 
KPA2018. Det vil derfor kunne ta lang tid til det vil bli press i retning av endret arealbruk i de vurderte områdene.  

Vil mulige arealbruksendringer som følge av ny E39 kunne føre til negative virkninger for de ikke-prissatte temaene 
friluftsliv, naturressurser og naturmangfold? 

Dersom større arealbruksendringer i Åsane nord blir en realitet i form av utbygging av B-områdene fra KPA2010, vil 
dette først og fremst ha betydning for friluftslivsverdiene i området. Det er derimot snakk om områder av middels 
verdi, og mye kan ivaretas og tilpasses i det eventuelle planarbeidet. Utbygging i disse områdene kan også føre til økt 
bruk og dermed økt verdi av friluftsområdene nord i Åsane. For temaene naturressurser og naturmangfold er det ikke 
vesentlig konflikt mellom utbyggingsområdene og områder av betydelig verdi i Åsane nord. Det legges til grunn at 
framtidige utbygginger må forholde seg til byggeforbud og andre retningslinjer knyttet til Haukåsvassdraget. 

5.7 Vurderinger av trinnvis utbygging 

 Trinnvis utbygging – vil dette påvirke resultater og rangering? 

Kommunedelplanen omfatter hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset der den samlede kombinasjoner av 
delstrekning sør (S) og nord (N) er grunnlaget for de samfunnsøkonomiske beregningene og konsekvensutredningen. 
Det er likevel svært sannsynlig at disse delstrekningene reguleres og bygges ut separat. I Nasjonal transportplan er 
dette to ulike prosjekt for finansiering og gjennomføring.   

Det har derfor interesse å belyse en situasjon der bare en av strekningene gjennomføres, eventuelt at byggetrinn 
nummer to nedprioriteres og utsettes lenge. Hvilke alternativ har da minst og størst investeringsbehov og netto nytte i 
første byggetrinn, og hvilke alternativ er mest robuste dersom andre byggetrinn ikke gjennomføres eller utsettes 
lenge?  

 Dersom delstrekning nord gjennomføres først eller som separat prosjekt 

Når hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vurderes samlet, med totale kostnader, har alle kombinasjoner 
betydelig negativ netto nytte (kapittel 5.1.7). For netto nytte og NNB kommer kombinasjoner med N1 i nord best ut, 
noe foran kombinasjoner med N2a i nord. Alternativene med N3a eller N3b i nord kommer dårligst ut. Dette gjelder 
også med «nullveksttiltak» og utbygging av Arna-Fjøsanger (kapittel 3.10.4). N1 vurderes som vesentlig bedre enn N2a 
for ikke-prissatte konsekvenser (kapittel 5.2.7). 

Dersom delstrekning nord vurderes som separat prosjekt, viser tilleggsberegninger i Effekt at både N1 og N2a har god 
netto nytte og NNB. Flere trafikanter og større innkorting gir høyere trafikantnytte, samtidig som anleggskostnadene 
for delstrekning nord er lavere enn i sør.  

Like fullt er det slik at om delstrekning nord velges som første byggetrinn, har N2a noen egenskaper som er klart 
fordelaktige sammenlignet med N1. Kryssprinsipp B (to halve kryss, se kapittel 3.3.7) i N2a har minst risiko og 
kostnader knyttet til første byggetrinn, da krysset utnytter Eikåstunnelen og dagens firefelts E39 øst for Eikåstunnelen. 
I tillegg er et delt kryss bedre for Vågsbotn når det gjelder arealbeslag og lokale virkninger. 

Kryssprinsipp B i N2a er også funksjonelt best for de store trafikkstrømmene både fra nord og sør som vil være rettet 
mot Midtbygda/Åsane og Bergen sentrum. Som i dag vil Vågsbotn med eksisterende «flyover» være fordelingspunkt 
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for trafikk mot nord via Eikåstunnelen og mot sør via Blindheimsdalen. Siden gjennomgående nord-sør trafikk er 
moderat, kan en i lang tid utsette investering i ny tunnel under Eikås som binder delstrekningene sammen. 

Ved at første byggetrinn kan starte fra eksisterende firefelts veg øst for Eikåstunnelen, har N2a vesentlig lavere 
investeringsbehov enn N1 i første fase. Anleggskostnad for N2a er vurdert til rundt 3,4 mrd (+/-25 %) som kan 
sammenlignes med rundt 5,1 mrd (+/-25 %) for N1. Med betydelig lavere kostnad, vil netto nytten for N2a blir 
marginalt bedre enn N1 selv om vegen er rundt 1,8 km lengre. Netto nytte er beregnet til +0,3 mrd for N2a og 0,0 mrd 
for N1.  

Alternativene S1a-N1, S3-N1 og S1b-N1, som rangeres best i den samfunnsøkonomiske analysen, er basert på 
kryssprinsipp A med hovedvegkryss i Vågsbotn og sekundærkryss ved Plantasjen. Om delstrekning nord (N1) bygges ut 
først, må sannsynligvis hele kostnaden med kryssystemet tas i første byggetrinn. Andre uheldige sider ved 
kryssprinsipp A er at det etterlater lite areal til annen utbygging i Vågsbotn og at det nye krysset ved Plantasjen får 
knapp avstand mellom kryssene på armen mot Midtbygda/ Åsane, noe som krever vekslingsstrekninger med seks felt. 

Det er ikke gjort netto nytte-beregninger for alternativ N3a alene, men kostnaden vil være rundt 1 mrd høyere enn for 
N2a samtidig som vegen bare er litt kortere. N3a vil derfor ha klar negativ netto nytte, betydelig lavere enn både N2a 
og N1, og dette alternativet blir ikke mer aktuelt om det vurderes som separat byggetrinn.    

Alternativer med kryssprinsipp C og D, hovedkryss på Eikås/Brurås, kommer alle dårlig ut i den samfunnsøkonomiske 
analysen. Felles for disse alternativene er også at de er vesentlig mindre robuste dersom byggetrinn to drar ut i tid 
eller ikke blir realisert. Kryssprinsipp C og D fungerer ikke ikke spesielt godt sammen med dagens E39 via 
Nygårdstangen og E16 i Blindheimsdalen. Om delstrekning nord bygges ut først, vil et hovedvegkryss øst for 
Eikåstunnelen (C og D) måtte få et midlertidig preg i påvente av at det på et tidspunkt må fortsettes med tunnel og ny 
gjennomgående veg mot sør (S6/S9/S11).  

 Om delstrekning sør gjennomføres først eller alene 

Det er ikke gjort tilleggsberegninger der delstrekning sør vurderes som separat prosjekt. Ut fra hovedresultatene og 
tilleggsberegningene for delstrekning nord, kan en likevel klart slå fast at delstrekning sør har relativt stor negativ 
netto nytte. Dette henger sammen med at trafikantnytten er lavere, samtidig som kostnadene er høyere enn i nord. 
Dersom en skulle velge delstrekning sør som første byggetrinn, vil det også her være slik at de vestre alternativene via 
Blindheimsdalen er mest robuste dersom byggetrinn to i nord drar ut i tid eller ikke realiseres. 

 Oppsummering trinnvis utbygging 

Det er svært sannsynlig at delstrekning nord og sør reguleres og bygges ut separat. I Nasjonal transportplan er dette to 
ulike prosjekt mht. finansiering og gjennomføring.  Vurdering av trinnvis utbygging og robuste løsninger i første 
byggetrinn kan derfor være beslutningsrelevant. 

• Tilleggsberegninger viser at delstrekning nord isolert sett har positiv netto nytte, og er klart mye bedre enn 
delstrekning sør. Utfordringene med dagens veg er også størst i nord. Til sammen tilsier dette at delstrekning 
nord bør prioriteres som første byggetrinn. 

• Dersom delstrekning sør ikke gjennomføres eller utsettes lenge, vil vestlige alternativer via Blindheimsdalen 
være klart mer robuste enn de østlige via Eikås/Brurås. De vestlige alternativene gjelder alle linjer med N1 i 
nord og hovedvegkryss i Vågsbotn samt alle N2a-alternativer og enkelte N3a-alternativer med delt 
hovedvegkryss i Vågsbotn og Eikås. De østlige er alle N2b- og enkelte N3a-alternativer med hovedkryss i 
Eikås/Brurås og alle N3b-alternativene med hovedkryss ved Eikås. Alle østlige alternativer kommer også dårlig 
ut i den samfunnsøkonomiske analysen     

• N2a vil trolig ha rundt 1,7 mrd lavere investeringsbehov i første byggetrinn sammenlignet med N1 der en 
sannsynligvis må etablere hele kryssystemet i Vågsbotn i første fase. Med betydelig lavere kostnad viser 
Effektberegninger at netto nytten for N2a blir marginalt bedre enn N1 selv om vegen er rundt 1,8 km lengre. 
Netto nytte er beregnet til +0,3mrd for N2a og 0,0 mrd for N1.  Dersom det bygges først i nord, og trinn to 
Arna-Vågsbotn utsettes lenge, eller ikke skulle bli realisert, vil dermed rangering i prissatte effekter endres. 
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Men siden N2a er langt dårligere for ikke-prissatte konsekvenser enn N1, vil forskjellen i den 
samfunnsøkonomiske rangeringen mellom N1 og N2a i et første byggetrinn i stor grad utlignes ut fra en 
break-even analyse jf. samfunnsøkonomisk analyse, kapittel 5.3.3.  

• Det er ikke gjort netto nytte-beregninger for alternativ N3a alene, men kostnaden for N3a vil være rundt 1 
mrd høyere enn N2a samtidig som vegen bare er litt kortere. N3a vil derfor ha klar negativ netto nytte, 
betydelig lavere enn både N2a og N1. 
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6 KU: Oppsummering og anbefaling 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet gjennomgås oppsummeringen av alle de forskjellige elementene i konsekvensutredningen, slik 
metoden i V712 er satt opp (figur 6-1). Metoden er også beskrevet i kapittel 4.  

Først oppsummeres den samfunnsøkonomiske analysen, som består av sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. Dette er omtalt i større detalj i kapittel 5.3, men oppsummeres her.  

Deretter vurderes måloppnåelsen for de forskjellige alternativene, samt risiko og sårbarhet. Til slutt vurderes 
tilleggsanalysene, som i denne planen er arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger, trafikkanalyse, 
og vurderinger knyttet til trinnvis utbygging. Disse elementene er også gjennomgått i kapitlene 5.6, 5.7 og 3.10.   

Alle disse vurderingene skal til slutt resultere i en anbefaling av et vegalternativ som skal være grunnlag for videre 
reguleringsplan. Vegvesenets anbefaling beskrives og begrunnes på slutten av dette kapittelet.  

 
Figur 6-1: Elementene i konsekvensanalysen fra V712. 

6.2 Samfunnsøkonomisk analyse 

I den samfunnsøkonomiske analysen (kapittel 5.3) er de prissatte konsekvensene sammenstilt med de ikke-prissatte 
konsekvensene. I tillegg er det utført en vurdering av usikkerhet og en enkel «break-even»-analyse, som er en avveiing 
mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  

De ikke-prissatte konsekvensene er best for alternativ med lange tunneler med kryss på Eikås. Mye tunnel gir mindre 
daglinje og generelt færre konflikter med landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og 
naturressurser.  

For prissatte konsekvenser viser analysen at alle alternativer har klar negativ netto nytte. Et hovedtrekk er likevel at 
alternativ via Blindheimsdalen med hovedkryss i Vågsbotn kommer langt bedre ut for prissatte konsekvenser enn 
alternativ via Eikås. Konsekvenser for støy og lokal luftforurensing blir ikke utslagsgivende på denne rangeringen.  

Den samfunnsøkonomiske analysen viser også at alle alternativ som har kombinasjon med lang tunnel fra Vågsbotn til 
Klauvaneset (alternativ N1), har bedre netto nytte enn kombinasjon med lang daglinje i nord (alternativ N2a). 
Trafikantnytten for N1-kombinasjonene er så mye bedre enn kombinasjonene med alternativ N2a, at det veier opp for 
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differansen i anleggskostnadene. I tillegg innebærer 
N2a større negativ konsekvens for ikke-prissatte tema 
enn i tunnelalternativet N1.   

Etter sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, og rangering basert på dette, ble det 
gjennomført en break-even-analyse, for å svare på om 
verdiene man sparer ved å velge et alternativ som ikke 
er billigst, er verdt prisen.  

I avveiningen mellom det billigste vegalternativet (alt. 
S1a-N1 som har best netto nytte for prissatte) og 
alternativet med minst forskjell i netto nytte og som 
skåner mer av ikke-prissatte tema som matjord, 
kulturarv og friluftsliv, by- og bygdeliv spesielt (S3-N1), 
er konklusjonen at det billigste alternativet er så mye 
billigere at det ikke kan forsvare merkostnadene 
knyttet til mindre negative konsekvenser for de ikke-
prissatte tema. S1a-N1 utkonkurrerte også de andre 
som opprinnelig var plassert på 2. og 3. plass, fordi 
forskjellen i netto nytte her var enda større. 

 

Rangeringen av de beste utbyggingsalternativene i 
samfunnsøkonomisk analyse blir da: 

1. Alt. S1a-N1  
2. Alt. S3-N1 
3. Alt. S1b-N1   

Vurderinger av usikkerhet knyttet til vegalternativene 
(se kapittel 5.3.3) førte ikke til en endret rangering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6-2: Rangering etter sammenstilling av prissatte og ikke-
prissatte konsekvenser. 

Figur 6-3: Rangering etter usikkerhetsvurderinger og break-even-
analyse. 
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6.3 Måloppnåelse 

De ulike alternativene er vurdert opp mot samfunnsmålene og effektmålene for vegtiltaket. Dette er nærmere omtalt 
i kapittel 5.4, og oppsummeringen vises her i tabell 6-1.  

Tabell 6-1: Samlet vurdering og rangering av alternativer etter måloppnåelse. 

  Trasealternativ via Blindheimsdalen Trasealternativ via Eikås 

Alternativ 

Re
f. 
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N
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S1
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2a
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2a
 

S5
-N

1 

S5
-N

2a
 

S6
-N

2b
 

S6
-N

3a
 

S6
-N

3b
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2b
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3a
 

S9
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3b
 

S1
1-

N
2b

 

S1
1-

N
3a

 

S1
1-

N
3b

 

Samlet vurdering 
måloppnåelse 

                  

Rangering 18 10 10 1 5 2 6 16 16 13 13 13 7 3 3 12 8 8 

 

Fordi den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet er negativ i alle vegalternativene, er det referansealternativet 
som kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen. Referansealternativet har derimot dårligst måloppnåelse 
totalt sett. Dagens vegsystem tåler ikke særlig mer biltrafikk uten at køene, forsinkelsene og sårbarheten blir enda 
større enn i dag. Det er verd å merke seg at også kollektivtrafikken vil få dårligere fremkommelighet og forutsigbarhet 
i referansealternativet siden den fortsatt må stå i samme kø som annen trafikk.  

Alle planlagte vegalternativ oppfyller samfunnsmålene om økt framkommelighet – også for kollektivtrafikken, 
forutsigbarhet, trafikksikkerhet, vegkapasitet mm siden alle er planlagt med fire felt og midtdeler. Krav om fire felt og 
midtdeler er ufravikelig for et riksveg-/europavegsystem av denne typen med så stor trafikkmengde. Dette 
framkommer i svar fra Vegdirektoratet på fravikssøknader i prosjektet. Dette vanskeliggjør samtidig mål om nullvekst 
for personbiltrafikken. Nullvekst må oppnås med andre tiltak enn selve vegtiltaket.  

Alternativ via Blindheimsdalen gir bedre måloppnåelse for framtidig Ringveg øst funksjon enn alternativ via Eikås på 
grunn av kortere og mer direkte vegtrasé. Effektmål om sikkerhet for alle brukere oppfylles også best i alternativ via 
Blindheimsdalen og som er kombinert med lang tunnel i nord (N1). Med unntak av S1b krever alle disse imidlertid 
ekstra sikringstiltak forbi de bratteste partiene i Blindheimsdalen. 

Effektmål om framkommelighet, forutsigbarhet, kollektivprioritering mm. oppfylles helt til delvis i alle alternativ. For 
delstrekning nord kan det bli aktuelt med særskilt feltbruk jf. fravikssak (se kapittel 3.4). Uavhengig av dette får 
kollektivtrafikken langt bedre framkommelighet og forutsigbarhet enn i dag. Med ny hovedveg vil også lokalbussene 
på lokalvegsystemet få bedre framkommelighet som følge av kraftig reduksjon i trafikk på lokalvegnettet. Alle 
alternativer og kryssprinsipper i Vågsbotn kan koordineres med endestopp og depot for bybane, og eventuelt 
innfartsparkering. Som ellers i Bergensområdet vil konkurransekraften til kollektivtrafikken også avhenge av 
restriksjonsnivået for personbiltrafikken. 

Effektmål om vegkapasitet, mulig avlastning av dagens vegsystem og redusert sårbarhet, oppfylles best i alternativ 
som går mest i ny trasé, altså alternativ via Eikås og alt. S1b-N1 via Blindheimsdalen. I disse alternativene vil dagens 
veg bli en god, sammenhengende lokal- og omkjøringsveg. De andre Blindheimsalternativene utvider dagens E16 til 
fire felt mellom lokalvegkryssene på Blinde og Vågsbotn, og har derfor noe dårligere måloppnåelse. Alternativ S5 har i 
tillegg utvidelse av dagens E16 langs Arnavågen. Av alternativene via Eikås kommer kombinasjoner med S11 dårligst ut 
under dette målet, fordi det innebærer utvidelse av dagens E16 langs Arnavågen.  

Når det gjelder effektmål om å ivareta bruks- og verneverdier, er det fordelingen mellom daglinje og tunnel som slår 
mest ut på måloppnåelsen. Alternativ med mye daglinje som går gjennom viktige jordbruksområder, friluftsområder 
og kulturlandskap med kulturhistoriske verdier, kommer naturlig nok ut dårligere enn alternativ med mye tunnel.  

Dette utgjør blant annet hovedforskjellen mellom de to beste alternativene i samfunnsøkonomisk analyse, jf omtale i 
pkt 6.2. Alt. S1a-N1 har lengre dagsone med større negative konsekvenser for ikke-prissatte tema enn alt. S3-N1 og 
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kommer totalt dårligere ut i måloppnåelse for bruks- og verneverdier enn S3-N1. For de andre effektmålene er 
måloppnåelsen lik. 

Ingen alternativ oppfyller alle mål helt, men ut fra en vurdering av samlet måloppnåelse er følgende alternativ vurdert 
å oppfylle disse i størst grad: 

1. Alt S1b-N1 
2. Alt S3-N1 
3. Alt S9-N3a og Alt S9-N3b 

 
Figur 6-4: Rangering ved vurdering av måloppnåelse. 

6.4 Forholdet til risiko og sårbarhet (ROS) 

Generelt er det vurdert at ny E16/E39 vil bidra positivt til trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sammenlignet med 
referansealternativet, uavhengig av trasévalg. En firefelts veg 
skaper også bedre omkjøringsmulighet sammenlignet med 
referansealternativet. ROS-analysen har vurdert 
samfunnssikkerhet, forhold knyttet til flom og klimaendringer, 
skredfare og trafikksikkerhet. Med bakgrunn i disse forholdene, 
vurderes alternativ S5 og S11 i sør samt alternativ som har 
svært lange tunneler med korte daglinjer både i sør og nord (S9-
N3a og S9-N3b) som lite ønskelige. 

Ut fra en helhetlig og tverrfaglig vurdering av hva som anses 
som beste alternativ for risiko og sårbarhet, har ROS-analysen 
rangert følgende på topp:  

1. S1b-N1 
2. S6-N3a 
3. S3-N1 

 

Figur 6-5: Rangering ved vurdering av risiko og sårbarhet (ROS). 

 

I tillegg har analysen pekt på at kombinasjonen S1b-N3a er like god som S1b-N1 i ROS-sammenheng. Ved å kombinere 
S1b med N3a oppnår en lengre daglinje mellom tunnelløpene (gunstig for samfunnssikkerhet) og man unngår utfylling 
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i Langavatnet (hydrologi, flomfare). Ved vurdering av samfunnsøkonomisk analyse har derimot ikke dette alternativet 
blitt vurdert som aktuelt (se kapittel 5.3.5 vedrørende kombinasjoner av S1a, S1b, S3 og S5 med N3a).    

6.5 Tilleggsvurderinger 

 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse 

Trafikksikkerhetsvurderingene kartlegger hvilke trafikksikkerhetsmessige konsekvenser de ulike alternativene har i 
forhold til referansealternativet. Det er foretatt både en kvantitativ (hovedsakelig reduksjon av ulykker tatt fra EFFEKT 
beregningene) og en kvalitativ vurdering (alle typer trafikkulykker, viltpåkjørsel, ulykker på bru, tunnelulykker, skred, 
årstidsbestemte forhold m.m.) av de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene. 

Analysen viser store trafikksikkerhetsgevinster ved utbygging for alle nye alternative veglinjer i forhold til 
referansealternativet. 

S3-N1 skiller seg positivt ut for den trafikksikkerhetsmessige effekten, både når det gjelder den kvantitative og 
kvalitative analysen. Alternativet vurderes som nest best i den kvantitative risikovurderingen med minimal forskjell fra 
det beste alternativet; S1a-N1. Alternativ S3-N1 vurderes videre som det beste alternativet med tanke på 
trafikksikkerheten i den kvalitative analysen.  

 
Figur 6-6: Rangering ved vurdering av trafikksikkerhet. 

 Arealbruksvirkninger og andre lokale og regionale virkninger 

De regionale virkningene av tiltaket vil være de samme i alle utbyggingsalternativene og vil ikke ha innvirkning på 
rangeringen av dem. Tiltaket vil redusere reisetid mellom Bergen og Nordhordland med opptil 10 minutter i rushtiden. 
De regionale virkninger av dette kan slå ut i en viss befolkningsvekst i Alver kommune og være med å bidra til 
integrasjon av hele Nordhordland og Bergen. Dette kan gi grunnlag for økt produktivitet i næringsliv og offentlig 
sektor, blant annet som følge av et større arbeidsmarked og bedre kombinasjon av kompetanse, personer og jobber, i 
tillegg til økt samhandling mellom bedrifter. Dette betegnes som netto ringvirkninger og er en samfunnsøkonomisk 
gevinst. Men det kan også føre til økt konkurranse for lokal handelsnæring Knarvik og Frekhaug i forhold til Åsane og 
Bergen sentrum.  

Når det gjelder arealbruksendringer og lokale virkninger, er arealbeslag og virkninger sett på i lys av mulig 
utviklingspotensial lokalt i planområdet. Grunnlaget for vurderingene er vedtatt kommuneplan for Bergen kommune 
(KPA 2018) og samtaler med kommunens etater.  
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Referansealternativet er rangert som dårlig både i Arna og i Åsane nord, fordi vegens kapasitet og standard setter 
stopper for videre utvikling slik kommunen (KPA 2018) ønsker i disse områdene. I Arna gir også dagens hovedveg 
utfordringer for utvikling med tanke på barrierevirkninger og støy.  

Alternativer som kombineres med S9 og S11 samsvarer i størst grad med «ønsket utvikling». Her forbedres potensialet 
i alle de fire vurderte geografiske områdene: Indre Arna, Vågsbotn, Åsane nord og jordbruksområdene Gaupås, 
Haugland og Blindheim. Disse alternativene rangeres derfor samlet som nr. 1. Alternativet S1a-N1 samsvarer i minst 
grad med ønsket utvikling, og rangeres dermed sist.  

Av de resterende alternativene i sør rangerer S3 og S5 noe bedre i forhold til konsekvensene for jordbruksnæringen 
enn alt. S6 og S1b. For Åsane nord er alle N-alternativ vurdert som like gode for den utviklingen som er tiltenkt der. 
Sett isolert for Vågsbotnområdet er N1 rangert som dårligst, mens N3a og N3b med kryss i Eikåsområdet som best 
fordi de unngår arealbeslag i området.  

Tilleggsutredningen er nærmere omtalt i kapittel 5.6, og i egen fagrapport vedlagt plandokumentene. 

 
Figur 6-7: Rangering ved vurdering av arealbruksendringer og lokale virkninger. 

 Trinnvis utbygging 

Kommunedelplanen omfatter hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset der kombinasjoner av delstrekning sør(S) 
og nord(N) er grunnlaget for de samfunnsøkonomiske beregningene og konsekvensutredningen. Det er likevel svært 
sannsynlig at delstrekning nord og sør reguleres og bygges ut separat. I Nasjonal transportplan er dette to ulike 
prosjekt mht. finansiering og gjennomføring.  Betraktninger rundt trinnvis utvikling og robuste løsninger i første 
byggetrinn kan derfor være beslutningsrelevant.  Utfyllende omtale av dette i kapittel 5.7 kan oppsummeres slik:  

• Tilleggsberegninger viser at delstrekning nord isolert sett har positiv netto nytte, og er klart mye bedre enn 
delstrekning sør. Utfordringene med dagens veg er også størst i nord. Til sammen tilsier dette at delstrekning 
nord bør prioriteres som første byggetrinn. 

• Vestlige alternativer via Blindheimsdalen (kryssprinsipp A og B) er klart mer robuste enn østlige via Eikås 
(kryssprinsipp C og D) dersom delstrekning sør ikke gjennomføres eller utsettes lenge. Alternativer med 
kryssprinsipp C og D, hovedkryss på Eikås/Brurås, kommer alle også dårlig ut i den samfunnsøkonomiske 
analysen.      

• Kombinasjoner med tunnel N1 i nord kommer bedre ut enn N2a i de samlete vurderingene for hele 
strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. Det gjelder både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  Dersom 
delstrekning nord velges som første byggetrinn, har N2a likevel noen egenskaper som er fordelaktige 
sammenlignet med N1. N2a med kryssprinsipp B (to halve kryss, jf. 3.3.7) kan sies å ha minst «risiko» dersom 
byggetrinn to drar ut i tid, da dette utnytter Eikåstunnelen og dagens firefelts E39 øst for Eikåstunnelen. 
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Dette bidrar til at N2a trolig får rundt 1,7 mrd. lavere investeringsbehov i første byggetrinn sammenlignet 
med N1 der en sannsynligvis må etablere hele kryssystemet i Vågsbotn i første fase. Kryssprinsippet vil 
dessuten være bedre for Vågsbotn når det gjelder arealbeslag og lokale virkninger. 

Med betydelig lavere kostnad i første byggetrinn viser Effektberegninger at netto nytte for N2a alene blir 
marginalt bedre enn N1 selv om vegen er rundt 1,8 km lengre. Netto nytte er beregnet til +0,3 mrd. for N2a 
og 0,0 mrd. for N1.  Dersom det bygges først i nord, og trinn to Arna-Vågsbotn utsettes lenge, eller ikke skulle 
bli realisert, vil dermed rangering i prissatte effekter endres. Siden N2a er langt dårligere for ikke-prissatte 
konsekvenser enn N1, vil likevel forskjellen i den samfunnsøkonomiske rangeringen mellom N1 og N2a som et 
første byggetrinn i stor grad utlignes ut fra en break-even-analyse jf. samfunnsøkonomisk analyse, kapittel 
5.3.3. I tillegg kommer at   

• Det er ikke gjort netto nytte-beregninger for alternativ N3a alene, men kostnaden for N3a vil være rundt 1 
mrd. høyere enn N2a samtidig som vegen bare er litt kortere. N3a vil derfor ha klar negativ netto nytte, 
betydelig lavere enn både N2a og N1. 

 

        
Figur 6-8: Rangering ved vurdering av trinnvis utbygging. Dersom strekningen Vågsbotn-Klauvaneset bygges først (venstre figur), og 
dersom Arna-Vågsbotn bygges først (høyre figur). 
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 Oversikt samfunnsøkonomi, måloppnåelse, ROS og tilleggsvurderinger 
Tabell 6-2: Oversikt over samfunnsøkonomisk analyse, måloppnåelse, risiko og sårbarhet (ROS) og tilleggsvurderinger. Oversikten 
viser kun de topp rangerte alternativene fra sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og fra break-even-
analysen. I tillegg er det høyest rangerte alternativet i den samfunnsøkonomiske analysen med dagsone i nord tatt med, for å 
synliggjøre forskjeller mellom tunnel- og dagsonealternativ i nord.  

Vurderinger i KU 

 Alternativer via Blindheim Alternativer via Eikås 
Ref. S1a-N1 S1b-N1 S3-N1 S3-N2a S9-N3b S11-N3b 

Rangering 
samfunnsøkonomisk 
analyse inkl. break-
even analyse 

1 2 4 3 8 6 5 

Måloppnåelse Ikke 
oppfylt 

Delvis / ikke 
oppfylt 

Helt / delvis 
oppfylt 

Helt / delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

Delvis 
oppfylt 

ROS 
Lavest 
rangert 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
1 4 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
Trafikksikkerhet 

Lavest 
rangert 

2 3 1 4 
Ikke rangert, 

dårligere 
enn de beste 

Ikke rangert, 
dårligere 

enn de beste 
Arealvirkn. og lokale 
virkninger 

6 10 9 8 3 1 1 

Trinnvis utbygging 
nord 

- 2 2 2 1 5 5 

Trinnvis utbygging 
sør 

- 1 4 1 1 5 5 

Total rangering * - 1 3 2 
Dårligere 
rangering 

Dårligere 
rangering 

Dårligere 
rangering 

*Rangering der netto nytte av alternativene er vektlagt litt mer enn andre virkninger i samsvar med retningslinjer fra 
regjeringen. 

6.6 Statens vegvesens anbefaling 

 Anbefalt alternativ og begrunnelse 

Med grunnlag i konsekvensanalysen som er gjennomført og presentert i oppsummeringen over, anbefaler Statens 
vegvesen følgende: 

 

Dersom det blir aktuelt med oppdeling i byggetrinn, anbefaler Statens vegvesen å starte med strekningen Vågsbotn-
Klauvaneset først. Her er både behovet og netto nytten størst. 

Begrunnelse 

Kommunedelplanen omfatter hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset der kombinasjoner av delstrekning sør (S) 
og nord (N) er grunnlaget for samfunnsøkonomisk analyse og konsekvensutredning. Det må foretas en avveiing 
mellom de alternativene med best netto nytte, god måloppnåelse, god trafikksikkerhet og lite sårbarhet og risiko, og 
de som har minst uheldige virkninger på miljø og arealbruk.  

 
Kombinasjonen S1a-N1 (kryssprinsipp A i Vågsbotn) blir lagt til grunn for videre detaljplanlegging. 
 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 183 av 194 

Når den samfunnsøkonomiske analysen vurderes i lys av best netto nytte av prosjektet, fremstår alt. S1a-N1 som det 
beste valget. Dette er ikke det beste i forhold til ikke-prissatte konsekvenser, måloppnåelse, ROS og ulike 
tilleggsvurderinger, men kommer heller ikke så dårlig ut at de negative virkningene oppveier forskjellene i netto nytte. 
Nest beste alternativ er alt. S3-N1 som har 694 mill. kr dårligere netto nytte enn alt. S1a-N1, men er bedre på ikke-
prissatte konsekvenser, måloppnåelse for ivaretagelse av bruks- og verneverdier, arealbruksvirkninger i 
Hauglandsområdet mm. De øvrige alternativ har enda større forskjell i netto nytte.  

N1 som inkluderer hovedkryss med dagens E39 i Vågsbotn, (kryssprinsipp A), har noen klare ulemper i forhold til N2a 
(kryssprinsipp B) når det gjelder arealbeslag i Vågsbotn, og trinnvis utbygging, dersom nordre delstrekning bygges ut 
først. Statens vegvesen vurderer likevel at dette ikke kan tillegges avgjørende vekt i det totale bildet.  Det finnes 
varianter av kryssprisnipp A, og endelig utforming må vurderes nærmere i reguleringsplan, jfr figur 6-9. 

Ingen av alternativene gir mulige «snarveger» for kollektivtrafikken, men N1 er et effektivt alternativ for 
kollektivreisende med ekspressbussruter på ny veg. Eventuelt særskilt feltbruk på ny veg i nord avklares senere som 
skiltsak etter vegtrafikkloven, jf. sak om fravik (se kapittel 3.4).  

Generelt vil reisende med personbil dra noe større fordel av innkortingen av vegstrekningen i N1, men alle alternativ 
må kombineres med restriktive virkemidler for bil for å oppnå økning i kollektivandel og nullvekst i personbiltrafikken. 
N1 med kryssprinsipp A er arealkrevende i Vågsbotn, men det forutsettes tilstrekkelig areal til bybane og 
innfartsparkering.  

Tabell 6-3: Fordeler og ulemper med alt. S1a-N1. 

Vurderte tema Fordeler med alt. S1a-N1 Ulemper med alt. S1a-N1 

Prissatte 
konsekvenser 

Er best på prissatte konsekvenser med kort 
reisetid og stor trafikantnytte. Har lengst 
dagsone av kombinasjonsalternativ med 
lang tunnel N1 i nord. Best netto nytte. 

 

Teknisk løsning God veggeometri, gode stigningsforhold.  
 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 

 
Er rangert som ett av de dårligste alternativ 
for ikke-prissatte konsekvenser. Men ligger 
innenfor middels negativ konsekvens i likhet 
med de andre Blindheimalternativene. 

₋ Medfører inngrep i 
jordbruksressurser og 
kulturlandskap i 
Hauglandsområdet. Dette området 
er godt skjermet i dag. 

₋ Forringelse av en viktig innfallsport 
til Byfjellene fra Haugland. 

Måloppnåelse God og effektiv funksjon som del av 
framtidig Ringveg øst og god 
trafikksikkerhet. God avlasting av dagens 
hovedveg i Indre Arna sentrum og på 
strekningen langs Arnavågen, Ytre Arna, 
Gaupås samt i hele Åsane nord for 
Eikåstunnelen. Klauvanesområdet får 
omtrent like forhold som det har i 
referansealternativet.  

Mangler god omkjøringsveg mellom Blinde 
og Birkeland, se pkt. under. 

Ett av de dårligste på ivaretagelse av bruks- 
og verneverdier. 

ROS 
 

Er ikke blant de beste alternativ med 
hensyn på samfunnssikkerhet, 
fremkommelighet og naturfare. 
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• Utvider dagens E16 mellom Blinde 
og Birkeland og har dårlig 
omkjøringsveg på denne 
strekningen.  

• Ligger i aktsomhetsområde for 
skred over lengre strekning i 
Haugland- og Blindeområdet enn 
alt S1b og S3.  

• Krever tiltak for reduksjon av 
usikkerhet knyttet til mulig 
flomfare nedstrøms Langavatnet 

Trafikksikkerhet Er ett av de beste alternativ i 
trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse 

 

Arealbruksvirkninger Gir lite inngrep i jordbruksareal vest for 
dagens Gaupåstunnel  

Er dårligst i forhold til inngrep i 
jordbruksdrift i område med best 
jordsmonn i Hauglandsområdet; Botn og 
Bustevollen. 

Alle alternativ med lang tunnel Vågsbotn-
Klauvaneset (alt. N1) har stort arealbeslag 
ifm. hovedkryss i Vågsbotnområdet. Lite 
areal igjen til potensiell utvikling i dette 
området. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-9: Kryssprinsipp A i anbefalt alternativ. Eikåstunnelen vil i dette kryssprinsippet være en del av lokalvegnettet. 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. Det finnes her varianter der dagens ramper med flyover til 
Eikåstunnelen evt. beholdes som del av sekundærkryss, og der øvrig lokalvegnett kobles sammen i Vågsbotn. Endelig 
utforming av kryssprisnipp A må vurderes nærmere i reguleringsplan. 
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Figur 6-10: Anbefalt kombinasjon S1a-N1.  
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 Løsninger som Statens vegvesen vil ha innsigelse til 

Alternativ 

Med bakgrunn i regjeringens retningslinjer om å legge vekt på best mulig netto nytte i vegprosjektene, er det 
utarbeidet et økonomisk styringsmål for prosjektet som tar utgangspunkt i trasealternativet med best netto nytte; alt. 
S1a i sør kombinert med alt. N1 i nord og med hovedkryss i Vågsbotn. Dette styringsmålet fastsettes av 
Samferdselsdepartementet.  

Statens vegvesen vil ha innsigelse til andre løsninger enn alt. S1a i sør og alt. N1 i nord. 

Vegstandard 

Statens vegvesen kan ikke akseptere, og vil ha innsigelse til, eventuelle vegløsninger som har en standard som ikke 
tilfredsstiller kravene for riksveg-/europaveg av denne typen med så stor trafikkmengde, jf. Vegdirektoratets svar på 
fravikssøknadene (brev datert 25.03.2020).  

De skriver: «Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H3 (hvis fartsgrense blir 100 km/t) eller smal 4-felts veg 
(hvis fartsgrense blir 90 km/t) som innebærer 4 felt for motorisert trafikk. Antall felt skal være fire uansett om det på 
et seinere tidspunkt blir bestemt evt. særskilt feltbruk eller ikke.» 

Statens vegvesen kan ikke akseptere, og vil ha innsigelse til vegløsning der det stilles krav til at kollektivfelt eller annet 
særskilt felt blir regulert i samsvar med Plan og bygningsloven, jf. Vegdirektoratets svar på fravikssøknadene (brev 
datert 25.03.2020). Søknad om slike felt kan eventuelt vurderes gjennomført ved skilting etter Vegtrafikkloven når 
vegen er bygget/tas i bruk. 
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7 Plankart og bestemmelser 

7.1 Plankart 

Plankart sammen med bestemmelser utgjør de juridisk bindende dokumentene til kommunedelplanen. Det er 
utarbeidet 17 høringsutkast til plankart for alle alternativ som vurderes i kommunedelplanen. Disse er utredet i tråd 
med kart- og planforskriften (FOR-2009-06-26-861). Plankart for samferdselsplaner skiller seg litt ut fra vanlige 
kommune(del)plankart for arealbruk som eksempelvis kommuneplanens arealdel.  

Hovedhensikten med plankartene er å definere arealet der reguleringsplanen for nytt veganlegg skal utarbeides 
innenfor. Planområdet er derfor avgrenset som en korridor langs de respektive valgalternativene tilpasset antatt 
arealbehov for reguleringsplanen. Arealet er tilpasset kryssområder og andre områder der det kan være behov for 
utvidelser eller innsnevringer av korridoren. Innenfor planområdet legges arealformål, hensynssoner og eventuelle 
bestemmelsessoner fra gjeldende arealdel til kommuneplanen for Bergen kommune. På denne «bakgrunnen» av 
gjeldende plan legges det inn røde samferdselslinjer og kryss-symbol som i grove trekk representerer det 
tiltaksalternativet som kartet gjelder. I tillegg er det lagt inn generell byggegrense på 50 m (samsvar med Vegloven for 
riksveganlegg). Der plangrensen ligger nærmere senterlinje for planlagt ny hovedveg enn 50 m, samsvarer 
byggegrense med plangrense. I kryssområder utvides byggegrensen til plangrense for å sikre areal til optimalisering av 
kryssutforming i reguleringsplanen.  

Det legges inn en båndleggings-sone markert med (H710_E16/E39 etter PBL §11-8, pkt d) over et areal som tilsvarer 
hele planområdet. Båndleggings-sonen sin funksjon er å sikre forutsigbarhet og motvirke uønskede investeringer og 
annen arealutvikling innenfor området som skal reguleres.  
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Tabell 7-1: Oppbyggingen av plankart for Arna Vågsbotn Klauvaneset. 

 

Utsnitt av plankart ved Vågsbotn. Kartet viser 
korridoravgrensningen for anbefalt alternativ. 
Arealet utgjør maksimalt areal som det kan være 
behov for å regulere i neste fase. 

 

Samme utsnitt som foregående figur. Denne 
illustrasjonen viser hvilke deler av plankartet som 
representerer en endring sammenliknet med 
eksisterende arealdel til kommuneplanen til Bergen 
kommune. Båndleggingssonen er markert med 
rutete skravur, og veglinjen er grovt representert 
med rød linje. Heltrukken linje er dagsone mens 
stiplet linje viser tunnel. Rød firkant indikerer 
kryssplasseringen. 

 

 

Her vises samme utsnitt av plankartet slik det 
fremstår i høringsutkastet. Her er gjeldende 
arealbruk samt hensyns- og bestemmelsessoner fra 
kommuneplanen til Bergen kommune inkludert.  
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7.2 Planbestemmelser 

Planbestemmelsene er formulert slik at bestemmelsene etter pbl § 11-7, pkt 1, 3 og 5 og hensynssoner etter pbl § 11-
8, pkt a-c g, som gjelder for kommuneplanens arealdel i Bergen kommune, KPA 2018 vedtatt 19.06.2019, gjelder 
uforandret.   

På samme måte som for plankartet, tilføres det bestemmelser for det gjeldende arealet som regulerer krav til 
reguleringsplan for veganlegget og hvilke rammer for utbygging som skal gjelde innenfor planområdet.   

I tillegg definerer bestemmelsene hva slags typer av tiltak som skal reguleres i neste fase og overordnet sett, hvilken 
standard veganlegget skal ha. Det er sikringssone til tunnelene som har en utstrekning på 60 m til hver side målt fra 
veglinjen i tunnelvegplanet og 30 meter over og under tunnelvegplanet.   

Videre fastsetter bestemmelsene at byggegrense for planlagt ny E16/E39 er 50 meter målt fra juridisk senterlinje i 
planen for fremtidig hovedveg. Der plangrensen ligger nærmere fremtidig hovedveg enn 50 meter, er byggegrense 
sammenfallende med plangrensen. I alle kryssområder skal byggegrensen være sammenfallende med plangrensen 
som vist på plankartet. 

Bestemmelsene inneholder også rekkefølgekrav som sikrer at tilførselsveger og kollektivanlegg skal bygges samtidig 
med hovedveganlegget, og at gang- og sykkelveg tilknyttet hovedvegen skal bygges innen 3 år etter ferdig 
hovedveganlegg. 

I tillegg til bestemmelsene er det formulert en rekke retningslinjer som skal hensyntas i det videre arbeidet med 
prosjektet. Det gjelder blant annet at det skal utarbeides plan for disponering av matjord som berøres av vegtiltaket, 
og plan for vurdering og gjennomføring av tiltak mot forurensning og flomfare spesielt med hensyn på forurenset 
grunn og tiltak nedstrøms i Langavatnet og Gaupåsvatnet som følge av tiltaket. Retningslinjene er lagt ved planen som 
et eget dokument atskilt fra bestemmelsene for bedre å skille dem fra de rettslig bindende bestemmelsene. For en 
stor del gjelder retningslinjene hensyn til miljøverdier og naturfarer i tillegg til vurdering av forhold inn mot 
anleggsfasen m.m.  
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8 Arealmessige virkninger av trasealternativene 

8.1 Oppsummering av arealmessige virkninger for alle trasealternativ 

Tabellene under viser hvilke arealformål fra gjeldende KPA for Bergen kommune som berøres av båndleggingssonen til 
de ulike tiltaksalternativene, og hvor store arealer dette gjelder i dekar. 

Tabell 8-1 Areal som ligger innenfor båndleggingssone i alle traséalternativ som går via Blindheimsdalen 

 

Tabell 8-2 Areal som ligger innenfor båndleggingssonen i alle traséalternativ via Eikås 

 

Ytre fortettingssone og øvrig byggesone hører til samme SOSI-kode og er slått sammen til én kategori i 
arealoppstillingen. Det er i hovedsak LNF områder som berøres i alle alternativ, men store deler av LNF områdene 
ligger i område der ny hovedveg ligger i tunnel, slik at det er bare er krav til sikkerhetssonene rundt tunnel som evt. vil 
ha innvirkning. Variasjonen i totalt båndlagt areal er relativt liten. 

Byfortettings-sone 

Det er liten forskjell i mengden byfortettings-sone som blir berørt. Dette arealet ligger i hovedsak i Indre Arna der 
planlagt hovedveg ligger i tunnel og berøres stort sett bare av krav til sikkerhetssoner rundt tunnelen. Et mindre areal 
ligger ved Plantasjen i Vågsbotnområdet og berøres av et evt. lokalvegkryss i alle alternativ som har kombinasjoner 
med N1, kryss i Vågsbotn og lang tunnel mot Klauvaneset. 
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Ytre fortettingssone og øvrig byggesone  

Mengden øvrig byggesone eller ytre fortettingssone som berøres, er mer varierende. S11-N2 berører 370 daa mer 
areal enn S1A-N2 og S1B-N2. Forskjellen er grad av berørt område innenfor denne kategorien i Indre Arna og Ytre 
Arna i alle alternativ kombinert med S5 og S11. Planlagt hovedveg ligger i tunnel under mye av dette arealet og vil 
dermed ha liten praktisk betydning bortsett fra hensyn til sikkerhetssonen rundt tunnelen.  

I alle alternativ med hovedkryss i Eikås og spesielt i kombinasjon med alt. N3b videre nordover, vil det bli et vesentlig 
inngrep i eksisterende næringsområde i Bruråsområdet. 

I alle alternativ med hovedkryss i Vågsbotnområdet omfatter i hovedsak berørt område dagens vegnett som er vist 
som øvrig byggesone. Boligområdet på Vikaleitet blir berørt i liten grad siden ny hovedveg legges i tunnel under 
området. Sikringskrav rundt tunnel kan få innvirkning. 

Boligområde ved Heltebakkstemma blir kun evt. påvirket av sikringskrav for tunnel siden hovedvegen ligger i tunnel 
under området.  

I alle alternativ vil det bli behov for noe utvidelse av dagens E39 fra og med krysset i Tellevik fram til 
Nordhordlandsbrua. Dette vil ha noe innvirkning på utbyggingsområdene like sør og nord for vegen. 

Offentlig og privat tjenesteyting 

Dette omfatter bare et lite område på Haukås og blir berørt i noen av alternativene med kryss på Eikås. 

Næringsbebyggelse 

Dette omfatter bare et lite framtidig næringsområde på Tuft/Hordvik og blir til en viss grad berørt av alternativ med 
dagsone i Åsane – N2a og N2b alternativene. 

Idrettsanlegg 

Alle alternativ med hovedkryss på Eikås berører eksisterende Eikås motorsportanlegg i større eller mindre grad. Størst 
innvirkning får alle kombinasjoner med alt. N3b som er lang tunnel Eikås-Klauvaneset. I disse alternativene må 
motorsportanlegget flyttes. Kombinasjoner med alt. N2b og N3a berører også motorsportanlegget, men i noe mindre 
grad. Mens kombinasjoner med alt. N2a via Blindheimsdalen bare berører parkeringsplassen til anlegget. 
Kombinasjoner med alt. N1 berører ikke noe område nord for Eikåstunnelen. 

Del av dagens skytebane på Gaupås ligger innenfor båndleggingssonen, men blir ikke berørt siden vegen ligger i tunnel 
forbi skytebaneanlegget (alt. S9 og S11). 

Andre typer infrastruktur 

I område Tuft/Hordvik viser KPA et framtidig deponiområde som berøres av dagsonealternativene i Åsane nord; alt. 
N2a og N2b. Dette deponiområdet kan være til nytte for veganlegget.  

Grønnstruktur 

Det er noen mindre skogområder avsatt til grønnstruktur i Indre Arna som berøres av vegtiltaket. Det er likt for alle 
alternativ. Områdene ligger nær dagens veganlegg og vil bli sterkt berørt av den nye hovedvegen.  

Haukåselva blir ikke direkte berørt, men trasealternativene i kombinasjon med N2a, N2b og N3a i nordre Åsane vil 
krysse elven i Bruråsområdet. 

Grøntstruktrur på Klauvaneset like sør for veganlegget, berøres ikke. 

LNF område 

Båndleggingssonen berører i hovedsak LNF-område. Det er spesielt alternativ med stor andel dagsone som vil ha 
størst innvirkning på LNF områdene og bruken av disse. Der planlagt hovedveg går i tunnel, vil den ha liten innvirkning 
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på overliggende terrengoverflate. Spesielt alt. S1a, S5 og S11 sør for Vågsbotn og alt. N2a og N2b nord for Vågsbotn 
har lange dagsoner. Kombinasjonen alt. S5-N2a har lengst dagsone på totalt 13,5 km og har innvirkning på 
jordbruksareal langs Arnavågen, i Blinde og Blindheimsdalen, Vågsbotn/Birkeland, og hovedsakelig 
skogbruksareal/friluftsområde i nordre del av Åsane bortsett fra et mindre jordbruksareal på Tuft.  Kombinasjonen 
S1a-N2a har nest lengst dagsone på 11,6 km og har stor innvirkning på jordbruksområde fra Botn på Haugland via 
Blinde og Blindheimsdalen til og med Vågsbotn/Birkeland. Videre gjennom Åsane nord blir det samme virkning som 
omtalt under S5-N2a.  

LNF området i Vågsbotn blir sterkest berørt av alle alternativ som kombineres med alt. N1, lang tunnel videre til 
Klauvaneset, fordi hovedkrysset mellom E16 og E39 blir liggende i dette området. I disse alternativene vil dagens 
jordbruksområde i Vågsbotn/Birkelandområde bli transformert til samferdselsområde for veg og bybane og mest 
sannsynlig noe næringsområde. 

8.2 Omtale av arealmessige virkninger i anbefalt trase S1a-N1 

I Indre Arna føres ny hovedveg i dagen i samme korridor som dagens Fv 587 Hardangervegen fra nytt hovedkryss med 
E16 ved Asko fram til nytt kryss ved Toro. I dette området må det også opparbeides ny lokalveg parallelt med ny 
hovedveg. Dette betyr inngrep i dagens LNF område og noe areal avsatt til grønnstruktur. Fra Toroområdet føres ny 
hovedveg i tunnel fram til Botn i Hauglandområdet. Ifm anlegg av tunnelportalen kan noen boliger i Revehjellane bli 
berørt. Lokalvegen videreføres og kobles til dagens lokalvegsystem i Indre Arna. 

Det vil også bygges et kryss i tunnel med tilknytning til dagens rundkjøring for E16 med Ågnavegen ved Øyrane torg. 
For øvrig vil ikke nytt vegsystem ha noen innvirkning på arealbruken i Indre Arna bortsett fra krav til evt. inngrep i 
sikringssonen knyttet til hovedvegtunnelen. 

På strekningen Botn, Bustevollen, Blinde, Blindheimsdalen og Vågsbotn/Birkeland går ny hovedveg vesentlig gjennom 
jordbruksområde og noe skogsområde. Totalt dekker båndleggingsområdet ca 390 daa jordbruksareal. Gårdsbrukene i 
Botn og Bustevollen må mest sannsynlig legges ned da ny hovedveg tar gårdstunene og mye av innmarken tilknyttet 
gårdene. Videre i Blinde og Blindheimsdalen vil dagens E16 bygges ut til 4 felts hovedveg på en slik måte at 
gårdsbygningene og innmarken spares mest mulig, men vegen blir i likhet med i dag barriere mellom innmark og 
beitemark/skogsmark på gårdene. 

Vågsbotn/Birkelandsområdet blir nytt hovedkryss mellom E16 og E39. Bybanen Bergen-Åsane er planlagt å få sin 
endeholdeplass her og et verksted/oppstillingsplass for bybanevognene innpasses i vegkryssområdet. Her er det også 
planlagt noe innfartsparkering. Det er også mulig å videreutvikle noe av området til næringsformål om kommunen 
skulle ønske det. Dagens jordbruksdrift i området er allerede i ferd med å legges om til annen næringsdrift og med ny 
veg og bybane vil området transformeres til et samferdsels- og næringsområde. 

Fra hovedkrysset blir trafikken tilknyttet lokalvegnettet via ny tilførselsveg og et nytt lokalvegkryss. Endelig utforming 
av nødvendige tilførselveger og lokalvegkryss er ikke avklart ennå og skal videreutvikles i reguleringsplanfasen.  

Vegløsningen betinger noe mer utfylling i Langavatnet. Evt. konsekvenser med hensyn til flomfare for områdene 
nedstrøms skal utredes videre i reguleringsplanfasen. 

Hovedvegen føres videre over dagens Eikåstunnel og går inn i tunnel like øst for Vikaleitet boligområde. 
Båndleggingssonen berører her et LNF område – i dag nyttet til jordbruk. Anlegg av tunnelportal kan berøre 2-3 
boliger lengst øst langs Steinestøvegen. Ny tunnel munner ut i Tellevikområdet like vest for portalen til dagens 
Hordviktunnel og følger dagens vegkorridor for E39 fram til Nordhordlandsbrua. Båndleggingssonen berører her LNF 
område /skogsområde fram til Tellevikkrysset. Videre berører veganlegget hovedsakelig dagens vegareal, men 
nødvendig utvidelse av vegen medfører noe inngrep i eiendommer knyttet til boligområde på Klauvaneset.  
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8.3 Forhold til kontrollstasjon i anbefalt trase S1a-N1 

8.3 Kontrollstasjon 

I planarbeidet er det også vurdert om det eventuelt kan være mulig å etablere ny kontrollstasjon i Vågsbotn-området.  
Anbefalt trase har hovedkryss i Vågsbotn (kryssløsning A).  En kontrollstasjon krever god tilkomst og muligheter for 
skilting.  Som omtalt i pkt 3.9 tidligere i planrapporten, medfører denne løsningen at Vågsbotn da ikke er en egnet 
lokalitet.  Kontrollstasjon blir derfor ikke tatt inn i det videre planarbeidet for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. 



Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn  
Planrapport 
 
  

2021-04-26|  Side 194 av 194 

9 Vedlegg til planen 
Planprogram 

₋ Fastsatt planprogram i samsvar med Bergen bystyres vedtak 29.01.2020 

Fagrapporter:  

₋ Prissatte konsekvenser og trafikkanalyser, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Ikke-prissatte konsekvenser: 1 Landskapsbilde, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 

15.06.2020 
₋ Ikke-prissatte konsekvenser: 2 Friluftsliv, by- og bygdeliv, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 

15.06.2020 
₋ Ikke-prissatte konsekvenser: 3 Naturmangfold, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 

15.06.2020 
₋ Ikke-prissatte konsekvenser: 4 Kulturarv, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020  
₋ Ikke-prissatte konsekvenser: 5 Naturressurser, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 

15.06.2020 
₋ Risiko- og sårbarhetsanalyse, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, 

datert 15.06.2020 
₋ Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse, KU KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Potensiell lokalisering av overskuddsmasser, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Geologisk utredning av tunneler, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.04.2020  
₋ Geologisk utredning høye bergskjæringer og skredfare, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 

15.04.2020 
₋ Geoteknikk, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 04.05.2020 
₋ Flomanalyse, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020  
₋ Støyutredning m/vedlegg (støykart), KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Vurdering av lokal luftkvalitet, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020 
₋ Naturkartlegging E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, Rambøll, datert september 2019   
₋ Måling av NO2 med passive prøvetakere februar og mars 2020, E16/E39 Arna-Vågsbotn, NILU rapport, datert 

29.april 2020 
₋ Verdiklasser for jordbruksareal E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, NIBIO rapport, datert 30. august 2019 

Notat:  

₋ Vurdering av risiko for forurenset grunn, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, datert 15.06.2020  
₋ Analyse av temperaturinversjon ved Blindheim-Haugland-Gaupås, KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, 

datert 15.06.2020 

Kart: 

₋ Reguleringsplankart for alle 17 alternativ, revidert 26.04.2021 
₋ Illustrasjonsplan for alle 17 alternativ, datert 15.06.2020 

Bestemmelser og retningslinjer: 

₋ Planbestemmelser og retningslinjer, revidert 26.04.2021 





Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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