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Forord 
 
Trafikale virkninger beregnet med Regional transportmodell (RTM) er en svært sentral del av utredningen for Ringveg 
øst og E39 nord i Åsane.  Vedleggsnotat 1 er et grunnlag for oppsummeringer i hovedrapport, og består av to separate 
deler:  
 
• Vedleggsnotat 1a: Innledning, metode, og analyse/tolking av trafikkmodellresultater 
• Vedleggsnotat 1b: Resultatark for hver RTM-kjøring (ÅDT-kartplott, trafikk i 100 snitt, trafikkarbeid mv.),  
 
Norconsult AS, ved Linda Alfheim og Michele Ann Delapaz, har stått for koding og gjennomføring av alle RTM-
beregninger. Tilrettelegging av kodegrunnlag og resultater er gjort av Statens vegvesen ved Olav Lofthus, Erik 
Johannesen og Stig Nyland Andersen. Analyse og tolking av resultater er gjort i samarbeid mellom Statens vegvesen 
og Norconsult. 
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1. Innledning 

1.1. Trafikale virkninger er en sentral del av utredningen 

Mange spørsmål, og store forventninger til effekten av Ringveg øst 
Som beskrevet i hovedrapporten er det en rekke spørsmål og forventninger knyttet til Ringveg øst og alternative 
hovedvegløsninger nord for Åsane. Dette gjelder selvsagt fysiske løsninger, traséer og arealkonflikter, men kanskje i 
særlig grad trafikale effekter: 
 

− Hvilke trafikale endringer vil skje i sentrum, øvrige bydeler, og i nabokommunene? 
− Kan Ringveg øst gi stor trafikkreduksjon og løse problemet med tidvis høy luftforurensning i Bergensdalen? 
− Vil Ringveg øst og/eller ny veg i nord bidra til reduserte klimagassutslipp? 
− Kan Ringveg øst erstatte behov for Bymiljøtunnelen og gi bilfritt Torget/Bryggen? 
− Hva skjer om vi bare stenger Torget/Bryggen uten å gjøre noe annet?  
− Kan Ringveg øst gjøre det mulig å legge bybane i Åsanevegen uten å forlenge Fløyfjellstunnelen? 
− Hva skjer om Ringveg øst eventuelt kobles direkte til Rv555 ved Liavatnet, og Fyllingsdalen? 
− Vil Ringveg øst i kombinasjon med økte restriksjoner gi bedre effekt? 
− Hva kan en eventuelt oppnå bare med økte restriksjoner (og noe utbedring)? 
− Hvilke endringer skjer om en bygger Ringveg øst med fartsgrense 110 km/t i stedet for 80 km/t? 
− Med Ringveg øst - kan dagens hovedveger sentralt i Bergen reduseres til 2-feltsveger med kollektivfelt? 
− Hva om en eventuelt gjør det uten å bygge Ringveg øst? 
− Hvilke alternativer finnes til tidligere vedtatt trase for «Nyborgtunnelen» i nord, og hvordan virker de? 
− Hvordan vil ulike kombinasjoner av Ringveg øst og alternativer mot nord slå ut i ulike deler av Åsane?  
− Hva om vi bare bygger ny veg fra Åsane og nordover, uten Ringveg øst?     
− Eller motsatt - hvilke effekter vil Ringveg øst gi uten ny veg i nord?  
− Hvilke trafikale virkninger vil en få i mellomperioder dersom en satser på trinnvis utvikling? 

 
Ved analyse og tolking i kapittel 3 er disse temaene behandlet og oppsummert som svar på 15 spørsmål.  
 
Bred tilnærming - analyse og dokumentasjon av svært mange kombinasjoner og muligheter 
Transportmodellberegninger er arbeidskrevende og gjøres vanligvis for et fåtall definerte alternativer. I denne 
utredningen er spørsmålene rundt trafikale virkninger så sentrale at dette ikke er nok.  Etter en første idéfase med 
siling (vedlegg 7) er det derfor utført en svært omfattende og systematisk testing av en hel rekke alternativer, 
kombinasjoner og tilleggsmuligheter innenfor to hovedkonsepter «øst»og «vest». Det er i modellen i tillegg også testet 
en kombinasjon av disse kalt «kombi». Det er også testet ulike «restriksjonspakker» sentralt i området – alene, og 
sammen med alternativer for Ringveg øst. Til sammen er det gjennomført 52 ulike RTM-kjøringer som grunnlag for å 
svare på flest mulig av de mange spørsmålene. En oversikt over kjøringene er gitt i kapittel 2.4 i notatet.  I 
vedleggsnotat 1b er hver kjøring, navngitt «Kj01», «Kj02», «Kj03» osv., dokumentert med et eget resultatark som 
viser nøkkeldata og breddeproporsjonale ÅDT-kart. 
 
Utredningen legger vekt på effekter for biltrafikken 
Hovedfokus i utredningen er effekter for biltrafikken. Ulike alternativer og restriksjonsnivåer vil gi endret etterspørsel 
og endrete vegvalg. Etterspørselsendringer kan både gjelde valg av reisemiddel, reisehensikt og/eller reisemål. For 
ikke å få for mange variabler som forstyrrer bildet av effektene for biltrafikken, er det valgt å holde rutetilbudet for 
kollektivtrafikk konstant i alle kjøringer, også referanse. I forhold til i dag er dette et oppgradert tilbud med bybane til 
Fyllingsdalen og Åsane. I modellen er det ikke kapasitetsbegrensninger på buss/bane.   
 
Ikke alle modell-alternativene er gjennomførbare i praksis… 
Merk at enkelte av kjøringene er teoretiske, der tiltaket i praksis ikke er gjennomførbart på grunn av tunnelsikkerhet 
eller manglende areal til kryss. Vi har likevel vurdert at dette er viktige tester for å betjene den offentlige debatten og 
svare på ulike innspill om løsninger for Ringveg øst.  Da er det greit å kunne svare ut at «effekten av dette kunne vært 
slik dersom det var mulig å bygge». 
 
Noen er viktige for å avgjøre hvilke kryssløsninger som kan fungere  
Enkelte av kjøringene er med for å avgjøre hvilke kryssløsninger som er mulige i forhold til kapasitet. Dette gjelder 
særlig Fjøsanger i sør, der resultatene fra RTM er inngangsdata i detaljerte SIDRA-analyser for krysskapasitet.   
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2. Modellkjøringer 

2.1 Metode 

Systematisk testing ved å kombinere faste elementer 
På grunn av kompleksiteten og antall alternativ er det valgt å bruke en metode der RTM kan kjøre kombinasjoner av  
flere enkeltelementer/-tiltak. Hvert element kodes separat og bare en gang. Dette sikrer en ensartet og systematisk 
måte å teste alternativene på, og en slipper også å kode lenker flere ganger. De 27 enkeltelementene med teknisk 
notasjon er illustrert i figur 2.1.  Metode og gjennomføring er beskrevet mer detaljert i et eget vedleggsnotat. 
 

 
Figur 2.1  Illustrasjon av alle enkeltelementene som kombineres til sammensatte alternativer/kjøringer i Regional transportmodell. 
Disse er i tillegg kombinert med ulike «restriksjonspakker» sentralt.  Se kapittel 2.4 for presentasjon av alle kjøringene. 
 
 
Økte restriksjoner – testes alene, og sammen med tiltak 
Dagens restriksjonsnivå «RES0» inngår i referanse og de fleste andre kjøringene. For å teste 
effekter av økte restriksjoner er det i tillegg definert tre faste restriksjonspakker «RES1», 
«RES2» og «RES3».  Takstene i bomringen økes da med hhv. 25%, 50% og 100%. I tillegg 
inneholder alle pakkene følgende for området sentralt i Bergen:  
 

− 2 felt på dagens hovedveger gjøres om til kollektivfelt (gir stor reduksjon i 
kjøretøykapasitet) 

− Redusert fartsgrense til 50/60 km/t pga. sikkerhet ved kollektivfelt (gir økt kjøretid, 
men også noe bedre kapasitet).  

− Økte parkeringsrestriksjoner 
 
«RES2» (takst +50%) er valgt i kjøringer der økte restriksjoner testes sammen med tiltak.  
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2.2. Forutsetninger og usikkerhet 

Befolkning og arealbruk er holdt konstant i beregningene    
Flere faktorer enn vegtiltak og restriksjonsnivå er avgjørende for langsiktig utvikling i biltrafikken i Bergen. I tillegg 
til alternative transporttilbud (kollektiv/sykkel), gjelder det særlig befolkningsvekst og arealbruk. For å redusere 
usikkerhet og få fram isolerte effekter av tiltak er disse holdt konstant i beregningene. Det er en stor fordel at en da 
kan relatere resultatene mest mulig til dagens kjente situasjon.   
 

− Alle kjøringer er gjort med dagens befolkning (2014). Det vil si at reiseetterspørselen påvirkes av vegnett og 
transporttilbud, men ikke av økt befolkning sammenlignet med referanse.  
 

− Alle kjøringer er gjort med dagens arealbruk.  Alternative arealscenarier er tidligere undersøkt ifb. KVU for 
Bergensområdet (2011).  

 
Modellresultatene er derfor representative for en situasjon der tiltaket er gjennomført i dag, men der trafikantene har 
fått litt tid på seg til å tilpasse seg ny situasjon (justert valg av kjørerute, reisemiddel, reisehensikt og reisemål).  De 
usikre faktorene befolkningsvekst og arealbruk går an å drøfte «på toppen» av de resultatene som beregnes med 
dagens arealbruk og befolkning.  Ulike alternativer kan her også påvirke forutsetninger for arealutvikling og vekst. 
 
Valgte tiltak og forutsetninger i referanse (Kj01)  
Innholdet i referansealternativet («nullalternativet») er valgt ut fra hva som er tjenlig i utredningen. I tillegg til 
forutsetningene om dagens befolkning og arealbruk, er følgende tiltak og forutsetninger med i referanse: 
 

1. Bomringen i Bergen, med tidsdifferensierte takster 45kr/19kr. 
2. Bybane til Flesland, Fyllingsdalen og Åsane (over Torget/Bryggen) 
3. Dagens rutetilbud for buss 
4. Nytt Sotrasamband, med bompenger. 
5. Ny E39 Os-Bergen, med bompenger.  

 
Det kan diskuteres om alle disse forutsetningene er de riktige, men et hovedpoeng er at punktene 2-5 holdes konstant i 
alle kjøringer slik at dette ikke skal påvirke de relative forskjellene mellom referanse og ulike alternativer.  
  
Tekniske/detaljerte forutsetninger 
Øvrige tekniske og detaljerte forutsetninger om RTM-kjøringene er dokumentert i et eget vedleggsnotat. 
 
Transportmodeller er usikre, men samtidig langt mer treffsikre enn alternative metoder/antagelser    
Alle modeller av virkeligheten er usikre.  Modellverktøyet RTM gjør beregninger ut fra sammenhenger og 
følsomheter som bygger på empirisk kunnskap om hvordan trafikanter verdsetter og responderer på ulike tiltak og 
virkemidler. RTM er kalibrert mot reisevaneundersøkelse for Bergensområdet. Selv om RTM ikke kan gi helt sikre 
svar, er det viktig å understreke at resultatene er langt mer treffisikre enn alternative metoder/antagelser.  Enkle 
oppfatninger («sunn fornuft») om hvordan tiltak virker kan ofte vise seg å være feil i komplekse saker som dette.      
Vi er derfor helt avhengig av RTM-resultatene for å underbygge konklusjoner om Ringveg øst og løsninger i nord.       
 
Relative (prosentvise) endringer i forhold til beregnet referanse    
Transportmodellen kan ikke eksakt gjenskape dagens målte trafikktall overalt i vegnettet. For å redusere usikkerheten 
er det i analysene derfor lagt vekt på å se på relative endringer i forhold til beregnet referansesituasjon.  Det vil si at 
kjøringer sammenlignes ved å se på prosentvis endring opp eller ned i forhold til referanse. Selv om det altså er 
usikkerhet knyttet til beregnede absoluttall, kan en i større grad anta at de relative forskjellene mellom ulike 
alternativer er riktige.  
 
Alle svar må avrundes    
Transportmodellen beregner i utgangspunktet «eksakte» svar. I dette analysenotatet er disse gjengitt uten avrunding i 
tabellsammenstillinger av trafikk og prosentvise endringer mv. Med usikkerheten som ligger i modellverktøy og 
forutsetninger er det viktig at en avrunder ved tolking/analyse og oppsummering.  Som eksempel bør en beregnet 
lenke-trafikknedgang på 17,1 prosent i forhold til referanse da tolkes som «i størrelsesorden 15-20 prosent». Resultater 
aggregert på områdenivå vil generelt ha vesentlig lavere usikkerhet en enkeltlenker.  
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2.3. Hvilke data hentes ut fra transportmodellkjøringene? 

 
Resultater og grunnlag for analyse er samlet i Vedleggsnotat 1b 
Analysene i kap.3 i denne rapporten henviser til Vedleggsnotat 1b der alle resultater er samlet: 

− Resultatark for hver kjøring 
− Diagrammer som sammenstiller alle 52 kjøringer 
− Spesielle uttak og sammenstillinger: Åsane, Bymiljøtunnel, mfl. 

 
Oversiktsanalyser hele området – klimagassutslipp og trafikantnytte, reiseomfang og reisemiddelfordeling    
Særlig i forhold til klimagassutslipp og beregning av trafikantnytte i N/K-analyse tas det for hver kjøring ut totalt 
trafikkarbeid (kjtkm), tidsbruk (kjttim) og gjennomsnittsfart (km/t) for hele modellområdet, fordelt på:  

− Bergen kommune  
− Øvrige kommuner i modellområdet 

For klimagassutslipp og trafikantnytte er det likegyldig om kjtkm er i tunnel eller dagsoner, og om trafikken er på 
hovedveger eller sidevegnett.  All beregnet biltransport i hvert alternativ regnes altså med her.  
For hele modellområdet tas også ut data om reiseomfang (turer) og reisemiddelfordeling. 
 
Analyser for «midtsonen» i Bergen, og omfordeling av trafikk.    
Sentralt i Bergen har en i utredningen definert en «midtsone» med  
4 delområder der en tar ut resultater for kjtkm, kjttim og snittfart. 
Sonene, vist på figur 2.2, er de samme som også er brukt i analyse 
av reisevanedata fra RVU 2013 (kap. 2 i hovedrapport):  

− M1: Sentrum 
− M2: Bergensdalen 
− M3: Sandviken 
− M4: Laksevåg 

Data om trafikkarbeid i hver sone, sammen med trafikk på dagens 
E39, er indikator på hvordan alternativene virker i forhold til lokal 
luftforurensning og miljøbelastning. Merk at trafikkarbeid i nye 
Ringveg øst-tunneler her ikke tas med selv om de fysisk ligger 
innenfor sonene. Disse kan luftes ut over inversjonssjiktet og 
trenger da ikke bidra til lokal luftforurensning. Tidsbruk og fart er 
viktige data for å vurdere trengsel/køsituasjon (trafikk i dagens 
Fløyfjellstunnel regnes med for sone Sandviken).   
  
Summen av disse fire delsonene, sammenholdt med data for hele 
Bergen kommune, gir også svar på omfordeling av trafikk mellom 
«midtsonen» og ytre byområder.  Det er her også gjort en egen 
analyse for ulike deler av Åsane.  
 
Trafikk (ÅDT) på veglenker – kartframstilling og data for 99 snitt    
På resultatarkene for hver kjøring i vedlegg 1b, er vist nettutlagte resultater på kart. Kartene (fig.2.3) er vist med 
breddeproporsjonale 
strektykkelser i samme skala, 
og viser både ÅDT (blått) og 
nedgang/økning (grønt/rødt) i 
forhold til referanse.     
 
I tillegg er det tatt ut beregnet 
trafikk i 99 enkeltsnitt, der 
resultatet er presentert som 
endring i forhold til referanse. 
Det er i tillegg gjort noen 
spesielle uttak på enkeltsnitt ifb. 
med vurderinger om Ringveg 
øst og Bymiljøtunnel. 
 
 
 

Figur 2.2  «Midtsonen» med fire delområder der 
det tas ut data for trafikkarbeid, tidsbruk og 
gjennomsnittsfart 

Figur 2.3  Kart for ÅDT og nedgang/økning ift. referanse 
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2.4. Gjennomførte modellkjøringer - oversikt 

   
Kj01, REFERANSE  
Referanse/sammenligningsgrunnlag for alle 
andre kjøringer. I referanse er det lagt inn 
dagens restriksjonsnivå (RES0) og arealbruk, 
bybane til Fyllingsdalen og Åsane, samt E39 
Os-Bergen og Rv555 Sotrasambandet.   
 
RES0= 
• Takster i bomringen 45/19 kr 
 

Kj02 
Kun restriksjonspakke 1 og utbedring mellom 
Arna og Midtun. 
 
RES1= 
• Bomtakster +25% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

Kj03 
Kun restriksjonspakke 2 og utbedring mellom 
Arna og Midtun. 
 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

   
Kj04 
Kun restriksjonspakke 3 og utbedring mellom 
Arna og Midtun. 
 
RES3= 
• Bomtakster +100% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

Kj05 
Mest direkteførte «hovedalternativ» for 
Konsept Øst via Arna, inklusiv ny E16-arm 
til Takvam/Romslo. 
 
• Tunnel fra Sjølinjen i sør (S2). Arm til 

Fjøsangerlokket. 
• Alternativ N3 i nord, med tunnel under 

Vikaleitet. 

Kj06 
= Kj05 (konsept øst)kombinert med 
restriksjonspakke 2 
 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 
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Kj07 
= Kj05 (konsept øst), men med faste matriser. 
I denne kjøringen er ikke etterspørsel endret, 
dvs. reiseomfang, reisemiddelvalg, og 
destinasjoner er likt som i referanse. Det som 
beregnes er da kun isolert effekt med 
endringer i vegvalg som følge av tiltaket. 
 

Kj08 
Mest direkteførte «hovedalternativ» for 
Konsept Vest via Eidsvåg. Inklusiv utbedring 
Arna-Midtun. 
 
• Tunnel fra Sjølinjen i sør (S2) 
• Alternativ N6 i nord, med tunnel fra 

Griggastemma. Kobling mot Åsane/E16 
med to halve kryss. 

• Tertneskrysset stenges 

Kj09 
= Kj08 (konsept vest) kombinert med 
restriksjonspakke 2 
 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

   
Kj10 
= Kj08 (konsept vest), men med faste 
matriser.  I denne kjøringen er ikke 
etterspørsel endret, dvs. reiseomfang, reise-
middelvalg, og destinasjoner er likt som i 
referanse. Det som beregnes er da kun isolert 
effekt med endringer i vegvalg som følge av 
tiltaket. 
 

Kj11 
= Kj05 (konsept øst), men med kryssprinsipp 
S3 fra Nordås/Skiparvik i sør. 
  
• Tunnel fra Skiparvik i sør (S3). Arm 

til/fra Fjøsangerlokket. 
 

Kj12 
= Kj05 (konsept øst), men med kryssprinsipp 
S1 fra Fjøsanger i sør.  
 
• Ringveg øst starter under 

Fjøsangerlokket i sør (S1).  All 
sentrumstrafikk må over lokket. 
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Kj13 
= Kj08 (konsept vest), men med 
kryssprinsipp S1 fra Fjøsanger i sør.  
 
• Ringveg øst starter under 

Fjøsangerlokket i sør (S1).  All 
sentrumstrafikk må over lokket. 

 
 

Kj14 
= Kj08 (konsept vest), men med 
kryssprinsipp S3 fra Nordås/Skiparvik i sør. 
  
• Tunnel fra Skiparvik i sør (S3). Arm 

til/fra Fjøsangerlokket. 
 

Kj15 
= Kj05 (konsept øst), men med alternativ N1 
i nord. Eikåstunnelen inngår da i E39. 
  
• Alternativ N1 er en ny daglinje på 

strekningen Brurås-Hordviktunnelen. 
 

   
Kj16 
= Kj05 (konsept øst), men med alternativ N2 
i nord. Eikåstunnelen inngår da i E39. 
  
• Alternativ N2 er en lang tunnel fra 

Brurås til Klauvaneset, med arm til 
Breisteinkrysset. 
 
 

Kj17 
= Kj05 (konsept øst), men med alternativ N4 
i nord.  
 
• Alternativ N4 er daglinje mellom nye 

IKEA og Banktjørna, med videreføring 
mot nord i traseen for vedtatt KDP 
(N5). 

Kj18 
= Kj05 (konsept øst), men med alternativ N5 
i nord.   
• Alternativ N5 identisk med vedtatt 

kommunedelplan. Tunnel under 
Sauråsen. Kryssløsning ved Forvatn er 
forutsatt med direktekobling både mot 
sentrum og E16 («løkkekryss»)  
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Kj19 
= Kj08 (konsept vest), men med alternativ N5 
i nord.   
• Alternativ N5 identisk med vedtatt 

kommunedelplan. Tunnel under 
Sauråsen. Kryssløsning ved Forvatn er 
forutsatt med direktekobling både mot 
sentrum og E16 («løkkekryss») 

Kj20 
= Kj08 (konsept vest), men med alternativ N2 
i nord.  Eikåstunnelen inngår da i E39. 
 
• Alternativ N2 er en lang tunnel fra 

Brurås til Klauvaneset, med arm til 
Breisteinkrysset. 

Kj21 
= Kj08 (konsept vest), men med alternativ N1 
i nord.  Eikåstunnelen inngår da i E39. 
 
• Alternativ N1 er en ny daglinje på 

strekningen Brurås-Hordviktunnelen. 
 

   
Kj22 
= Kj20 (konsept vest med N2), men med en 
tunnelforbindelse mellom Griggastemma og 
Vågsbotn.  Dette er mest en teoretisk test på 
hva en slik tverrforbindelse maksimalt kan gi 
av trafikkreduksjon i sentrale deler av Åsane. 
I praksis er kryss/trase ikke mulig slik som 
vist.  
  

Kj23 
= Kj05 (konsept øst), men med en 
tverrforbindelse mellom Griggastemma og 
Blindheim.   
Dette er også mest en teoretisk test på hva en 
slik tverrforbindelse kan gi av 
trafikkreduksjon i sentrale deler av Åsane. 
Kryssløsninger ved Gaupås og Blindheim vil 
bli svært omfattende og krevende å løse i 
praksis.  

Kj24 
= Kj05 (konsept øst), men med en 
tunnelforbindelse mellom Griggastemma og 
Vågsbotn. Som i  Kj22 er dette også mest en 
teoretisk test på hva en slik tverrforbindelse 
maksimalt kan gi av trafikkreduksjon i 
sentrale deler av Åsane. I praksis er 
kryss/trase ikke mulig slik som vist. 
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Kj25 
= Kj08 (konsept vest), men med ekstra 
sørvendte tunnelramper til/fra 
Nygårdstangen. Trafikk mellom sør 
(Sjølinjen/Fjøsangerlokket) og 
sentrumskjernen kan da gå i tunnel i stedet 
for langs dagens veg i Bergensdalen.  
Kryssløsning er fysisk krevende, men 
tilsvarer prinsipp som tidligere er utredet for 
Arnatunnelen.   

Kj26 
= Kj05 (konsept øst), men uten ny forbindelse 
i nord, dvs. dagens veg via Eikåstunnelen og 
Hylkje. 

Kj27 
= Kj08 (konsept vest), men uten ny 
forbindelse i nord, dvs. dagens veg via 
Eikåstunnelen og Hylkje. 

   
Kj28 
Teste isolert effekt av å kun bygge N2 i nord 
(lang tunnel fra Brurås til Klauvaneset) 
 
 
 
 
 

Kj29 
Teste isolert effekt av å kun bygge N3 i nord 
(lang tunnel under Vikaleitet) 
 

Kj30 
Teste isolert effekt av å kun bygge N4 i nord 
(daglinje forbi nye IKEA, og videre i tunnel 
slik som vedtatt kommunedelplan) 
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Kj31 
Teste isolert effekt av å kun bygge N5 i nord, 
det vil si «Nyborgtunnelen» slik den er 
vedtatt i kommunedelplan.  
Tunnel under Sauråsen. Kryssløsning ved 
Forvatn er forutsatt med direktekobling både 
mot sentrum og E16 («løkkekryss») 
 
 

Kj32 
Teste isolert effekt av å kun bygge N6 i nord 
(tunnel Griggastemma-Klauvaneset, med to 
halve kryss mot Åsane/E16.  Tertneskrysset 
stengt.) 

Kj33 
Trinnvis utbygging Konsept øst. Teste isolert 
effekt av å først bygge søndre del av konsept 
øst, uten ny direkte E16-kobling mot 
Takvam/Romslo. 

   
Kj34 
Trinnvis utbygging Konsept øst. Teste isolert 
effekt av å først bygge søndre del av konsept 
øst, med ny direkte E16-kobling mot 
Takvam/Romslo. 
 
 
 

Kj35 
Trinnvis utbygging Konsept øst. Teste isolert 
effekt av å først bygge nordre del av konsept 
øst, med ny direkte E16-kobling mot 
Takvam/Romslo. 
 

Kj36 
Konsept øst med kun utbedring for søndre del 
mellom Arna og Midtun.  



16 
 

   
Kj37 
Teste effekt av tilleggsforbindelse mot vest 
mellom Sandeide/ Fyllingsdalen og 
Straumevegen.  Testen gjøres med konsept 
øst (K5).  
 
 
 
 
 
 

Kj38 
Teste effekt av tilleggsforbindelse mot vest 
mellom Rv555 Liavatnet og vestre 
rundkjøring i Fjøsangerkrysset. Østvendt 
tunnelrampekryss til/fra Fyllingsdalen. 
Testen gjøres med konsept øst (K5).  
 

Kj39 
Teste teoretisk effekt av sammenhengende 
tunnelsystem fra Liavatnet og Sjølinjen. 
Østvendte tunnelrampekryss både fra 
Fjøsangerlokket og Fyllingsdalen (ingen 
forbindelse mellom Fjøsanger og Liavatnet). 
Testen gjøres med konsept øst (K5).  
Alternativet vurderes i praksis som ikke 
gjennomførbart utfra tunnel-sikkerhet og 
kryss i fjell. 

   
Kj40 
Test av sammensatt konsept «kombi» via 
Arna og Eidsvåg, som gir kobling mot øst og 
samtidig hovedveg vest for Åsane i nord 
(N6).   
 
 
 
 

Kj41 
= Kj40 (testkonsept «kombi») med 
restriksjonspakke 2.   
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

Kj42 
= Kj40 (testkonsept «kombi»), men med faste 
matriser.  Etterspørsel er ikke endret, dvs. 
reiseomfang, reisemiddelvalg, og 
destinasjoner er likt som i referanse. Det som 
beregnes er da kun isolert effekt med 
endringer i vegvalg som følge av tiltaket. 
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Kj43 
Isolert effekt av å kun stenge Torget/Kong 
Oscars gate i Bergen sentrum for biltrafikk.  
Tilkomst til Sandviken blir da kun fra 
nord/via Fløyfjellstunnelen.  
Testen inngår i vurdering av om Ringveg øst 
kan gi bilfritt sentrum, og erstatte behov for 
Bymiljøtunnel.  
 

Kj44 
Isolert effekt av å kun bygge Bymiljøtunnel 
(alternativ «D» som anbefalt i silingsrapport). 
Snittet Torget/Kong Oscars stenges da for 
biltrafikk.  
Testen inngår i vurdering av om Ringveg øst 
kan gi bilfritt sentrum, og erstatte behov for 
Bymiljøtunnel.  

Kj45 
= Kj05 (konsept øst), kombinert med  stengt 
Torget (Kj43). 
  
Testen inngår i vurdering av om Ringveg øst 
kan gi bilfritt sentrum, og erstatte behov for 
Bymiljøtunnel. 

   
Kj46 
= Kj05 (konsept øst), kombinert med  stengt 
Torget (Kj43) og restriksjonspakke 2. 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

Kj47 
= Kj05 (konsept øst), kombinert med  
Bymiljøtunnel (inkl. stengt Torget)  

 
 

Kj48 
= Kj05 (konsept øst), kombinert med  
Bymiljøtunnel (inkl. stengt Torget), og 
restriksjonspakke 2. 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 
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Kj49 
= Kj08 (konsept vest), kombinert med  stengt 
Torget (Kj43). 
  
Testen inngår i vurdering av om Ringveg øst 
kan gi bilfritt sentrum, og erstatte behov for 
Bymiljøtunnel. 

Kj50 
= Kj08 (konsept vest), kombinert med  stengt 
Torget (Kj43) og restriksjonspakke 2. 
RES2= 
• Bomtakster +50% 
• Kollektivfelt på hovedveg sentralt 
• Nedsatt fartsgrense sentralt 
• Økte parkeringsrestriksjoner 

 

Kj51 
= Kj05 (konsept øst), kombinert med  
fartsgrense 110 km/t i stedet for 80 km/t.  
 
Kryssavstand i Arna gjør at det er krevende å 
oppfylle krav til en sammenhengende 110 
km/t-strekning fra Sjølinjen (80 km/t) til 
Klauvaneset.   

 

  

Kj52 
= Kj40 (konsept «kombi»), kombinert med  
fartsgrense 110 km/t i stedet for 80 km/t.  
 
Krav til kryssavstand gjør at dette er krevende 
å få til som en sammenhengende 110 km/t-
strekning fra Sjølinjen (80 km/t) til Eidsvåg. 
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3. Resultater – tolking og analyse 
Tolking og analyser er basert på resultathefte Vedleggsnotat 1b (V1b): 

− Resultatark med ÅDT-kart/endring for hver kjøring 
− Diagrammer som sammenstiller alle 52 kjøringer 
− Spesielle uttak og sammenstillinger: Åsane, Bymiljøtunnel, mfl. 

Se for øvrig kapittel 2.2 om tolking og forståelse av «eksakte» modellresultater. 
 
 

3.1 Hva er de overordnete trafikkeffektene for Bergen kommune og øvrige 
kommuner i modellområdet?  

Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01-Kj52  
 
 
Klimagassutslipp - alle kjøringer med nye vegtiltak gir økning i totalt trafikkarbeid  
Figurene 3.1 og 3.2 med sammenstilling av kjtkm for alle 52 kjøringer, viser: 
 
Bergen kommune:     
− Trafikkarbeidet vil øke i tilnærmet alle kjøringer med nye vegtiltak der disse ikke er kombinert med økte 

restriksjoner.  Økningen er i størrelsesorden 1-2,5% for kjøringer der hele kombinasjoner av Ringveg øst og ny 
løsning i nord inngår. Økningen blir mindre, i størrelsesorden 0-1,5% der bare deler av systemet bygges ut. 

− Restriksjoner alene gir noe større reduksjon i trafikkarbeid enn der restriksjoner er kombinert med vegtiltak. 
RES2 alene gir cirka 6-7% reduksjon i Bergen kommune.  I hele utbyggingsalternativer (Kj06«øst», Kj09«vest» 
og Kj41«kombi») som er testet sammen med RES2 vil reduksjonen være i størrelsesorden 3-5%.         

 
Øvrige kommuner i modellområdet:     
− Tilnærmet alle kjøringer, også de med bare økte restriksjoner sentralt i Bergen, vil gi en liten økning i totalt 

trafikkarbeid, i størrelsesorden 0-1%.  Forklaringen på dette er at økte restriksjoner i Bergen vil bidra til endring i 
destinasjonsvalg, der noen flere da velger reisemål utenfor Bergen.  

 
 

Etterspørselsendring - lengre og flere bilturer bidrar til økningen i trafikkarbeid med nye vegtiltak    
Kj07«øst», Kj10«vest» og Kj42«kombi» er gjort med faste matriser der antall bilturer og destinasjoner er likt som i 
referanse.  Når disse sammenlignes med Kj05«øst», Kj08«vest» og Kj40«kombi» ser en følgende: 
− For «øst» gjør økt etterspørsel at beregnet resultat for Bergen kommune endres fra -1,4% (faste) til +1,6%.  
− For «kombi» gjør økt etterspørsel at beregnet resultat for Bergen kommune endres fra -2,3% (faste) til +0,7%.  
− For «vest» (med N6 i nord) er resultatet mer spesielt. Kj10 (faste) viser her +4,1% mens Kj08 med etterspørsel 

viser +2,1. Også for «vest» ligger det altså en grunnleggende økt etterspørsel, en økning som er større enn for 
«kombi» og «øst». At faste matriser her gir høyest trafikkarbeid kan forklares med at stenging av Tertneskrysset 
er nødvendig med N6 i nord. Dette gir store utslag på trafikk med betydelige omveier for mange i Åsane når 
forutsetningen er samme destinasjonsvalg som i referanse.   

− I alle tre hovedkonseptene er økningen i etterspørsel en kombinasjon av to forhold:  
a) noe flere bilturer 
b) noe økt gjennomsnittslengde for bilturene (nye samband reduserer reisemotstanden).   

 
− For hele modellområdet ser en at Kj05«øst» gir beregnet samlet økning i kjtkm på 1,3% 

sammenlignet med referanse. Økningen i antall bilturer er da 0,2%, mens gjennomsnittlig 
bilturlengde øker med 1,1% (fra 12,50 km til 12,64 km).   

− Kj08«vest» har samlet økning i kjtkm i modellområdet på 1,5%. Økning i bilturer er da på 0,1%, 
mens gjennomsnittlig bilturlengde øker med 1,3% (fra 12,50 km til 12,67 km).  

− Kj40«kombi» har samlet økning i kjtkm i modellområdet på 0,8%. Økning i bilturer er da på 0,2%, 
mens gjennomsnittlig bilturlengde øker med 0,7% (fra 12,50 km til 12,59 km).   

− Utslagene i Bergen kommune vil være større enn gjennomsnittet for hele modellområdet. 
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Figur 3.1  Endring i trafikkarbeid (kjtkm) i forhold til referanse for alle 52 kjøringer 
 

 
Figur 3.2 Endring i trafikkarbeid (kjtkm) i hele Bergen kommune, der alle 52 kjøringer er rangert fra best til dårligst.  Kjøringer 
markert med rød prikk inneholder økte restriksjoner RES02. 
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Figur 3.3 Endring i trafikkarbeid (kjtkm) innenfor sentrale deler av Bergen (det markerte området for summen av fire M-soner). 
Alle 52 kjøringer er rangert fra best til dårligst.  Kjøringer markert med rød prikk inneholder økte restriksjoner RES02. 
 

 
Figur 3.4 Endring i trafikkarbeid (kjtkm) i resten av Bergen kommune, det vil si ytre områder utenfor de fire M-sonene. Alle 52 
kjøringer er rangert fra best til dårligst.  Kjøringer markert med rød prikk inneholder økte restriksjoner RES02. 
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Figur 3.5 Endret trafikkarbeid – total økning i Bergen kommune, og omfordelingseffekt mellom indre og ytre områder for tre 
sammensatte hovedkonsepter. 
 
 
 
 
Oppsummering   -  Overordnete trafikkeffekter for Bergen kommune og øvrige kommuner i modellområdet 
 

• Ringveg øst og ny E39 nord for Vågsbotn er ikke tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp. 
   
• I Bergen kommune vil tilnærmet alle kjøringer med nye vegtiltak gi økning i totalt trafikkarbeid (kjtkm) 

dersom disse ikke kombineres med økte restriksjoner.  Økningen er i størrelsesorden 1-2,5% for 
kombinasjoner der både Ringveg øst og ny løsning i nord inngår. Økningen blir mindre, i størrelsesorden 0-
1,5% der bare deler av systemet bygges ut.  
 

• Økningen i kjtkm skyldes økt etterspørsel, der nye vegtiltak bidrar til marginalt lengre og litt flere bilturer.  
 

• Økt trafikkarbeid i Bergen kommune totalt, inneholder omfordeling mellom indre og ytre områder.  Generelt 
kan en si at tiltak som leder mye trafikk vekk fra sentrale områder, også gir større økning i og mellom ytre 
bydeler og totalt i Bergen. 

 
• Konsept «vest» har klart størst nedgang (-12%) innenfor de fire definerte M-sonene, men samtidig størst 

økning i ytre områder (+7%), og størst økning totalt i Bergen kommune (+2,1%). Konseptet gir altså stor 
omfordeling mellom «midtsonen» og ytre bydeler (inkluderer nye tunneler).  
 

• Konsept «øst» via Arna har middels reduksjon sentralt (-5%) og middels økning i ytre områder (+4%). 
Omfordelingen er altså vesentlig mindre enn i konsept «vest». Samlet økning i Bergen kommune er beregnet 
til +1,6% for konsept «øst».   
 

• I øvrige kommuner i modellområdet vil alle kjøringer, også de med bare økte restriksjoner sentralt i Bergen, 
gi en liten økning i totalt trafikkarbeid, i størrelsesorden 0-1%.  Økte restriksjoner i Bergen vil bidra til 
endring i destinasjonsvalg, der noen flere da velger reisemål utenfor Bergen. 
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3.2 Hvordan virker økte restriksjoner  -  alene, og sammen med vegtiltak?  

Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse RES0 
Kj02 Kun restriksjoner RES1 (og utbedring Arna-Midtun) 
Kj03 Kun restriksjoner RES2 (og utbedring Arna-Midtun) 
Kj04 Kun restriksjoner RES3 (og utbedring Arna-Midtun) 
Kj06 =Kj05«øst» kombinert med restriksjoner RES2 
Kj09 =Kj08«vest» kombinert med restriksjoner RES2 
Kj41 =Kj40«kombi» kombinert med restriksjoner RES2  
Kj46 =Kj45«øst/stengt Torget» kombinert med restriksjoner RES2 
Kj48 =Kj47«øst/Bymiljøtunnel» kombinert med restriksjoner RES2 
Kj50 =Kj49«vest/stengt Torget» kombinert med restriksjoner RES2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1 Sammenstilling av alle kjøringer med restriksjoner 

 REF KUN ØKTE RESTRIKSJ. TILTAK KOMBINERT MED ØKTE RESTR. (Kj03) 
 Kj01 Kj02 Kj03 Kj04 Kj06 Kj09 Kj41 Kj46 Kj48 Kj50 
Ønsket endring 
Uønsket endring 
Stor uønsket endring  
Kritisk uønsket endring  

          
Trafikkarbeid (kjtkm)           
Bergen kommune - -4,9 % -6,7 % -9,5 % -4,0 % -3,1 % -5,0 % -3,4 % -3,5 % -2,3 % 
Øvrige kommuner - 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 
Sum Modellområdet - -2,8 % -3,7 % -5,3 % -1,9 % -1,5 % -2,4 % -1,6 % -1,6 % -1,0 % 
Sone M1 Sentrum - -22,4 % -29,2 % -39,1 % -32,1 % -35,8 % -32,1 % -38,9 % -26,4 % -42,6 % 
Sone M2 Bergensdalen - -13,7 % -19,6 % -28,1 % -21,7 % -27,7 % -22,5 % -22,7 % -22,5 % -29,3 % 
Sone M3 Sandviken - -23,9 % -27,8 % -34,5 % -41,3 % -53,4 % -40,5 % -25,1 % -40,0 % -37,7 % 
Sone M4 Laksevåg - -18,1 % -23,7 % -31,8 % -24,7 % -25,9 % -24,4 % -25,9 % -22,6 % -27,2 % 
Sum M-soner - -19,1 % -24,6 % -32,9 % -29,5 % -35,5 % -29,5 % -27,6 % -27,7 % -33,9 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 0,5 % 0,2 % -0,5 % 5,7 % 9,3 % 4,4 % 5,8 % 5,8 % 9,8 % 
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 REF KUN ØKTE RESTRIKSJ. TILTAK KOMBINERT MED ØKTE RESTR. (Kj03) 
 Kj01 Kj02 Kj03 Kj04 Kj06 Kj09 Kj41 Kj46 Kj48 Kj50 
Ønsket endring 
Uønsket endring 
Stor uønsket endring  
Kritisk uønsket endring  

          
Tidsbruk (kjttim)           
Bergen kommune - 6,7 % 1,2 % -5,7 % -3,5 % -3,6 % -4,0 % 0,1 % -3,3 % -2,6 % 
Øvrige kommuner - 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 
Sum Modellområdet - 3,9 % 0,8 % -3,2 % -1,9 % -1,8 % -2,0 % 0,2 % -1,7 % -1,3 % 
Sone M1 Sentrum - 1,3 % -13,4 % -31,9 % -25,4 % -30,6 % -25,3 % -27,0 % -28,0 % -43,3 % 
Sone M2 Bergensdalen - 14,8 % -2,9 % -23,6 % -10,1 % -24,9 % -14,3 % -10,7 % -10,5 % -26,8 % 
Sone M3 Sandviken - 56,8 % 35,6 % 6,7 % -13,8 % -38,6 % -11,2 % 49,3 % -9,7 % -3,6 % 
Sone M4 Laksevåg - -2,1 % -11,9 % -23,6 % -13,6 % -15,3 % -13,2 % -15,5 % -10,3 % -17,2 % 
Sum M-soner - 16,0 % -0,2 % -20,3 % -15,6 % -27,4 % -16,5 % -4,8 % -15,1 % -25,4 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 2,2 % 1,9 % 1,3 % 2,3 % 7,9 % 2,1 % 2,4 % 2,4 % 8,4 % 
Gjennomsnittsfart (km/t)           
Bergen kommune - -10,9 % -7,8 % -4,0 % -0,5 % 0,5 % -1,1 % -3,5 % -0,2 % 0,3 % 
Øvrige kommuner - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 
Sum Modellområdet - -6,4 % -4,4 % -2,1 % -0,1 % 0,3 % -0,4 % -1,8 % 0,1 % 0,2 % 
Sone M1 Sentrum - -23,4 % -18,1 % -10,7 % -8,9 % -7,5 % -9,0 % -16,3 % 2,2 % 1,1 % 
Sone M2 Bergensdalen - -24,8 % -17,2 % -5,9 % -12,9 % -3,8 % -9,6 % -13,4 % -13,4 % -3,4 % 
Sone M3 Sandviken - -51,5 % -46,7 % -38,6 % -31,9 % -24,1 % -33,1 % -49,8 % -33,6 % -35,4 % 
Sone M4 Laksevåg - -16,3 % -13,4 % -10,7 % -12,8 % -12,5 % -12,9 % -12,4 % -13,7 % -12,1 % 
Sum M-soner - -30,3 % -24,5 % -15,9 % -16,5 % -11,2 % -15,5 % -23,9 % -14,8 % -11,4 % 
Sum øvrig Bergen kommune - -1,6 % -1,7 % -1,8 % 3,3 % 1,3 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 1,3 % 
Trafikk i sentrale snitt           
Bymiljøtunnelen, hovedløp -  -  - -  - 25.200 - 
Bymiljøtunnelen, arm Rothaugen -  -  - -  - 14.000 - 
Bymiljøtunnelen, arm Bontelabo -  -  - -  - 11.200 - 
Fv585 Sandviksvn. nord for Sjøgt. - 1% -9% -22% -14% -10% -10% 28% 51% 28% 
Sandviksveien mellom Sjøgaten og Ekregt. - -4% -12% -23% -16% -13% -13% 66% -11% 66% 
Sjøgaten (envegs retning sentrum) - 12% -1% -17% -9% -2% -4% -51% 165% -51% 
Torget - -2% -11% -21% -12% -11% -12% Bilfritt Bilfritt Bilfritt 
Fv585 Bryggen - 9% -4% -18% -11% -5% -6% -53% -66% -53% 
Fløyfjellstunnelen, sum - -29% -32% -38% -48% -63% -47% -26% -61% -42% 
Fløyfjellstunnelen, nordgående - -27% -30% -37% -47% -61% -47% -26% -48% -42% 
Fløyfjellstunnelen, sørgående - -31% -34% -40% -48% -65% -47% -27% -73% -42% 
E39 Bomstasjon Sandviken - -23% -28% -35% -43% -55% -41% -42% -42% -54% 
           
R555 Dokken - -25% -33% -45% -33% -33% -33% -49% 26% -49% 
R555 Nygårdshøydetunnelen - -28% -35% -45% -37% -40% -37% -32% -46% -34% 
R555 Damsgårdstunnelen - -30% -38% -48% -40% -39% -39% -41% -37% -41% 
Fv540 Løvstakktunnelen - -12% -20% -33% -23% -31% -21% -25% -19% -34% 
E39 Danmarksplass - -25% -32% -42% -44% -60% -45% -44% -44% -61% 
E39/E16 Bygarasjen, sør for Am.S - -38% -45% -56% -43% -46% -45% -32% -49% -33% 
           

 
 
Økte restriksjoner alene kan gi 5-10% redusert trafikkarbeid i Bergen kommune    
Beregningene sammenstilt i tabell 1 viser at de tre restriksjonspakkene RES1, RES2 og RES3 alene gir beregnet hhv. 
4,9%, 6,7% og 9,5% nedgang i trafikkarbeid (kjtkm) i Bergen kommune.   
 
 
Økte restriksjoner alene gir betydelig økt trengsel og tidsbruk på grunn av kapasitetsreduksjonen 
(kollektivfeltene).  I Sandviken viser beregningene sammenbrudd i trafikkavviklingen.  Forsinkelsene blir 
mindre jo mer trafikk som prises vekk, men heller ikke dobling av takstnivå (RES3) er tilstrekkelig for å 
kompensere for kapasitetsreduksjonen i Sandviken    
 
Bergen kommune:     
Kj02, Kj03 og Kj04 er i hovedsak kun basert på økte restriksjoner (kapasitetsreduksjon/kollektivfelt, nedsatt 
fartsgrense, økte parkeringsrestriksjoner, og økte bomtakster med hhv. 25%, 50% og 100% i de tre pakkene).    
− Det viser seg at Kj02 (RES1, +25% takst) gir størst beregnet økning i samlet tidsbruk (+6,7%) i Bergen 

kommune. Gjennomsnittsfart i Bergen kommune reduseres da med hele 10,9%. Litt av effekten skyldes naturlig 
at fartsgrensen er redusert for de sentrale delene av hovedvegnettet. Hovedårsaken er likevel kapasitetsreduksjon 
fra 4 til 2 felt for biltrafikk. Dette ser en ved å se nærmere på beregnet tid/fart for de fire sentrumssonene M1-M4.  
Særlig i sone M3 Sandviken vil kapasitetsreduksjonen fra 4 til 2 felt gi beregnet sammenbrudd i trafikk-
avviklingen dersom takstene «bare» er økt med 25%.   Dette er ikke så overraskende når en vet at dagens E39-
trafikk i bomstasjonen ved Sandviken sykehus er ca. 55.000 ÅDT (det eneste snittet mot nord).   En tofeltsveg har 
teoretisk kapasitet 20-25.000. I praksis er det mulig å avvikle en del høyere trafikk, noe modellen også «slipper 
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gjennom». Når vi ser på lenkesnitt viser det at Kj02 (RES1) har beregnet trafikknedgangen på 23% i 
bomstasjonen i Sandviken, og 29% i Fløyfjellstunnelen. Noe av denne effekten kan tilskrives takstøkningen på 
25%, men hovedårsaken er altså stor trengsel og manglende kapasitet.  

− Kj03 (RES2, +50% takst) gir beregnet økt tidsbruk på 1,2% i Bergen kommune. Redusert gjennomsnittsfart er da 
7,8%.  Høyere takster gir mer avvisning enn med RES1, men også her er stor trengsel og manglende kapasitet 
utslagsgivende særlig i sone M3 Sandviken. Beregnet trafikknedgang i bomstasjon Sandviken er 28%. 

− Kj04 (RES3, +100% takst) gir så stor pris-avvisning at samlet trafikkarbeid i Bergen kommune reduseres med 
9,5%, og at også samlet tidsbruk reduseres med 5,7%. Gjennomsnittsfarten reduseres med 4%.  Bortsett fra i sone 
M3 Sandviken har en da priset vekk så mye trafikk at dette i større grad går greit å avvikle på 2 felt.    

 
Øvrige kommuner i modellområdet:     
− Restriksjoner alene (Kj02, Kj03, Kj04) gir ikke store utslag i tidsbruk/gjennomsnittsfart i øvrige kommuner 

utenom Bergen.  
 
 
Økte restriksjoner sammen med RvØ-tiltak vil redusere kapasitetsproblemene, men fortsatt stor trengsel  
I tabell 1 er også sammenstilt alle kjøringer der restriksjoner (RES2) inngår sammen med tiltak.  Disse blir også 
nærmere kommentert i sammenheng med ulike konsepter. Generelt ser en at det også her er sone M3 Sandviken som 
er det mest kritiske området ift. kapasitetsreduksjon med kollektivfelt.   
 
− Økte restriksjoner (RES2) sammen med tiltak vil gi mindre problemer med manglende kapasitet enn RES2 alene. 

Likevel gir kapasitetsreduksjonen i praksis sammenbrudd i sone M3 Sandviken.    
 
− Kj09«vest» med RES2 gir bedre forhold enn Kj06«øst» og Kj41«kombi» i Sandviken. 
 
− Kj46 og Kj50 viser at stenging av Torget/Kong Oscars gate (uten Bymiljøtunnel) bidrar til ytterligere forverring i 

Sandviken, og også uakseptabel trafikkvekst i Sandviksveien.  Kj48 sammenlignet med Kj06 viser at 
Bymiljøtunnel (bilfritt Torget) ikke endrer kapasitetsproblemene i Sandviken. Forholdet mellom Bymiljøtunnel 
og Ringveg øst er nærmere analysert i kapittel 3.5.  

 
  
Eventuell økning i trafikantbetaling bør balanseres mellom indre og ytre områder  
Transportmodellkjøringene viser at økte restriksjoner er nødvendig for å kunne oppnå vesentlig redusert biltransport 
sentralt i Bergen.  Det er ikke mulig å bygge tiltak som i seg selv gir svært store effekter og en stor omvelting i 
trafikkbildet. Det er heller ikke mulig å satse bare på kapasitetsreduksjon (kollektivfelt) sentralt uten at dette samtidig 
har store negative konsekvenser.   Et dilemma med økte restriksjoner innenfor dagens bomring er omfordeling av 
trafikk med vekst i og mellom ytre bydeler. Særlig på sikt kan det bidra til en uønsket bilbasert arealutvikling i disse 
områdene av kommunen.   
 
Om takstøkning skal inngå i strategien for å oppnå målene, bør derfor økt trafikantbetaling balanseres mellom indre og 
ytre områder. En utvidet bomring vil gi flere fordeler: 
 

− Dempet biltrafikk totalt 
− Unngår uønsket stor trafikkvekst i og mellom ytterområdene 
− Bedre oppfylling av «nytteprinsippet», der flere trafikanter som har nytte av tiltak i den kommende 

bymiljøavtalen er med og betaler.    
 
Det er foreløpig ikke gjennomført modelltester med utvidet bomring med differensierte takster, men dersom et slikt 
system innføres kan det tenkes ulike innretninger som kan gi omtrent samme trafikale effekt. Fordeling av samme 
totalbelastning mellom ulike kjøretøygrupper osv. er en egen diskusjon som må tas stilling til om/når dette blir aktuelt.  
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Figur 3.6  Prinsipp. Økte restriksjoner bør balanseres mellom sentrale deler av Bergen og ytre byområder 
 
 
Beregnet «ringvegeffekt» for gjennomgangstrafikken oppnås bare dersom Ringveg øst er uten bompenger.  
Eventuell trafikantbetaling på Ringveg øst må i tilfelle kompenseres med høyere takst sentralt.  
I alle transportmodellkjøringene, både uten og med økte restriksjoner, er nye Ringveg øst tiltak kodet opp uten 
bompenger.  De beregnede effektene (uten økte restriksjoner) er altså basert på at prisforskjellen mellom ny veg og 
dagens E39 er dagens takstnivå (45/19 kr) i bomringen (takstforskjellen er viktig for gjennomgangstrafikken, ikke 
bilturer som uansett vegvalg skal til/fra området innenfor bomringen).  Dersom det skal innføres trafikantbetaling på 
Ringveg øst, vil effekten avta dersom dette ikke samtidig kompenseres med tilsvarende høyere takstnivå i dagens 
bomring.   
 
Dersom Ringveg øst skal bygges, og utvidet bomring med differensiert takstnivå innføres, kan det være naturlig at 
Ringveg øst kan ha bomsnitt med samme takstnivå som resten av ytterområdene.  
 
 
 
 
Oppsummering   -  Restriksjoner 
 

• Restriksjoner alene gir beregnet 5-10% redusert trafikkarbeid i Bergen kommune, men innføring av 
kollektivfelt sentralt (reduksjon i kjt.kapasitet fra 4 til 2 felt) gir samtidig betydelig økt trengsel og tidsbruk.  
Særlig i sone M3 Sandviken gir dette beregnet sammenbrudd i trafikkavviklingen. 
 

• Forsinkelsene blir mindre jo mer trafikk som prises vekk, men heller ikke dobling av takstnivå (RES3) er 
tilstrekkelig for å kompensere for reduksjonen i kjt.kapasitet i Sandviken dersom kollektivfelt innføres her.    

 
• Modellresultatene tyder generelt på at det ikke er lurt å innføre kollektivfelt på dagens E39 i sone M3 

Sandviken. Dette gjelder uavhengig av om en ser på restriksjoner alene eller i kombinasjon med Ringveg øst-
tiltak.  Sambruksfelt («2+» eller «3+») ville eventuelt i større grad kunne opprettholde nødvendig kapasitet.  
 

• Økte restriksjoner gir god måloppnåelse på trafikkreduksjon, men økte forsinkelser og bompengeutlegg gir 
samtidig store negative utslag i beregnet trafikantnytte. 
 

• Eventuell økning i trafikantbetaling bør balanseres mellom indre og ytre bydeler.  Dette vil dempe 
biltrafikken totalt, hindre uønsket vekst i og mellom ytre bydeler, og gi bedre oppfylling av «nytteprinsippet».  

 
• Beregnet «ringvegeffekt» for gjennomgangstrafikken oppnås bare dersom Ringveg øst er gratis å kjøre.  

Eventuell trafikantbetaling på Ringveg øst må altså kompenseres med høyere takst sentralt.   
 

• Dersom Ringveg øst skal bygges, og utvidet bomring med differensiert takstnivå innføres, kan det være 
naturlig at Ringveg øst da kan ha bomsnitt med samme takstnivå som resten av ytterområdene.  
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3.3 Hvordan blir trafikkbildet med sammensatte hovedkonsepter for Ringveg øst 
og ny løsning i nord? 

 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse RES0 
Kj03 Kun restriksjoner RES2 (og utbedring Arna-Midtun) 
Kj05 Mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept øst via Arna, dvs. med N3 i nord. 
Kj06 = Kj05 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj07 = Kj05 med faste matriser (kun vegvalg, ikke endret etterspørsel) 
Kj08 Mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept vest via Eidsvåg, dvs. med N6 i nord.  
Kj09 = Kj08 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj10 = Kj08 med faste matriser (kun vegvalg, ikke endret etterspørsel) 
Kj40 Test, sammensatt kombinasjonskonsept via Arna og Eidsvåg, med N6 i nord. 
Kj41 = Kj40 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj42 = Kj40 med faste matriser (kun vegvalg, ikke endret etterspørsel) 
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Tabell 2 Sammenstilling av kjøringer med sammensatte hovedkonsepter.   Faste matriser er uten etterspørselsendring (kun vegvalg) 
 REF Med økte restriksjoner Uten økte restriksjoner Faste matriser 
  Kun Øst Vest Kombi Øst Vest Kombi Øst Vest Kombi 
 Kj01 Kj03 Kj06 Kj09 Kj41 Kj05 Kj08 Kj40 Kj07fast Kj10fast Kj42fast 
Ønsket endring 
Uønsket endring 
Stor uønsket endring  
Kritisk uønsket endring  

           
Trafikkarbeid (kjtkm)            
Bergen kommune - -6,7 % -4,0 % -3,1 % -5,0 % 1,6 % 2,1 % 0,7 % -1,4 % 4,1 % -2,3 % 
Øvrige kommuner - 0,1 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % -0,1 % 1,1 % -0,1 % 
Sum Modellområdet - -3,7 % -1,9 % -1,5 % -2,4 % 1,3 % 1,5 % 0,8 % -0,8 % 2,8 % -1,3 % 
Sone M1 Sentrum - -29,2 % -32,1 % -35,8 % -32,1 % -3,6 % -6,3 % -2,1 % -4,4 % -5,7 % -2,8 % 
Sone M2 Bergensdalen - -19,6 % -21,7 % -27,7 % -22,5 % 1,0 % -10,7 % 5,0 % -0,7 % -9,8 % 3,2 % 
Sone M3 Sandviken - -27,8 % -41,3 % -53,4 % -40,5 % -15,3 % -26,0 % -6,6 % -16,7 % -24,8 % -8,3 % 
Sone M4 Laksevåg - -23,7 % -24,7 % -25,9 % -24,4 % -3,5 % -1,5 % -3,1 % -3,8 % -1,5 % -3,4 % 
Sum M-soner - -24,6 % -29,5 % -35,5 % -29,5 % -5,0 % -11,5 % -1,2 % -6,1 % -10,8 % -2,4 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 0,2 % 5,7 % 9,3 % 4,4 % 4,2 % 7,3 % 1,5 % 0,4 % 9,8 % -2,3 % 
Tidsbruk (kjttim)            
Bergen kommune - 1,2 % -3,5 % -3,6 % -4,0 % -0,9 % 0,5 % 1,3 % -3,4 % 2,8 % -1,7 % 
Øvrige kommuner - 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % -0,4 % 0,9 % -0,3 % 
Sum Modellområdet - 0,8 % -1,9 % -1,8 % -2,0 % -0,4 % 0,5 % 1,0 % -2,1 % 2,0 % -1,1 % 
Sone M1 Sentrum - -13,4 % -25,4 % -30,6 % -25,3 % -3,0 % -5,0 % -2,0 % -3,6 % -4,3 % -2,8 % 
Sone M2 Bergensdalen - -2,9 % -10,1 % -24,9 % -14,3 % 5,5 % -9,4 % 12,9 % 2,5 % -8,5 % 9,1 % 
Sone M3 Sandviken - 35,6 % -13,8 % -38,6 % -11,2 % -15,8 % -25,7 % -6,9 % -17,2 % -24,5 % -8,8 % 
Sone M4 Laksevåg - -11,9 % -13,6 % -15,3 % -13,2 % -3,2 % -1,9 % -2,8 % -3,6 % -1,8 % -3,1 % 
Sum M-soner - -0,2 % -15,6 % -27,4 % -16,5 % -2,2 % -9,9 % 2,5 % -3,8 % -9,2 % 0,5 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 1,9 % 2,3 % 7,9 % 2,1 % -0,2 % 5,6 % 0,7 % -3,2 % 8,5 % -2,7 % 
Gjennomsnittsfart (km/t)            
Bergen kommune - -7,8 % -0,5 % 0,5 % -1,1 % 2,5 % 1,6 % -0,6 % 2,1 % 1,3 % -0,6 % 
Øvrige kommuner - 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 
Sum Modellområdet - -4,4 % -0,1 % 0,3 % -0,4 % 1,6 % 0,9 % -0,1 % 1,4 % 0,8 % -0,2 % 
Sone M1 Sentrum - -18,1 % -8,9 % -7,5 % -9,0 % -0,7 % -1,3 % -0,1 % -0,8 % -1,5 % 0,0 % 
Sone M2 Bergensdalen - -17,2 % -12,9 % -3,8 % -9,6 % -4,2 % -1,5 % -6,9 % -3,0 % -1,4 % -5,4 % 
Sone M3 Sandviken - -46,7 % -31,9 % -24,1 % -33,1 % 0,5 % -0,4 % 0,4 % 0,6 % -0,4 % 0,6 % 
Sone M4 Laksevåg - -13,4 % -12,8 % -12,5 % -12,9 % -0,3 % 0,4 % -0,4 % -0,2 % 0,3 % -0,3 % 
Sum M-soner - -24,5 % -16,5 % -11,2 % -15,5 % -2,9 % -1,8 % -3,6 % -2,4 % -1,8 % -2,9 % 
Sum øvrig Bergen kommune - -1,7 % 3,3 % 1,3 % 2,2 % 4,4 % 1,7 % 0,8 % 3,8 % 1,2 % 0,4 % 
Åsane, trafikkarbeid (kjtkm)            
Dagens E39 Midtbygda - -19,2 % -25,8 % -51,5 % -65,6 % -16,0 % -42,4 % -61,9 % -21,1 % -40,5 % -60,8 % 
Sone vest for dagens E39 - 0,2 % 1,6 % 28,9 % * 24,0 %* 1,2 % 26,8 %* 22,5 %* 0,8 % 27,3 %* 18,5 %* 
Sone øst for dagens E39 - 1,4 % 0,9 % 4,8 % 1,8 % 0,0 % 2,8 % 0,3 % -0,7 % 2,0 % 0,0 % 
Hylkjeområdet - -3,9 % -82,5 % -80,8 % -81,6 % -82,8 % -81,5 % -82,3 % -82,1 % -81,5 % -81,4 % 
Sum Åsane  -4,5 % -38,7 % -34,5 % -38,8 % -37,5 % -34,2 % -39,2 % -38,3 % -33,9 % -39,7 % 
Trafikk (ÅDT) i eksisterende snitt            
Bymiljøtunnelen, hovedløp - - - - - - - - - - - 
Bymiljøtunnelen, arm Rothaugen - - - - - - - - - - - 
Bymiljøtunnelen, arm Bontelabo - - - - - - - - - - - 
Fv585 Sandviksvn. nord for Sjøgt. - -9 % -14 % -10 % -10 % -4 % -1 % 1 % -6 % 0 % -1 % 
Sandviksveien, Sjøgaten -Ekregt. - -12% -16% -13% -13% -3% -1% 1 % -3 % 0 % -1 % 
Sjøgaten (envegs retning sentrum) - -1% -9% -2% -4% -8% -1% 1 % -9 % 0 % -2 % 
Torget - -11% -12% -11% -12% -1% 0% -1 % -1 % 0 % -1 % 
Fv585 Bryggen - -4 % -11 % -5 % -6 % -6 % -1 % 0 % -8 % 0 % -2 % 
E16/E39 Bygarasjen, sør for Am.Skr.  -45 % -43 % -46 % -45 % 2 % -1 % 1 % 1 % 1 % -1 % 
E39 Bomstasjon Fjøsanger  -23 % -25 % -32 % -29 % 1 % -18 % 9 % -3 % -17 % 4 % 
E39 Fabrikkgaten  -33 % -46 % -58 % -49 % -5 % -33 % 6 % -8 % -32 % 2 % 
E39 Danmarksplass  -32 % -44 % -60 % -45 % -5 % -33 % 5 % -7 % -33 % 3 % 
E39 Fløyfjellstunnelen, nordgående  -30 % -47 % -61 % -47 % -18 % -31 % -7 % -19 % -29 % -9 % 
E39 Fløyfjellstunnelen, sørgående  -34 % -48 % -65 % -47 % -15 % -31 % -7 % -17 % -30 % -8 % 
E39 Fløyfjellstunnelen, sum  -32 % -48 % -63 % -47 % -17 % -31 % -7 % -18 % -30 % -8 % 
E39 Bomstasjon Sandviken  -28 % -43 % -55 % -41 % -16 % -28 % -6 % -17 % -27 % -8 % 
E39 Glaskartunnelen  -22 % -38 % -11 % -23 % -17 % 1 % -10 % -19 % 2 % -13 % 
E39 Åsane, Stamskaret  -21 % -39 % -33 % -45 % -18 % -22 % * -36 % * -21 % -22 % * -34 % * 
E39 Åsane/Midtbygda  -16 % -27 % -49 % -64 % -20 % -42 % * -61 % * -25 % -40 % * -60 % * 
E39 Åsane, like øst for IKEA-krysset  -15 % -12 % -50 % -71 % -11 % -44 % * -70 % * -18 % -40 % * -69 % * 
E16 Blindheimsdalen  -9 % -83 % -18 % -57 % -85 % -7 % -59 % -85 % -1 % -56 % 
E16 Festtangen  -8 % -65 % -21 % -58 % -68 % -10 % -63 % -68 % -5 % -60 % 
E16 Arnanipatunnelen  1 % -85 % 0 % -78 % -86 % 1 % -80 % -83 % 14 % -76 % 
E16 Trengereid øst  5 % 6 % 0 % 7 % 7 % 0 % 7 % 0 % 6 % 0 % 
Fv7 Trengereid sør  -3 % 6 % 0 % 7 % 7 % 0 % 7 % 0 % 6 % 0 % 
Fv566 Osterøybrua  2 % 20 % 1 % 21 % 19 % 0 % 20 % 4 % 14 % 4 % 
Fv580 Indre Arna sør  47 % -39 % 34 % -17 % -39 % 7 % -19 % -50 % 40 % -33 % 
Fv580 Grimesvingene  37 % -72 % 31 % -72 % -74 % 15 % -74 % -73 % 41 % -72 % 
E39 Eikåstunnelen  -4 % -51 % -71 % -74 % -44 % -72 % -74 % -48 % -72 % -73 % 
E39 Hylkje  -5 % -85 % -83 % -84 % -85 % -84 % -84 % -84 % -84 % -83 % 
E39 Nordhordlandsbrua  -2 % 9 % 15 % 11 % 10 % 16 % 14 % 0 % 17 % 0 % 
Fv267 Åsamyrane, øst for Flaktveitv  15 % -25 % -33 % -33 % -34 % -38 % -39 % -32 % -42 % -36 % 
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 REF Med økte restriksjoner Uten økte restriksjoner Faste matriser 
  Kun Øst Vest Kombi Øst Vest Kombi Øst Vest Kombi 
 Kj01 Kj03 Kj06 Kj09 Kj41 Kj05 Kj08 Kj40 Kj07fast Kj10fast Kj42fast 
Ønsket endring 
Uønsket endring 
Stor uønsket endring  
Kritisk uønsket endring  

           
Fv564 Salhus  2 % -13 % -21 % -22 % -14 % -21 % -22 % -13 % -21 % -21 % 
Fv564 Salhusvegen nær Forvatn  -1 % 3 % 165 % 142 % 3 % 153 % 128 % 4 % 160 % 99 % 
Fv240 Hesthaugvegen  1 % 3 % 22 % 16 % 2 % 21 % 14 % 1 % 20 % 14 % 
Fv267 Ervikv., nord for Tertneskr.  15 % 16 % 43 % 38 % 2 % 28 % 21 % 0 % 28 % 12 % 
Fv241 Tertnesvegen  -6 % -6 % -36 % -33 % 1 % -34 % -28 % 0 % -34 % -25 % 
Fv267 Ervikvegen, sør for Tertneskr.  16 % 17 % 103 % 108 % 2 % 108 % 121 % 0 % 108 % 134 % 
E39 Sjølinjen  -12 % -30 % -25 % -31 % -12 % -17 % -3 % -10 % -13 % -1 % 
E39 (ny) Nordås  -14 % 4 % 0 % 0 % 13 % 8 % 13 % 10 % 7 % 10 % 
E39 (ny) tunnel til/fra Os  -4 % -3 % -1 % -3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
Fv580 Flyplassvegen  3 % 6 % 8 % 5 % 2 % 3 % 2 % 0 % 4 % 0 % 
E39 (gml) Vallaheiene  -3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 
Fv582 Fanav., sør for kryss Skjold  12 % -7 % 10 % -7 % -16 % 0 % -16 % -16 % 3 % -16 % 
E39 (gml) Hopstunnelen  2 % -12 % 27 % -15 % -6 % 20 % -8 % -6 % 33 % -7 % 
Fv556 Straumevegen, ved Fjøsanger  21 % 30 % 30 % 28 % 14 % 5 % 12 % 11 % 9 % 10 % 
Fv556 Straumevegen, vest for Bønes  30 % 41 % 35 % 39 % 18 % 3 % 17 % 15 % 8 % 14 % 
Fv179 Steinsvikvegen  5 % 2 % 6 % 1 % -3 % 1 % -3 % -4 % 2 % -4 % 
Fv557 Ringveg vest 1.btr, sum  -2 % -3 % -4 % -3 % -1 % -2 % 0 % 0 % -2 % 0 % 
Fv556 Straume bro (bomstasjon)  -10 % -5 % -7 % -6 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 
Fv557 Ringveg vest 2.btr  15 % 17 % 13 % 17 % 6 % -2 % 7 % 5 % -1 % 6 % 
Fv557 Bjørgevegen  17 % 18 % 18 % 17 % 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 1 % 
Fv540 Fyllingsd., sør for Allestadkr.  12 % 12 % 12 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
R555 Lyderhorntunnelen  -8 % -8 % -9 % -8 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 
R555 Damsgårdstunnelen  -38 % -40 % -39 % -39 % -5 % -2 % -5 % -5 % -2 % -5 % 
Fv540 Løvstakktunnelen  -20 % -23 % -31 % -21 % -1 % -5 % 0 % -2 % -5 % -1 % 
R555 Nygårdshøydetunnelen  -35 % -37 % -40 % -37 % -6 % -3 % -5 % -7 % -3 % -6 % 
R555 Dokken  -33 % -33 % -33 % -33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Fv585 Kalfarveien (bomstasjon)  -25 % -25 % -25 % -25 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % 
Fv255 Ibsensgate  -30 % -29 % -35 % -28 % 6 % -2 % 5 % 4 % -2 % 4 % 
Fv585 Birkelundsbakken (bomst.)  -17 % -21 % -22 % -19 % 0 % -1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 
Fv582 Storetveitvegen (bomstasjon)  -14 % 1 % -7 % 3 % 17 % 8 % 20 % 18 % 9 % 22 % 
Fv189 Statsminister Michelsens veg  17 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % 
Fv582 Michael Krohns gate,  Dn.pl  -18 % -15 % -20 % -15 % 3 % 0 % 3 % 2 % 0 % 2 % 
Beregnet trafikk for nye lenker            
V, nord for sentrum    27737   22240   21395  
O, nord for Arna   18278   12712   12049   
S1O/S2O/S3O, sør for Arna   29944  26962 25700  18892 20263  14232 
S1V/S2V/S3V, sør for sentrum            
S1 Fjøsanger, hovedtunnel            
S1 Fjøsanger, rampetunnel            
S2/S3 Fjøsanger, rampetunnel   14520 9568 12926 14550 6362 12691 10587 6162 9031 
S2 fra Sjølinjen, hovedtunnel   15424 18169 14035 11150 15879 6201 9677 15232 5201 
S3 fra Nordås/Skiparvik, hovedtunnel            
AR, ny hovedveg mellom kryss   21979  18641 16925  10050 15079  8406 
AR, ny lokalvegtilkobling   8089  9369 8175  9407 6292  7125 
E16, ny hovedveg fra Takvam   17217  16307 17494  16637 14529  13315 
V, nytt kryss til Eidsvågtunnel     44918   52302   50832 
V, nytt kryss fra Eidsvågtunnel     17994   25694   24490 
V, nytt kryss Eidsvågtunnel, sum     62912   77996   75322 
VA, Gaupås nord   22237   17169   16318   
VA, Blindheimsdalen   11742   9737   9939   
N2, hovedtunnel            
N2, rampetunnel            
N3, hovedtunnel sør   10495   7432   6380   
N3, hovedtunnel nord   26253   26851   23063   
N3, rampetunnel fra Eikås   9339   9447   8077   
N3, rampetunnel til Vågsbotn   8557   9972   8606   
N4/N5, hovedtunnel            
N4/N5, kobling Salhusveien            
N4, øst for IKEA            
N5, Sauråsen            
N6/TV, gaffelrampe Griggastemma    35635 28996  41216 33828  41585 35080 
N6, hovedtunnel sør    16032 15922  17760 18474  17525 15752 
N6, hovedtunnel nord    28640 27362  29457 28728  29709 23249 
N6, rampetunnel Salhusveien    12911 11788  11697 10254  12184 7497 
TV1            
TV2            
BS, fra sør mot sentrum            
BS, fra sentrum mot sør            
BS, sum            
OV, kobling øst-vest     15367   7153   6208 
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Figur 3.7  Kj01 Referanse - Beregnet trafikk (ÅDT) med breddeproporsjonal framstilling. 
 
 

 
Figur 3.8  Resultat hovedkonsept "øst" med løsning "N3" i nord. Breddeproporsjonal kartframstilling av beregnet ÅDT (blått), 
lenker med redusert trafikk (grønt), og lenker med økt trafikk (rødt). 
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Figur 3.9  Resultat hovedkonsept "vest" med løsning "N6" i nord. Breddeproporsjonal kartframstilling av beregnet ÅDT (blått), 
lenker med redusert trafikk (grønt), og lenker med økt trafikk (rødt). 
 
 
Hovedeffekter av konsept «øst» via Arna (uten økte restriksjoner)  
Tabell2 og figur 3.7 viser følgende hovedeffekter av Kj05 konsept «øst» via Arna kombinert med N3 i nord: 
 

• 0-5% trafikknedgang på dagens E39 mellom Fjøsanger og Danmarksplass.   
• 15-20% nedgang på dagens E39 mellom Nygårdstangen og Eidsvåg.  
• 15-20% nedgang på dagens E39 mellom Eidsvåg og Midtbygda (Åsane) 

  
• 1,6% økt trafikkarbeid i Bergen kommune 
• 1% økt trafikkarbeid for sone M2 Bergensdalen 
• 5% redusert trafikkarbeid samlet for de fire midtsonene M1-M4 
• 4% økt trafikkarbeid i ytre områder 

 
 
Hovedeffekter av konsept «vest» via Eidsvåg (uten økte restriksjoner)  
Tabell2 og figur 3.7 viser følgende hovedeffekter av Kj08 konsept «vest» via Eidsvåg kombinert med N6 i nord: 
 

• 20-35% trafikknedgang på dagens E39 mellom Fjøsanger og Danmarksplass.   
• 30% nedgang på dagens E39 mellom Nygårdstangen og Eidsvåg.  
• Uendret trafikk på dagens E39 mellom Eidsvåg og Tertneskrysset 
• Rundt 25% nedgang på dagens E39 gjennom Midtbygda, men klar økning på sidevegnettet vest for denne.  

  
• 2,1% økt trafikkarbeid i Bergen kommune 
• 11% redusert trafikkarbeid for sone M2 Bergensdalen 
• 12% redusert trafikkarbeid samlet for de fire midtsonene M1-M4 
• 7% økt trafikkarbeid i ytre områder 
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Verken konsept «øst» eller «vest» gir en total omvelting av trafikkbildet på dagens hovedveg gjennom Bergen 
Selv om trafikknedgangen på dagens E39 er langt større med konsept «vest» enn konsept «øst» er det viktig å påpeke 
at en også med konsept «vest» vil ha igjen 70-75% av trafikken på dagens veg. Se kapittel 3.4. Årsakene til dette er 
enkelt forklart at rundt 1/3 av bergenserne bor innenfor midtsonene M1-M4, og at over halvparten av arbeidsplassene i 
Bergen er registrert her.  Dette er nærmere drøftet i hovedrapport der en ut fra reisevaneundersøkelsen (RVU) i 2013 
har sett på dagens biltrafikk i Bergen. 
 
 
Hvorfor gir konsept «øst» via Arna liten/ingen trafikknedgang i Bergensdalen? 
Effekter for sone M2 Bergensdalen og dagens E39 er nærmere presentert i kapittel 3.4.    
 
Kj05 (uten økte restriksjoner), konsept «øst» med N3 i nord, viser en liten økning i trafikkarbeid i sone M2 
Bergensdalen. Tabell 2 viser samtidig at en langs dagens E39 maksimalt får redusert trafikkvolumet (ÅDT) med rundt 
5% mellom Fjøsanger og Danmarksplass.  Kart med trafikale endringer på vegnettet er vist for alle kjøringer i 
vedleggshefte 1b. 
 
Den effekten de fleste tenker på og ønsker med Ringveg øst, er at trafikk mellom Åsane/Nordhordland og Bergen 
sør/vest skal kjøre utenom de sentrale delene av Bergen.  Trafikkanalysene viser da også at dette er en reell effekt med 
konsept «øst». At konseptet (uten økte restriksjoner) likevel ender ut med liten eller ingen trafikknedgang i 
Bergensdalen skyldes flere faktorer som oppveier den positive ringveg-effekten: 
 

• Den nye effektive lenken mellom Arna og Fjøsanger gir økt etterspørsel etter bilreiser mellom Arna-området 
og sentrale deler av Bergen, det vil si nyskapte bilreiser. Etterspørselen til/fra Nordhordland og Åsane øker 
også, men klart mindre enn med konsept «vest».    

• Tilsvarende øker etterspørselen til/fra kommunene øst for Bergen med ca. 20%.  
• Dagens E16-trafikk som i betydelig grad går via Åsane, vris i stor grad sørover via Fjøsanger.  Figur 3.10 

viser at denne omleggingen nesten oppveier den økte ringveg-trafikken til/fra nord, slik at trafikknivået 
mellom Arna og Vågsbotn bare blir 8% høyere enn i referanse.  Forskyvning av E16-trafikken er også en 
hovedårsak til beregnet nedgang 15-20% på dagens E39 mellom Nygårdstangen og Åsane i konsept «øst».   

 
 
Konsept «vest» mellom Fjøsanger og Eidsvåg gir en betydelig større avlastning av dagens E39 og Bergensdalen, 
men bidrar samtidig til en større økning i biltrafikk totalt og mellom ytre bydeler  
Kj08, konsept «vest», med nord-sør rettet ringveg tett på Bergen sentrum, gir en kortere «by-pass» for vesentlig større 
deler av trafikkvolumet på dagens E39.  Det betyr at konsept «vest» i større grad vil avlaste de sentrale delene av 
Bergen, med en beregnet trafikknedgang på 20-35% mellom Fjøsanger og Danmarksplass, og rundt 30% videre 
nordover til Eidsvåg (se kap. 3.4).  Det er omtrent samme effekt som er beregnet for økte restriksjoner alene (Kj03, 
med kollektivfelt og økte bomtakster + 50%), men konsept «vest» gir klart færre problemer med trafikkavvikling, jfr. 
kap 3.2. 
 
Som vist i kapittel 3.1 har denne kortere ringvegen også noen sider som kanskje ikke er så positive:   

• Redusert kjøretid/reisemotstand mellom nord og sør gir større etterspørsel og nyskapt trafikk mellom ytre 
bydeler.  Konsept «vest» gir både større samlet vekst i trafikkarbeid i Bergen kommune (+2,1%), og større 
økning i ytterområdene i kommunen (+7,3%) enn konsept «øst» (+1,6% og +4,2%), jfr. kap. 3.1.   

• Konsept «vest» med løsning N6 i nord gir tilsynelatende klar trafikkreduksjon i Midtbygda, men samlet sett 
er dette heller en liten økning ved at trafikk omfordeles fra dagens E39 til sidevegnettet vest for denne. I N6 
må Salhusvegen utvides til en viktig tilførselsveg/kollektivveg med relativt mye trafikk.    

 
Konsept «vest» gir ingen store endringer i trafikk til/fra områdene øst for Bergen. Det som kan sies å være en klar 
funksjonell ulempe med manglende direkte kobling til E16, gjør samtidig at en verken får stor økning i etterspørsel 
eller vridning av E16-trafikken slik som i konsept «øst».  Utbedring og noe innkorting mellom Arna og Midtun vil 
også her gi litt forskyvning av E16-trafikken sørover, men trafikkfordelingen nord og sør for Arna endres ikke 
vesentlig.   
 
 
En kombinasjonsløsning Fjøsanger-Arna-Eidsvåg gir ingen fordeler sammenlignet med de andre  
Kj40/41/42 «kombi» er tester på om en kombinasjon av konsept «vest» og «øst» kan være gunstig? Beregningene 
viser at en slik ringveg ikke vil fungere optimalt, og at det like mye er svakhetene ved hvert av de to andre konseptene 
som dras med.  På dagens E39 i Bergensdalen vil en slik løsning gi økt trafikk, både fordi etterspørselsøkningen til/fra 
øst slår inn, og fordi omvegen/tidsbruken for nord-sør-trafikken blir lang framfor å velge dagens rute.    
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Figur 3.10 Kj05 - sammensatt hovedkonsept "øst" via Arna, uten økte restriksjoner.  Oversikten viser endringer i ÅDT i utvalgte 
snitt, og endring i kjtkm innenfor ulike delområder. Lenkeutlagt trafikk er vist på kart (breddeproporsjonal ÅDT) 
 
 
 

 
Figur 3.11  Kj08 - sammensatt hovedkonsept "vest" via Eidsvåg, uten økte restriksjoner.  Oversikten viser endringer i ÅDT i 
utvalgte snitt, og endring i kjtkm innenfor ulike delområder. Lenkeutlagt trafikk er vist på kart (breddeproporsjonal ÅDT) 
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Oppsummering   -  Hvordan blir trafikkbildet med sammensatte hovedkonsepter for Ringveg øst og ny løsning 
i nord? 
 
 

• Verken konsept «øst» eller «vest» gir en total omvelting av trafikkbildet på dagens hovedveg gjennom 
Bergen. Konsept «vest» gir klart størst nedgang, men også her er det beregnet at rundt 70-75% av dagens 
trafikknivå vil være igjen på eksisterende veg.  Biltrafikken i de sentrale delene av Bergen er bare i noen grad 
gjennomgangstrafikk, men i stor grad knyttet til mange bosatte, arbeidsplasser og næringsvirksomhet, og  
service/handel/kulturtilbud/fritidsaktiviteter innenfor «midtsonen». Dette er nærmere omtalt i hovedrapport 
kapittel 2.   
 

• Konsept «øst» via Arna gir god kobling til E16, men liten/ingen trafikknedgang i Bergensdalen der trafikken 
mellom Fjøsanger og Danmarksplass reduseres med inntil 5%.  Ringvegeffekten mellom områder i nord og 
sør/øst oppveies her av flere forhold. En ny effektiv veg mellom Arna og Fjøsanger gir klar økning i 
etterspørsel både til/fra Arna-området og kommunene øst for Bergen. Videre vil dagens E16-trafikk som i 
betydelig grad går via Åsane, forskyves mot sør.  Dette siste bidrar til at trafikken på dagens E39 mellom 
Nygårdstangen og Midtbygda reduseres med i størrelsesorden 15-20%.  Samlet økning i trafikkarbeid (kjtkm) 
i Bergen kommune er beregnet til +1,6%.  Innenfor dette ligger en omfordeling mellom trafikkarbeid i 
«midtsonen» (-5,0%) og i resten av kommunen (+4,2%). 

 
• Konsept «vest», med nord-sør rettet ringveg tett på Bergen sentrum, gir en kortere «by-pass» for vesentlig 

større deler av trafikkvolumet på dagens E39.  Det betyr at konseptet i større grad vil avlaste de sentrale 
delene av Bergen, med en beregnet trafikknedgang på 20-35% mellom Fjøsanger og Danmarksplass, og rundt 
30% mellom Nygårdstangen og Eidsvåg. Fra Eidsvåg til Tertneskrysset vil trafikknivået være som i dag.  
Denne kortere ringvegen gir samtidig klart redusert kjøretid/reisemotstand mellom nord og sør gir større 
etterspørsel og nyskapt trafikk mellom ytre bydeler.  Konsept «vest» gir større samlet vekst i trafikkarbeid i 
Bergen kommune (+2,1%) enn konsept «øst». Konseptet gir også en vesentlig større omfordeling mellom 
«midtsonen» (-11,5%) og resten av kommunen (+7,3%). Konsept «vest» med løsning N6 i nord gir 
tilsynelatende klar trafikkreduksjon i Midtbygda, men samlet sett er dette heller en liten økning ved at trafikk 
omfordeles fra dagens E39 til sidevegnettet vest for denne. I N6 må Salhusvegen utvides til en viktig 
tilførselsveg/kollektivveg med relativt mye trafikk. 
 

• Et undersøkt kombinasjonskonsept Fjøsanger-Arna-Eidsvåg gir ingen fordeler sammenlignet med konsept  
«øst» og «vest».     
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3.4 Hvilke effekter kan oppnås i Bergensdalen og på dagens E39?  

Effekter av hovedkonseptene «øst» og «vest» er vist i kapittel 3.3. Her ses litt nærmere på beregnede effekter for 
samlet transport (kjtkm) i sone M2 Bergensdalen, og beregnet ÅDT på dagens E39 mellom Fjøsanger og Åsane.           
I forhold til tidvise problemer med inversjon og lokal luftforurensning i Bergensdalen er begge disse indikatorene 
relevante, men trafikknivået på hovedåren (dagens E39) er da trolig viktigst. 
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse RES0 
Kj03 Kun restriksjoner RES2 (og utbedring Arna-Midtun) 
Kj05 Mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept øst via Arna, dvs. med N3 i nord. 
Kj06 = Kj05 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj08 Mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept vest via Eidsvåg, dvs. med N6 i nord.  
Kj09 = Kj08 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj40 Test, sammensatt kombinasjonskonsept via Arna og Eidsvåg, med N6 i nord. 
Kj41 = Kj40 kombinert med restriksjoner RES2 
 
 

 
 
Økte restriksjoner alene eller sammen med tiltak kan gi 20-30% reduksjon i trafikkarbeid i sone M2 
Bergensdalen    
Den rangerte sammenstillingen i figur 3.12 viser at en kan oppnå 20-30% reduksjon i kjtkm i sone M2 Bergensdalen 
dersom en innfører økte restriksjoner (RES02) alene eller sammen med tiltak. Se for øvrig kap. 3.2 vedr. trengsel.    
 

Figur 3.12  Endring i totalt trafikkarbeid (kjtkm) innenfor sone M2 Bergensdalen (det markerte området).  Trafikkarbeid i nye 
Ringveg-øst-tunneler innenfor sonen er ikke medregnet (ift. lokal luftforurensning kan disse luftes ut over inversjonssjiktet). Alle 
52 kjøringer er rangert fra best til dårligst.  Kjøringer markert med rød prikk inneholder økte restriksjoner RES02. 
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Konsept «vest» gir beregnet 11 % reduksjon i trafikkarbeid i Bergensdalen.  
Beregningene viser at konsept «vest» med ulike varianter vil kunne gi i størrelsesorden 10-12% reduksjon i 
trafikkarbeid i sone M2 Bergensdalen uten at økte restriksjoner innføres. Ulike løsninger i nord vil her ikke påvirke 
resultatet i Bergensdalen i særlig grad. 
 
Konsept «øst» gir marginalt økt trafikkarbeid i Bergensdalen – skyldes økt etterspørsel til/fra øst. 
Figur 3.12 viser at konsept «øst» med ulike varianter vil kunne gi i størrelsesorden 1-2% økning i trafikkarbeid i 
Bergensdalen dersom det ikke innføres økte restriksjoner. Forskjellene mellom konsept «vest» og «øst» reduseres noe 
dersom de kombineres med økte restriksjoner.  
 
Årsakene til at konsept «øst» gir økt trafikkarbeid i Bergensdalen er omtalt i kapittel 3.3. Særlig skyldes det at konsept 
«øst» gir vesentlig økt etterspørsel til/fra Arna og kommunene øst for Bergen.  Av figur 3.12 kan en også se dette ved 
at «Kj34» gir størst økning av alle (+6%).  Dette er en kjøring der en har testet effekten av å bare bygge ny hovedveg i 
sør mellom Fjøsanger og Arna, inklusiv ny og mer effektiv E16 kobling mellom Arna og Romslo/Takvam.  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konsept «øst» gir ujevn effekt langs dagens E39.  
Uten økte restriksjoner gir konsept «øst» liten eller ingen trafikknedgang langs dagens E39 mellom Fjøsanger og 
Danmarksplass. Nedgangen nord for Nygårdstangen er i størrelsesorden 15-20%. Som beskrevet i kapittel 3.3 er 
årsakene både økt etterspørsel til/fra øst og omfordeling av dagens E16-trafikk.  Figur 3.13 viser at trafikknedgangen 
blir vesentlig større og jevnes mer ut dersom konsept øst kombineres med økte restriksjoner (Kj06).  En må da likevel 
ha i mente at dette inkluderer stor trengsel og avviklingsproblemer som følge av kollektivfelt, særlig i sone M3 
Sandviken (se kap.3.2).   
 
Konsept «vest» gir klart større og jevnere trafikknedgang mellom Fjøsanger og Eidsvåg, men løsning N6 i nord 
gir krevende omfordeling av trafikk i Åsane med økt belastning på sidevegnettet.   
Uten økte restriksjoner gir konsept «vest» betydelig mer trafikknedgang på dagens E39 enn konsept «øst». Det er 
beregnet en trafikkreduksjon på i overkant av 30% mellom Fabrikkgaten og Eidsvåg. Mellom nytt kryss i Eidsvåg og 
Tertneskrysset/Stamskaret vil konsept «vest» ha tilnærmet samme trafikk som i dag. I Midtbygda gir konsept «vest» 
med løsning N6 i nord tilsynelatende en stor trafikknedgang. Dette er i realiteten en nokså problematisk omfordeling 
av trafikk mellom dagens E39 og sidevegnettet vest for denne. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.8 om effekter i 
Åsane.    Hovedtunnelen i konsept «vest» er også testet med sørvendt tunnelrampekryss fra Nygårdstangen (Kj25), se 
kap. 3.12.  Med visse tiltak og forutsetninger kunne en slik tilleggskobling for trafikk mellom sentrumskjernen og 
Bergen sør gi ytterligere reduksjon i trafikk og kjtkm i Bergensdalen. En slik kobling ved innløpet til 
Fløyfjellstunnelen ville likevel være svært krevende og kostbar å bygge. Som for hovedtunnel med tunnelramper fra 
Fjøsanger, ville et slikt tunnelkryss også kreve fravik.   

Figur 3.13  Beregnet endring i trafikk (ÅDT) for utvalgte snitt på dagens E39.  * I Åsane vil konsept «vest» og «kombi» med N6 i nord gi stor 
omfordeling mellom dagens E39 og sidevegnett (bla. Salhusvegen). Det er også gjort tester med alternative vegkoblinger i Åsane som gir noe 
mindre omfordeling og dermed mindre nedgang på E39 enn vist i tabellen. 
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Oppsummering   -  Hvilke effekter kan oppnås i Bergensdalen og på dagens E39? 
 
 

• I forhold til tidvise problemer med inversjon og lokal luftforurensning i Bergensdalen er trafikkarbeid (kjtkm) 
i friluft, og trafikk (ÅDT) på dagens E39 relevante indikatorer.  Trafikknivå på dagens E39 har trolig størst 
betydning ift. lokal luftforurensning. 

 
• Økte restriksjoner, alene eller sammen med tiltak, kan gi 20-30% reduksjon i trafikkarbeid i sone M2 

Bergensdalen. Men, innføring av kollektivfelt på dagens E39 vil samtidig klare ulemper med økt trengsel og 
tidsbruk, jfr, kap.3.2.       
 

• Konsept «øst» (Kj05) gir en marginal økning i trafikkarbeid i sone M2 Bergensdalen (+1%). Dette skyldes  
økt etterspørsel til/fra øst og forskyvning av E16-trafikken som i dag i større grad går via Åsane.  Konseptet 
gir av samme grunn liten eller ingen trafikkreduksjon mellom Fjøsanger og Danmarksplass, i størrelsesorden 
0-5%.  Trafikknedgangen mellom Nygårdstangen og Midtbygda er større, og er beregnet til 15-20%. 

 
• Konsept «vest» (Kj08) gir i størrelsesorden 11% reduksjon i trafikkarbeid i sone M2 Bergensdalen. Konseptet 

gir jevn trafikkreduksjon på dagens E39, beregnet til i overkant av 30% mellom Fabrikkgaten og Eidsvåg. 
Mellom Eidsvåg og Tertneskrysset blir trafikken tilnærmet som i dag. Med løsning N6 i nord får en 
tilsynelatende også stor trafikknedgang i Midtbygda, men dette er reelt en problematisk omfordeling mellom 
dagens E39 og sidevegnettet vest for denne.  
 

• Hovedtunnelen i konsept «vest» er også testet med et sørvendt tunnelrampekryss fra Nygårdstangen (Kj25) 
for trafikk mellom sentrumskjernen og Bergen sør. En slik teknisk krevende og kostbar kobling kunne med 
visse tiltak og forutsetninger gi ytterligere reduksjon i trafikk og kjtkm i Bergensdalen.  

 
• Undersøkt kombinasjonskonsept Fjøsanger-Arna-Eidsvåg gir ingen fordeler sammenlignet med konsept  

«øst» og «vest». Spesielt uten økte restriksjoner ville «kombi»-konseptet gi økt trafikk mellom Fjøsanger og 
Danmarksplass.    
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3.5 Kan Ringveg øst gi bilfritt Torget/Bryggen og erstatte Bymiljøtunnelen? 

Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj43 Kun stenge Torget for biltrafikk, uten andre tiltak eller restriksjoner 
Kj44 Kun Bymiljøtunnel Dokken-Sandviken (inkl. stengt Torget) 
Kj05 Kj05«øst», mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept øst via Arna. 
Kj06 =Kj05 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj45 Stengt Torget/Bryggen sammen med Kj05«øst» 
Kj46 =Kj45 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj47 Bymiljøtunnel (inkl stengt Torget) sammen med Kj05«øst» 
Kj48 =Kj47 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj08 Kj08«vest», mest rendyrkede hele alternativ innenfor konsept vest via Eidsvåg. 
Kj09 =Kj08 kombinert med restriksjoner RES2  
Kj49 Stengt Torget sammen med Kj08«vest» 
Kj50 =Kj49 kombinert med restriksjoner RES2 
Kj03 kun restriksjoner RES2 
 
 

 
 
NB:    
Det er ikke her testet kjøringer der en kun stenger Bryggen, og lar Torget være åpent for biltrafikk. Dette ville i tilfelle 
tvinge all trafikk opp i Øvregaten, og også gi betydelig økt trafikk i Sandviksveien. Det vises her til silingsrapport for 
Bymiljøtunnelen (Bergen kommune, des. 2015) for konsekvenser av dette. 
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 REF UTEN RVØ KONSEPT «ØST» KONSEPT «VEST» RES2 
 Kj01 Kj43 Kj44 Kj05 Kj06 Kj45 Kj46 Kj47 Kj48 Kj08 Kj09 Kj49 Kj50 Kj03 
Ønsket endring 
Uønsket endring 
Stor uønsket endring  
Kritisk uønsket endring                
Trafikkarbeid (kjtkm)               
Bergen kommune - 1,1 % 0,5 % 1,6 % -4,0 % 2,7 % -3,4 % 2,2 % -3,5 % 2,1 % -3,1 % 3,2 % -2,3 % -6,7 % 
Øvrige kommuner - 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 
Sum Modellområdet - 0,6 % 0,3 % 1,3 % -1,9 % 1,9 % -1,6 % 1,6 % -1,6 % 1,5 % -1,5 % 2,1 % -1,0 % -3,7 % 
Sone M1 Sentrum - -6,7 % -9,3 % -3,6 % -32,1 % -10,5 % -38,9 % -12,4 % -26,4 % -6,3 % -35,8 % -13,0 % -42,6 % -29,2 % 
Sone M2 Bergensdalen - -0,4 % -1,2 % 1,0 % -21,7 % 0,3 % -22,7 % -0,2 % -22,5 % -10,7 % -27,7 % -11,2 % -29,3 % -19,6 % 
Sone M3 Sandviken - 21,6 % -1,9 % -15,3 % -41,3 % 6,6 % -25,1 % -16,6 % -40,0 % -26,0 % -53,4 % -4,4 % -37,7 % -27,8 % 
Sone M4 Laksevåg - -1,1 % 1,3 % -3,5 % -24,7 % -4,6 % -25,9 % -2,2 % -22,6 % -1,5 % -25,9 % -2,6 % -27,2 % -23,7 % 
Sum M-soner - 3,5 % -2,6 % -5,0 % -29,5 % -1,6 % -27,6 % -7,4 % -27,7 % -11,5 % -35,5 % -8,1 % -33,9 % -24,6 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 0,1 % 1,7 % 4,2 % 5,7 % 4,4 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 7,3 % 9,3 % 7,4 % 9,8 % 0,2 % 
Tidsbruk (kjttim)               
Bergen kommune - 0,8 % 0,2 % -0,9 % -3,5 % -0,3 % 0,1 % -0,7 % -3,3 % 0,5 % -3,6 % 0,5 % -2,6 % 1,2 % 
Øvrige kommuner - 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 
Sum Modellområdet - 0,4 % 0,1 % -0,4 % -1,9 % 0,0 % 0,2 % -0,2 % -1,7 % 0,5 % -1,8 % 0,5 % -1,3 % 0,8 % 
Sone M1 Sentrum - -23,5 % -23,0 % -3,0 % -25,4 % -27,4 % -27,0 % -25,5 % -28,0 % -5,0 % -30,6 % -29,6 % -43,3 % -13,4 % 
Sone M2 Bergensdalen - 5,8 % 4,7 % 5,5 % -10,1 % 11,5 % -10,7 % 10,7 % -10,5 % -9,4 % -24,9 % -7,0 % -26,8 % -2,9 % 
Sone M3 Sandviken - 35,0 % 2,1 % -15,8 % -13,8 % 16,3 % 49,3 % -13,3 % -9,7 % -25,7 % -38,6 % 4,0 % -3,6 % 35,6 % 
Sone M4 Laksevåg - -1,1 % 1,5 % -3,2 % -13,6 % -4,3 % -15,5 % -1,8 % -10,3 % -1,9 % -15,3 % -3,0 % -17,2 % -11,9 % 
Sum M-soner - 2,0 % -3,9 % -2,2 % -15,6 % -0,9 % -4,8 % -5,7 % -15,1 % -9,9 % -27,4 % -10,5 % -25,4 % -0,2 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 0,1 % 2,2 % -0,2 % 2,3 % 0,0 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 5,6 % 7,9 % 5,8 % 8,4 % 1,9 % 
Gjennomsnittsfart (km/t)               
Bergen kommune - 0,3 % 0,3 % 2,5 % -0,5 % 3,0 % -3,5 % 2,8 % -0,2 % 1,6 % 0,5 % 2,7 % 0,3 % -7,8 % 
Øvrige kommuner - 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Sum Modellområdet - 0,2 % 0,2 % 1,6 % -0,1 % 1,9 % -1,8 % 1,8 % 0,1 % 0,9 % 0,3 % 1,5 % 0,2 % -4,4 % 
Sone M1 Sentrum - 22,0 % 17,8 % -0,7 % -8,9 % 23,3 % -16,3 % 17,6 % 2,2 % -1,3 % -7,5 % 23,6 % 1,1 % -18,1 % 
Sone M2 Bergensdalen - -5,8 % -5,6 % -4,2 % -12,9 % -10,0 % -13,4 % -9,8 % -13,4 % -1,5 % -3,8 % -4,5 % -3,4 % -17,2 % 
Sone M3 Sandviken - -9,9 % -3,9 % 0,5 % -31,9 % -8,4 % -49,8 % -3,9 % -33,6 % -0,4 % -24,1 % -8,2 % -35,4 % -46,7 % 
Sone M4 Laksevåg - 0,0 % -0,1 % -0,3 % -12,8 % -0,3 % -12,4 % -0,4 % -13,7 % 0,4 % -12,5 % 0,4 % -12,1 % -13,4 % 
Sum M-soner - 1,5 % 1,4 % -2,9 % -16,5 % -0,7 % -23,9 % -1,7 % -14,8 % -1,8 % -11,2 % 2,7 % -11,4 % -24,5 % 
Sum øvrig Bergen kommune - 0,0 % -0,5 % 4,4 % 3,3 % 4,4 % 3,3 % 3,9 % 3,3 % 1,7 % 1,3 % 1,6 % 1,3 % -1,7 % 
Trafikk i viktige snitt               
Bymiljøtunnelen, hovedløp - - 23.500 - - - - 22.500 25.200 - - - - - 
Bymiljøtunnelen, arm Rothaugen - - 16.900 - - - - 16.900 14.000 - - - - - 
Bymiljøtunnelen, arm Bontelabo - - 6.500 - - - - 5.600 11.200 - - - - - 
Fv585 Sandviksvn. nord for Sjøgt. - 82% 18% -4% -14% 82% 28% 5% 51% -1% -10% 81% 28% -9% 
Sandviksveien mellom Sjøgaten og Ekregt. - 127% 13% -3% -16% 127% 66% 8% -11% -1% -13% 126% 66% -12% 
Sjøgaten (envegs retning sentrum) - -20% 34% -8% -9% -20% -51% 7% 165% -1% -2% -21% -51% -1% 
Torget - Bilfritt Bilfritt -1% -12% Bilfritt Bilfritt Bilfritt Bilfritt 0% -11% Bilfritt Bilfritt -11% 
Fv585 Bryggen - -24% -44% -6% -11% -24% -53% -45% -66% -1% -5% -25% -53% -4% 
Fløyfjellstunnelen, sum - 27% -7% -17% -48% 10% -26% -22% -61% -31% -63% -4% -42% -32% 
Fløyfjellstunnelen, nordgående - 28% -3% -18% -47% 10% -26% -21% -48% -31% -61% -3% -42% -30% 
Fløyfjellstunnelen, sørgående - 26% -10% -15% -48% 10% -27% -22% -73% -31% -65% -5% -42% -34% 
E39 Bomstasjon Sandviken - 1% 0% -16% -43% -15% -42% -16% -42% -28% -55% -28% -54% -28% 
               
R555 Dokken - -21% 37% 0% -33% -21% -49% 35% 26% 0% -33% -21% -49% -33% 
R555 Nygårdshøydetunnelen - 9% 4% -6% -37% 3% -32% 1% -46% -3% -40% 5% -34% -35% 
R555 Damsgårdstunnelen - -1% 2% -5% -40% -6% -41% -3% -37% -2% -39% -3% -41% -38% 
Fv540 Løvstakktunnelen - -1% 1% -1% -23% -3% -25% 0% -19% -5% -31% -6% -34% -20% 
E39 Danmarksplass - 1% 0% -5% -44% -5% -44% -6% -44% -33% -60% -32% -61% -32% 
E39/E16 Bygarasjen, sør for Am.S - 10% -10% 2% -43% 10% -32% -8% -49% -1% -46% 9% -33% -45% 
               

 
 
Kj43: 
Å kun stenge snitt Torget/Kong Oscars gate gir beregnet store negative konsekvenser i Sandviken – resultatene 
styrker konklusjon i silingsrapport for Bymiljøtunnelen om at bilfri situasjon på Torget (med evt. Bryggen) 
bare kan oppnås med Bymiljøtunnel 
Kj43 viser beregnede effekter av å kun stenge snittet Torget/Kong Oscars gate, uten andre tiltak. Det betyr at hele 
Sandviken da bare har en tilkomst for biltrafikk i nord.  Det er tidligere pekt på at et slikt tiltak er vanskelig ift. 
omkjøring når Fløyfjellstunnelen er stengt.  Kj43 viser at problemene også blir omfattende i normalsituasjon.  Figur 
3.3 (kap.3.2) viser at det å kun stenge Torget/Kong Oscars gate er den dårligste av samtlige 52 modellkjøringer når det 
gjelder endring i trafikkarbeid i «midtsonen» (+3,5%). Trafikkarbeidet i sone M3 Sandviken øker med over 20% 
(inkludert trafikkarbeid i Fløyfjellstunnelen). Selv om beregnet trafikkarbeid i sone M1 Sentrum reduseres med 6,7%, 
bidrar dette da til at samlet trafikkarbeid i Bergen kommune øker med 1,1%.  Det som er kritisk er likevel at tiltaket 
ville medføre en uakseptabel trafikkvekst i Sandviksveien, noe som også er en avgjørende konklusjon i silingsrapport 
for Bymiljøtunnelen (Bergen kommune, des.2015).  Strekningen nord for Sjøgaten, med dårlige og lite trafikksikre 
koblinger til E39, får en beregnet trafikkvekst på 82%.  Enda større vekst, beregnet 127%, får en i Sandviksveien 
mellom Sjøgaten og Ekregaten. Trafikkøkning i Fløyfjellstunnelen vil være i størrelsesorden 25-30%.  Beregnet 
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tidsbruk og gjennomsnittsfart i M3 Sandviken bekrefter økt trengsel. Også tidsbruk/fart i sone M2 Bergensdalen 
påvirkes negativt.  

 
Figur 3.14  Kj43: nettutlagt trafikk (blå), trafikkreduksjon (grønn), og trafikkøkning (rød) 
 
Kj45/Kj49: 
Stenge snitt Torget/Kong Oscars gate sammen med ringveg Konsept «øst» eller «vest» gir de samme 
problemene i Sandviken 
Kj45 og Kj49 viser at hovedproblemet med å stenge Torget/Kong Oscars gate (uten Bymiljøtunnel) består selv om en 
bygger Ringveg øst.  Ulempene ift. trafikkarbeid reduseres, særlig med konsept «vest»  Men, Sandviken vil som i 
Kj43 bare ha en tilkomst i nord, noe som da også i konsept «vest» gir en uakseptabel trafikkøkning i Sandviksveien. 
 
Kj44: 
Bymiljøtunnel alene vil gi relativt små utslag, og mest lokale virkninger i Sentrum/Sandviken.  Tunnelen gir litt 
økning i trafikkarbeid i Bergen kommune. Dette skyldes primært noe økning i etterspørsel etter bilreiser til/fra 
Sandviken, ikke økt gjennomkjøring mellom Bergenvest/sør og Åsane.  Tilpasninger i bomringen kan motvirke 
dette.   
Kj44 viser Bymiljøtunnel (inkl. stenge snitt Torget/Kong Oscars gate) uten andre tiltak.  RTM-beregnet trafikk i 
tunnelen er da i størrelsesorden 23 tusen ÅDT. Dette er noe høyere enn det som er beregnet i Contram 
(vegvalgsmodell uten etterspørselsendring) ifb. med  silingsrapport for Bymiljøtunnelen. Et diskusjonstema rundt 
Bymiljøtunnelen er om den vil legge til rette for økt gjennomkjøring mellom Bergen vest/sør og Åsane.  De nettutlagte 
resultatkartene for Kj44 viser heller at Bymiljøtunnelen bidrar til endret kjøremønster og noe økt etterspørsel mellom 
Bergen vest/sør og Sandviken.  Kj44 viser en nedgang i Fløyfjellstunnelen og økning i Sandviksveien.   Det er likevel 
viktig å presisere at det kan være marginale forhold som her påvirker balansen mellom bruk av Fløyfjellstunnelen og 
Bymiljøtunnelen, og at både etterspørsel og vegvalg om nødvendig også kan styres med tilpasninger i bomringen.  Om 
en holder utenfor selve Bymiljøtunnelen (biltrafikken belaster ikke direkte bymiljøet), reduseres trafikkarbeid med ca. 
9% i sone M1 Sentrum og 2% i sone M3 Sandviken. Dersom dette regnes med, vil tiltaket gi en økning på hvv. 5% og 
3% for de to sonene. Kj44 viser også at Sone M2 Bergensdalen får en liten beregnet nedgang i trafikkarbeid (-1%), 
mens M4 Laksevåg får en liten økning (+1%). Samlet økning i Bergen kommune er beregnet til 0,5%.   Bymiljøtunnel 
vil gi beregnet trafikkvekst 37% på Dokken, noe som også er påpekt i silingsrapporten.                     
 

  
Figur 3.15  Kj44: nettutlagt trafikk (blå), trafikkreduksjon (grønn), og trafikkøkning (rød) 
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Kj47/Kj49: 
Bymiljøtunnel sammen med konsept «øst»  -  bekrefter at dette i stor grad er uavhengige tiltak uten gjensidig 
stor påvirkning.  Verken i konsept «vest» eller «øst» kan Fløyfjellstunnelen overta funksjon som 
«bymiljøtunnel» fordi stenging av Torget/Kong Oscars gt. vil gi uakseptabel trafikkvekst i Sandviksveien.       
Kj47 viser Bymiljøtunnel (inkl. stenge snitt Torget/Kong Oscars gate) sammen med konsept «øst».  De sammenstilte 
resultatene i tabellen viser at dette i stor grad blir summen av enkelttiltakene hver for seg (Kj05+Kj44). ÅDT på lenker 
i øst, hhv. nord og sør for Arna, er tilnærmet identiske i Kj47 og Kj05.  ÅDT i Bymiljøtunnelen er marginalt lavere i 
Kj47 enn i Kj44.  Dette bekrefter at Bymiljøtunnelen har mest lokal virkning i Sentrum/Sandviken, og at det er liten 
gjensidig påvirkning mellom Bymiljøtunnel og konsept «øst».  Med konsept «vest» via Eidsvåg er det naturlig at 
Fløyfjellstunnelen får funksjon som «bymiljøtunnel» kombinert med stenging av snitt Torget/Kong Oscars gate.  Dette 
er altså Kj49. Som tidligere beskrevet gir dette uakseptabel trafikkøkning i Sandviksveien, der stor økning i 
trafikkarbeid i Sandviken bidrar til at samlet vekst i trafikkarbeid i Bergen kommune på +3,2% (større enn Kj08, 
konsept «vest» uten stenging av Torget).   
 

 
Figur 3.16  Bymiljøtunnel og Ringveg øst 
 
 
Kj06/Kj46/Kj48: 
Dersom økte restriksjoner (RES2) innføres sammen med konsept «øst», vil hhv. stenging av Torget/Kong 
Oscars gate og Bymiljøtunnel i stor grad gi de samme tilleggseffekter som i kombinasjoner uten økte 
restriksjoner.   
Kj46 viser konsept «øst» m.RES2 og stengt Torget/Kong Oscars gate.  De sammenstilte resultatene i tabellen viser at 
dette også i stor grad blir summen av enkelttiltakene hver for seg (Kj06+Kj43).  Selv om trafikken reduseres med økte 
restriksjoner, vil stenging av Torget/Kong Oscars gate fortsatt skape problemer i Sandviksveien.  Strekningen nord for 
Sjøgaten, med dårlige og lite trafikksikre koblinger til E39, får en beregnet trafikkvekst på 28%.  Veksten mellom 
Sjøgaten og Ekregaten er beregnet til +66% sammenlignet med referanse.  Kj48 sammenlignet med Kj06 viser 
tilsvarende at restriksjoner ikke endrer bildet av at Bymiljøtunnel mest har lokale virkninger i Sentrum/Sandviken. 
Trafikken i Ringveg øst påvirkes ikke.  Kj48 viser likevel at de økte restriksjonene får en uheldig effekt ved at deler av 
sørgående trafikk i Fløyfjellstunnelen velger rute via Sandviksveien/Sjøgaten/ Bymiljøtunnelen (arm Bontelabo). 
Trafikken i Sandviksveien blir da kritisk stor (+51%). Denne effekten i Kj48 kan evt. løses med tilpasninger i 
bomsystemet.   
 
Kj09/Kj50: 
Dersom økte restriksjoner (RES2) innføres sammen med konsept «vest» og Fløyfjellstunnelen som 
«bymiljøtunnel», vil stenging av Torget/Kong Oscars gate i stor grad gi de samme tilleggseffekter som i 
situasjon uten økte restriksjoner.   
Kj50 viser konsept «vest» m.RES2 og stengt Torget/Kong Oscars gate. Fløyfjellstunnelen har da funksjon som 
«bymiljøtunnel».  Også her blir dette i stor grad blir summen av enkelttiltakene hver for seg (Kj09+Kj43).  Selv om 
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trafikken reduseres med økte restriksjoner, vil stenging av Torget/Kong Oscars gate fortsatt skape problemer i 
Sandviksveien. Identisk som med konsept «øst» (Kj46) vil strekningen nord for Sjøgaten få en beregnet trafikkvekst 
på 28%, og +66%  mellom Sjøgaten og Ekregaten.  Trafikknedgangen i Fløyfjellstunnelen er beregnet til 42%, og blir 
dermed lavere enn i Kj09 (-63%) fordi Sandviken da bare har tilkomst i nord.  
 

 
Figur 3.17  Kj50: nettutlagt trafikk (blå), trafikkreduksjon (grønn), og trafikkøkning (rød) 
 
 
 
Oppsummering   -  Hvordan få Torget (og Bryggen) bilfritt?  Kan Ringveg øst erstatte Bymiljøtunnelen? 
 
Modellkjøringene i forprosjekt har analysert stenging av snittet Torget/Kong Oscars gate, noe som i praksis også 
muliggjør stenging av Bryggen.  Det vises for øvrig til silingsrapport for Bymiljøtunnelen om effekter av å bare stenge 
Bryggen for biltrafikk (ikke Torget), noe som i tilfelle ville bety at all trafikk må legges om til Øvregaten.   
 
Modellkjøringene bygger opp under konklusjoner og trafikkvurderinger i silingsrapport for Bymiljøtunnelen. 
Følgende oppsummerer spørsmålet om bilfritt Torget, effekt av Bymiljøtunnel, og sammenheng med Ringveg øst:   
 

• Stenging av snitt Torget/Kong Oscars gate (uten Bymiljøtunnel) gir kun en tilkomst til Sandviken med 
uakseptabel høy trafikk i Sandviksveien. Av samtlige 52 modellkjøringer er stenging av Torget/Kong Oscars 
gate (Kj43) den som kommer dårligst ut for trafikkarbeid (kjtkm) i «midtsonen» (+3,5%).  Dette utelukker 
Kj43, Kj45 og Kj49 som mulig løsning for bilfritt Torget. Dette er kombinasjoner uten økte restriksjoner.  
 

• Om stenging av snitt Torget/Kong Oscars gate (uten Bymiljøtunnel) kombineres med økte restriksjoner 
(RES2), vil trafikkveksten i Sandviksveien bli noe mindre. Den er likevel høy, og gir et sårbart system med 
bare en tilkomst til Sandviken.  Konsept «vest» (Kj50) gir i tilfelle generelt større effekter og noe mindre 
ulemper i Sandviken enn konsept «øst» (Kj46).  Samlet nedgang i trafikkarbeid i kommunen er nokså lik for 
de to, men Kj50 («vest») gir større omfordeling av trafikk mellom midtsonen og ytre bydeler.  

    
• Bymiljøtunnel gir mest lokale virkninger i Sentrum/Sandviken. Tunnelen gir litt økning i trafikkarbeid i 

Bergen kommune. Dette skyldes primært noe økning i etterspørsel etter bilreiser til/fra Sandviken, ikke økt 
gjennomkjøring mellom Bergen vest/sør og Åsane.  Tilpasninger i bomringen kan motvirke dette.   
 

• Bymiljøtunnelen påvirker i svært liten grad trafikken i Ringveg øst og vice versa. Dette gjelder både uten og 
med økte restriksjoner (RES2).  Tiltakene kan i stor grad vurderes uavhengig av hverandre. 
 

• Verken med konsept «vest» eller «øst» kan Fløyfjellstunnelen overta funksjon som «bymiljøtunnel» fordi 
stenging av Torget/Kong Oscars gate gir uakseptabel trafikkvekst i Sandviksveien.  Det ville også gi et 
sårbart system med bare en tilkomst til Sandviken.  Det er heller ikke løsbart å koble øvre og nedre nivå i 
Sandviken med nye tunnelramper til Fløyfjellstunnelen. Både geometri, krav til rampelengder, og trafikk-
mengder/sikkerhet gjør at dette ikke går. Om en slik løsning var byggbar er det heller ikke gitt at det ville 
være spesielt gunstig sammenlignet med løsning til Dokken i forhold til trafikk, sårbarhet og kostnader.  
 

• Bilfritt Torget (med Bryggen) kan bare oppnås ved å bygge Bymiljøtunnelen. Dette er samme konklusjon 
som i silingsrapport for Bymiljøtunnelen (Bergen kommune, des2015) 
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3.6 Hvordan kan Ringveg øst kobles til dagens E39 i sør? 

Det er funnet og vurdert i alt tre prinsipp for tilkobling i sør.  Kapasitet i Fjøsangerkrysset er her kritisk faktor, og 
resultatene fra RTM-kjøringene er lastet inn i SIDRA for detaljert beregning av krysskapasitet. Disse beregningene er 
dokumentert i et eget notat.  
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01  Referanse 
Kj05/08  Prinsipp S2 der hovedveg tar av fra Sjølinjen, og med tunnelramper til/fra Fjøsangerlokket. 
Kj11/13  Prinsipp S3 der hovedveg tar av ved Skiparvik, og med tunnelramper til/fra Fjøsangerlokket. 
Kj12/14  Prinsipp S1 der hovedveg går under Fjøsangerlokket, og sentrumstrafikk må over lokket. 
 

 
 
 
Hopskrysset er ikke egnet for tilkobling av Ringveg øst 
Det er ikke mulig verken fysisk eller funksjonelt å koble en firefelts Ringveg øst til Hopskrysset. En slik kobling ville 
heller ikke vært gunstig i forhold til trafikkavvikling og sårbarhet dersom det lot seg gjøre.  Det er heller ikke rom for 
vesentlig økt ringvegtrafikk på dagens tofelts veg Midtun-Hop (inkl. Nesttuntunnelen og Hopstunnelen).  
 
Kryssprinsipp S1 gir kapasitets-sammenbrudd i Fjøsangerkrysset 
Resultatene fra SIDRA-beregningene (se eget notat) viser at kryssprinsipp S1 ikke er mulig. Et slikt kryss, der 
Ringveg øst starter under Fjøsangerlokket, og all sentrumstrafikk må over lokket, gir trafikalt sammenbrudd i krysset. 
 
Kryssprinsipp S3 fanger ikke opp trafikk til/fra Hopskrysset, og er derfor vesentlig dårligere enn prinsipp S2 
Prinsipp S3, der Ringveg øst tar av sør for Troldhaugtunnelen, gir klart dårligere effekt enn tilsvarende prinsipp S2 fra 
Sjølinjen som også fanger opp ringvegtrafikk til/fra Hopskrysset. Med S3 må denne trafikken da benytte 
rampetunnelene til/fra Fjøsangerlokket, noe som også ville gi betydelige kapasitetsproblemer i rundkjøringen der.  Når 
prinsipp S3 samtidig også gir en vesentlig lenger og mer kostbar tunnelløsning enn S2, kan denne løsningen forkastes.     
 
Kryssprinsipp S2 er det eneste reelle alternativet for tilkobling til dagens E39 i sør 
Prinsipp S2, der Ringveg øst tar av fra Sjølinjen mellom Fjøsangerkrysset og Hopskrysset, vurderes som det eneste 
reelle tilkoblingsalternativet.  Med dette prinsippet vil Fjøsangerkrysset/-lokket fungere omtrent som i dag.  
Forskjellen blir at nye nord-/østvendte tunnelramper må erstatte armen i rundkjøringen der Statsminister Michelsens 
vei er koblet til i dag.  Beregnet trafikk i tunnelramper vil ikke være så mye høyere enn dagens trafikk i denne armen, 
og SIDRA-beregningene (se eget notat) viser at dette gir tilfredsstillende kapasitet.    
 

• Også med prinsipp S2 er det et dilemma at rundt 2/3 av trafikken på Sjølinjen skal i retning til/fra sentrum, 
ikke i hovedtunnel for Ringveg øst. Et slikt «gaffelkryss» vil likevel kunne avvikle betydelige 
trafikkmengder. Dette gjelder spesielt dersom gaffelkrysset forlenges med vekslingsfelt helt til Hopskrysset. 
Endelig utforming av kryssprinsipp S2, inklusiv geologiske vurderinger, må gjøres i videre planlegging.   
Prinsippet krever godkjent fravik for tunnelrampekryss av samme type som er etablert i Knappetunnelen på 
Ringveg vest. 
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Figur 3.18  Kryssprinsipp S2 vurderes som det eneste reelle ift. krysskapasitet.  Det halve «gaffelkrysset» mot Sjølinjen bør i 
prinsippet forlenges og kobles sammen med Hopskrysset. Med stor trafikk som skal av/på i retning sentrum kan dette gi 
tilstrekkelig lange vekslingsstrekninger med god kapasitet og sikkerhet. 
 
 
 
Oppsummering   -  Hvordan kan Ringveg øst kobles til dagens E39 i sør? 
 

• Hopskrysset er ikke egnet som tilkoblingspunkt for firefelts Ringveg øst.  Dagens tofelts veg mellom Midtun 
og Hop, med Nesttuntunnelen og Hopstunnelen, har heller ikke kapasitet for mye ringvegtrafikk. 
 

• Det er funnet og trafikkberegnet tre ulike kryssprinsipp.  Av disse er prinsipp S2 det eneste reelle som både 
gir god funksjonalitet med direkteført Ringveg øst, og tilstrekkelig kapasitet i Fjøsangerkrysset.  
Kryssprinsipp S2 i sør kan benyttes både i konsept «øst» og konsept «vest». Prinsippet krever godkjent fravik 
for tunnelrampekryss av samme type som er etablert i Knappetunnelen på Ringveg vest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

3.7 Kan/bør Ringveg øst forlenges mot vest? 

Fra flere hold, blant annet Bergen næringsråd, er det kommet innspill om at Ringveg øst også bør kobles til 
hovedvegsystemet vest for Bergen. En slik kobling til Liavatnet og/eller Sandeide/Fyllingsdalen er testet i tre ulike 
varianter i Kj37-39.  Som beskrevet i kap. 3.6 er det gjort egne SIDRA-beregninger for krysskapasitet i 
Fjøsangerkrysset med ulike prinsipp for tilkobling av Ringveg øst.  Resultatene av disse beregningene er også direkte 
nyttige ift. å vurdere kapasitet ved alternative forlengelser mot vest.  Både med konsept «øst» og «vest» er det allerede 
i utgangspunktet en utfordring at disse gir noe økt trafikk i Straumevegen.  En slik økning kan motvirkes med 
tilpasninger i bomringen dersom den ikke blir for stor. 
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj37 Tilleggsforbindelse tunnel mot vest mellom Sandeide/ Fyllingsdalen og Straumevegen 
Kj38 Tilleggsforbindelse tunnel Liavatnet- rundkj,Fjøsanger, med arm til Fyllingsdalen 
Kj39 Sammenhengende tunnelsystem Liavatnet-Ringveg øst, med arm til Fyllingsdalen 

 

 
 
 

 
Figur 3.19  Tre alternative prinsipp for kobling mot vest er vurdert. Ingen av dem er mulige. 
.   
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Kj37: 
Separat forbindelse fra Sandeide til Straumevegen gir for stor trafikkøkning i Straumevegen  
Kj37 viser at trafikken i Straumevegen inn mot Fjøsangerkrysset vil øke med i størrelsesorden 65% dersom en slik 
forbindelse bygges.  Det er ikke kapasitet i Fjøsangerkrysset til en slik økning, og prinsippet som er analysert i Kj37 
må forkastes. 
 
Kj38: 
Ny forbindelse fra Liavatnet/Fyllingsdalen til vestre rundkjøring i Fjøsangerkrysset gir total kollaps 
Kj38 viser at en slik forbindelse ville gi svært mye trafikk inn i Fjøsangerkrysset, langt over det krysset i praksis kan 
avvikle. Om krysskapasiteten var god nok ville det likevel gi andre uheldige virkninger med beregnet økt trafikkarbeid 
i sone M2 Bergensdalen, og økt trafikk både på deler av dagens E39 og på Sjølinjen. 
 
Kj39: 
Teoretisk test av en sammenhengende forbindelse er ikke byggbar i praksis, og ville heller ikke gi spesielt 
gunstige trafikale virkninger 
Kj39 er en teoretisk modelltest som viser trafikale effekter dersom dette var mulig å bygge. I tillegg til at dette ikke er 
praktisk løsbart med to firefelts tunneler som møtes, og et svært omfattende tunnelsystem med mange kryss, så gir det 
heller ikke spesielt gunstige trafikale effekter sammenlignet med Kj05 (konsept «øst» uten en slik forlenging mot 
vest).  Trafikknedgang på Danmarksplass er beregnet til 7% (5% i Kj05), og nedgangen i Damsgårdstunnelen er 
beregnet til 6% (5% i Kj05).  
 
 
Dagens balanserte trafikkspredning til/fra vest er totalt sett gunstig 
Det er ikke funnet gjennomførbare prinsipp for å forlenge Ringveg øst 
vestover til Liavatnet eller Sandeide. Dagens kryss på Fjøsanger har ikke 
kapasitet, og det vurderes som helt urealistisk å etablere et nytt stort kryss 
tilsvarende Nygårdstangen her. Et sammenhengende tunnelsystem både fra 
vest og sør er heller ikke byggbart.   Resultatene av modelltestene viser at 
dagens balanserte trafikkspredning mot vest er gunstig også om Ringveg øst 
etableres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering   -  Kan/bør Ringveg øst forlenges mot vest? 
 

• Det er undersøkt tre ulike prinsipp.  Ingen av dem er gjennomførbare. Dagens kryss på Fjøsanger har ikke 
kapasitet, og det vurderes som helt urealistisk å etablere et nytt stort kryss tilsvarende Nygårdstangen her.          
Et prinsipp med sammenhengende tunnelsystem både fra vest og sør er ikke byggbart. 

 
• Resultatene av modelltestene viser at dagens balanserte trafikkspredning mot vest er gunstig også om 

Ringveg øst etableres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.20  Dagens balanserte 
trafikkspredning er gunstig 
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3.8 Hva er de isolerte effektene av ulike løsninger i nord, og hvordan vil 
trafikksituasjonen i Åsane endres? 

Det er undersøkt i alt 6 ulike løsninger N1-N6 for ny E39 i Åsane nord til Klauvaneset. 
Blant disse er N5 identisk med traseen i vedtatt kommunedelplan (2001) for 
«Nyborgtunnelen».  I hovedkonseptene «øst» og «vest» er disse koblet sammen med 
hhv. N3 og N6 i nord.  Det er også kjørt flere sammensatte konsept der andre løsninger i 
nord er logisk koblet sammen med øst- eller vestkonseptet for Ringveg øst.  I tillegg er 
noen av kombinasjonene også testet med ulike tverrforbindelser utenom Midtbygda, se 
kap. 3.11.    
 
Løsning N1 er å utvikle E39 i dagens korridor, hovedsakelig som dagløsning.  Det er 
ikke kjørt transportmodellberegning med N1 alene. Denne vil trafikalt i liten grad 
fravike fra løsning N2, og resultatene vil generelt ligge mellom beregnet referanse og resultatene for løsning N2. 
 
I tillegg til trafikk (ÅDT) på enkeltsnitt er det i Åsane beregnet total biltrafikk (kjtkm) innenfor noen definerte soner 
vist i figur 3.21: 
 

1. Dagens E39 gjennom Midtbygda 
2. Sidevegnett vest for dagens E39 
3. Sidevegnett øst for dagens E39 
4. Hylkje/Haukås-området 

 

 
Figur 3.21 Soner i Åsane der det er beregnet totalt trafikkarbeid (kjtkm) 
 
 
Merknad: 
Ut fra hensyn til ressurser og tidsbruk er det ikke kodet inn nytt busstilbud i de alternative tunnel-løsningene N2-N6.  
Det betyr at busstilbudet i modellen forenklet går via Hylkje i alle kjøringer.  Dette er en feilkilde, men også en 
konservativ tilnærming der trafikkøkning til/fra Nordhordland i N2-N6 i praksis da vil være noe mindre enn beregnet 
når konkurranseforholdet med buss endres.   Denne effekten må likevel ikke overvurderes, og forholdet mellom 
alternativene vil være det samme når det gjelder hvilke som gir størst trafikkøkning. 
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Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj28 Løsning N2 alene 
Kj29 Løsning N3 alene 
Kj30 Løsning N4 alene 
Kj31 Løsning N5 alene 
Kj32 Løsning N6 alene 
+ Alle øvrige kjøringer for trafikale effekter i Åsane   
 
 

 
 
 
 
Tabell 3  Sammenstilling av resultater for beregnet trafikkarbeid (kjtkm) og ÅDT i noen utvalgte snitt 

 
 

*   Løsning N5 gir beregnet samlet økning 5% i kjtkm langs dagens E39 i Midtbygda. Økningen er større vest for 
Forvatn, mens det vil være nedgang øst for Forvatn.  
** kjtkm på ny hovedveg i Sauråstunnelen er ikke regnet med for N5, selv om den fysisk ligger innefor det 
definerte området for sidevegnett vest, jfr. figur 3.21. 



49 
 

 
 
Figur 3.22  Sammenstilling av beregnet trafikkarbeid (kjtkm) i Åsane for samtlige kjøringer 
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På et overordnet nivå gir nesten alle løsninger i nord en liten økning i trafikkarbeid i Bergen kommune.  Alle 
gir litt økning i «midtsonen». 
Sammenstillingen i tabell 3 viser, ikke uventet, at ny innkortet vegløsning i nord isolert sett bidrar til litt økning i 
samlet trafikkarbeid både i Bergen kommune og i den definerte «midtsonen» (kap.2, figur 2.2).   
 
Alle løsninger i nord vil isolert sett gi økt trafikkarbeid (kjtkm) i de sentrale delene av Åsane (Midtbygda).  
I tabell 3 er sammenstilt beregnet trafikkarbeid for dagens E39 og sidevegnettet i Midtbygda, jfr figur 3.21. Om en 
summerer disse tre, vil de østlige løsningene N2 og N3 gi hhv. 4% og 5% økning.  En kan da anta at N1 isolert vil gi i 
størrelsesorden 3% økning.   De vestlige løsningene N6 og N5 kommer best ut med beregnet 2% samlet vekst i 
Midtbygda (trafikk i ny hovedvegtunnel i Sauråsen er da ikke medregnet for N5).  N4 gir økning i kjtkm på 14%.  
 
Stor omfordeling mellom dagens E39 og sidevegnett er svært problematisk ved løsning N6 og N4. 
Bak den lave veksten for N6 i Midtbygda (+ 2%) skjuler det seg en veldig stor omfordeling mellom dagens E39          
(-35%) og sidevegnettet vest for denne (+26%).  Denne store veksten i trafikkarbeid på sidevegnettet inklusiv 
Salhusvegen (beregnet ÅDT + 156%) er en svært problematisk side ved løsning N6. Dette skyldes delvis at N6 krever 
stenging av Tertneskrysset.  Det er også gjort en modelltest med en variant av N6 der Tertneskrysset kobles til 
Stamskaret. Omfordelingen blir da noe mindre, men en slik kobling skaper igjen andre ulemper. Stor omfordeling 
mellom dagens E39 og sidevegnett vest gjelder også for løsning N4.     
 
Tunnelløsninger N2-N6 gir i overkant av 80% reduksjon i trafikkarbeid (kjtkm) for Hylkje/Haukås 
I tabell 3 er også sammenstilt beregnet trafikkarbeid innenfor området Hylkje/Haukås, jfr figur 3.21.  Resultatene viser 
at dette vil reduseres med i overkant av 80% dersom en av tunnelløsningene N2-N6 velges. Merk da at løsning N2 vil 
gi økt trafikk i området mellom Eikåstunnelen og tunnelpåhugg ved Brurås, og at dette ikke er med innenfor det 
beregnede området (figur 3.21).  En dagløsning N1 i dagens korridor vil gi en liten økning i trafikkarbeid for 
Hylkje/Haukås.      
 
Beregnet trafikkøkning på Nordhordlandsbrua viser hvordan de ulike alternativene påvirker etterspørselen 
til/fra Nordhordland.  Generelt blir etterspørselen større jo lenger vest løsningen ligger.  
Det er viktig å understreke at trafikk på Nordhordlandsbrua ikke alene gir svaret på hvordan de ulike alternativene 
samlet sett virker. Dette er likevel den faktoren som viser etterspørselsøkning til/fra Nordhordland.   I tabell 3 er 
sammenstilt beregnet ÅDT for Nordhordlandsbrua.  En ser at N2 og N3 i øst begge gir en beregnet trafikkvekst på 9%.  
Det er ikke kjørt egen beregning for løsning N1.  Ut fra resultatene for N2 kan en anta at N1 gir vekst på i 
størrelsesorden 5-7%.   Løsningene lenger vest gir høyere vekst på Nordhordlandsbrua, hhv. 14% (N4), 17% (N5) og 
15% (N6). Se for øvrig merknad om busstilbud i innledningen til kapitlet. 
 
Vestlige løsninger N5 og N6 gir isolert sett litt større trafikkvekst mot sentrum. Av de østlige alternativene er 
det særlig N3 som naturlig leder mest trafikk via Arna. 
I tabell 3 er også vist hvordan de ulike alternativene isolert sett påvirker trafikken hhv. i øst (E16 Festtangen) og i vest 
(bomstasjon Sandviken), samt på Danmarksplass.   Alle løsningene gir litt trafikkøkning inn mot sentrum i bomstasjon 
Sandviken.  Den forholdsvis marginale økningen er størst med de vestre løsningene N5 (+4%) og N6 (+3%).  Når det 
gjelder trafikkendring ved E16 Festtangen, er det naturlig nok de østre løsningene som gir litt økning. Særlig løsning 
N3 vil her naturlig lede trafikk til/fra Nordhordland i retning via Festtangen og Arna (+7%).    Ingen av alternativene i 
nord gir isolert sett store utslag i beregnet trafikk på Danmarksplass (0-2% vekst).  
 
Verken alene eller i kombinasjon med Ringveg øst vil ny veg i nord gi store endringer i trafikkbildet sentralt i 
Åsane. 
I figur 3.22 er sammenstilt beregnet trafikkarbeid for de fire delområdene i Åsane for samtlige av de 52 gjennomførte 
modellkjøringene i forprosjektet.  Om en holder utenfor området Hylkje/Haukås, der tunnelløsninger gir store utslag, 
ser en generelt at det er relativt små endringer fra referanse om en summerer de tre delområdene i Midtbygda.  Som 
beskrevet over er det likevel en stor og problematisk omfordeling mellom dagens E39 og sidevegnettet vest for denne i 
kjøringer med N6 og N4.      
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Oppsummering   -  Hva er de isolerte virkningene av ulike løsninger i nord, og hvordan vil trafikksituasjonen i 
Åsane endres? 
 

• På et overordnet nivå gir nesten alle løsninger i nord en liten økning i trafikkarbeid i Bergen kommune. Alle 
gir litt økning i «midtsonen». 

 
• Alle løsninger i nord vil isolert sett også gi økt trafikkarbeid (kjtkm) i de sentrale delene av Åsane/ 

Midtbygda:  N6 og N5 gir vekst på ca. 2% (trafikk i ny hovedvegtunnel i Sauråsen er da ikke medregnet for 
N5).  Løsning N1-N3 vil gi i størrelsesorden 3-5% vekst, mens N4 gir 14% vekst.    
 

• Løsning N6 gir relativt lav samlet vekst i kjtkm i Midtbygda (+ 2%).  Men, bak dette skjuler det seg en stor 
og problematisk omfordeling fra dagens E39 (-35%) til sidevegnettet vest for denne (+26%).  Dette skyldes 
både at N6 krever stenging av Tertneskrysset, og at Salhusvegen vil få en stor trafikkvekst (beregnet ÅDT + 
156%).  Omfordeling av trafikk til sidevegnettet er tilsvarende også et problem med løsning N4. 
 

• For området Hylkje/Haukås vil tunnelløsninger N2-N6 gi i overkant av 80% reduksjon i trafikkarbeid. 
Daglinje N1 vil her gi en liten økning.  
 

• Beregnet trafikkøkning på Nordhordlandsbrua viser hvordan de ulike alternativene N1-N6 påvirker 
etterspørselen til/fra Nordhordland.  Generelt blir etterspørselen større jo lenger vest løsningen ligger.  
Løsningene N1-N3 gir i størrelsesorden 5-9% trafikkvekst (ÅDT) på Nordhordlandsbrua, mens N4-N6 gir 
beregnet 14-17% vekst.  Busstilbud i nye tunneler kan redusere denne veksten noe. 
 

• Vestlige løsninger N5 og N6 gir isolert sett litt større trafikkvekst mot sentrum.  Av de østlige alternativene er 
det særlig N3 som naturlig leder mest trafikk via Arna. 
 

• Verken alene eller i kombinasjon med Ringveg øst vil ny veg i nord gi veldig store endringer i det totale 
trafikkvolumet sentralt i Åsane/Midtbygda.  Uheldig omfordeling av trafikk fra dagens E39 til sidevegnett 
gjelder løsning N6 og N4. 
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3.9 Hvordan vil ulike løsninger i nord påvirke effektene i konsept «øst»?               

Løsning N3 inngår i sammensatt hovedkonsept via Arna (Kj05).  Konsept «øst» kan også tenkes kombinert med N1, 
N2, N4 og N5 i nord. Dette er testet med egne kjøringer  
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj05 Hovedkonsept «øst» med N3 i nord 
Kj15 Konsept «øst» med N1 i nord 
Kj16 Konsept «øst» med N2 i nord 
Kj17 Konsept «øst» med N4 i nord 
Kj18 Konsept «øst» med N5 i nord 
Kj26 Konsept «øst» uten ny veg i nord (dvs. dagens veg via Eikåstunnelen/Hylkje) 
 

 
 
 
Tabell 4  Sammenstilte resultater for konsept "øst" med ulike løsninger i nord 

 
 
 
 
 

* kjtkm på ny hovedveg i Sauråstunnelen er ikke regnet med for N5, selv om den fysisk ligger innefor det 
definerte området for sidevegnett vest, jfr. figur 3.21. 
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Konsept «øst» uten ny veg i nord, gir minst økning i etterspørsel og marginalt best «ringvegeffekt»   
Resultatene av Kj26 viser at ringvegeffekten av konsept «øst» kan sies å være marginalt best dersom det ikke etableres 
ny veg i nord.  Etterspørsel og samlet trafikkvekst vil da være litt lavere enn dersom en bygger ny veg i nord sammen 
med ringveg øst.  
 
Konsept «øst» med N1 og N2 gir nokså like resultater som hovedkombinasjonen med N3. 
Sammenstillingen i tabell 4 viser at kombinasjonen med N2 i hovedsak gir samme effekter som med N3, men at 
«ringvegeffekten» via Arna er noe svakere med N2. Også dagløsning N1 gir på mange måter lignende resultater.  Noe 
mindre etterspørselsvekst til/fra Nordhordland kompenserer for at N1 gir en mindre direkte og effektiv ringveg enn 
løsning N3.  Der N1 skiller seg fra N3 er at Hylkje/Haukås ikke avlastes for trafikk, og altså at trafikkveksten på 
Nordhordlandsbrua blir lavere med N1. 
 
Løsning N5 (tidligere vedtatt KDP) ligger for langt vest til å fungere godt sammen med konsept «øst».  
Sammenstillingen i tabell 4 viser at N5 skiller seg ut fra de andre løsningene som er kombinert med konsept «øst».     
N5 ligger så langt vest at trafikk mellom Bergen sør og Nordhordland vil velge rute via Nygårdstangen i stedet for 
ringvegen via Arna.  Samtidig som etterspørselsøkningen til/fra Nordhordland er størst med N5, bidrar dette 
«vannskillet» til at N5 kommer dårlig ut når det gjelder ønskede effekter på dagens E39 og i Bergensdalen.    
 
Løsning N4 gir ingen spesielt positive resultater sammenlignet med N1-N3, og gir samtidig problem med 
omfordeling av trafikk til sidevegnettet i Åsane.  
Som tidligere påpekt gir N4 i likhet med N6 problemer med at trafikk på dagens E39 i Midtbygda skyves ut på 
sidevegnettet. Løsning N4 gir heller ingen andre trafikale effekter som utmerker seg i positiv retning.  
 
 
 
  
 
 
Oppsummering   -  Hvordan vil ulike løsninger i nord påvirke effektene i konsept «øst»? 
 

• Konsept «øst» uten ny veg i nord, gir minst økning i etterspørsel og marginalt best «ringvegeffekt» 
   

• I konsept øst vil N3 gi best «ringvegeffekt» der ny veg i nord inngår, men også kombinasjon med løsningene 
N1 og N2 vil gi lignende hovedresultater.  N1 skiller seg her fra de to andre ved at den ikke gir 
trafikkavlastning for Hylkje-området, og samtidig har lavere beregnet trafikkvekst på Nordhordlandsbrua. 

 
• Løsning N5 (vedtatt kommunedelplan 2001) ligger for langt vest til å fungere godt sammen med konsept øst. 

Uten økte restriksjoner sentralt vil trafikk mellom Bergen sør og Nordhordland velge rute via Nygårdstangen 
i stedet for Arna.  I konsept øst kommer derfor N5 dårligst ut når det gjelder ønskede effekter på dagens E39 
og i Bergensdalen.  
 

• Konsept øst med N4 i nord gir ingen spesielt positive resultater sammenlignet med løsningene N1-N3, og gir 
samtidig problem med omfordeling av trafikk til sidevegnettet i Midtbygda. 
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3.10 Hvordan vil ulike løsninger i nord påvirke effektene i konsept «vest»? 

Løsning N6 inngår i sammensatt hovedkonsept via Eidsvåg (Kj08).  Konsept «vest» kan også tenkes kombinert med 
N5, N2, og N1 i nord. Dette er testet med egne kjøringer  
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj08 Hovedkonsept «vest» med N6 i nord 
Kj19 Konsept «vest» med N5 i nord 
Kj20 Konsept «vest» med N2 i nord 
Kj21 Konsept «vest» med N1 i nord 
Kj27 Konsept «vest» uten ny veg i nord (dvs. dagens veg via Eikåstunnelen/Hylkje) 
 

 
 
Tabell 5  Sammenstilte resultater for konsept "vest" med ulike løsninger i nord.  

 
 
 
 
 
 

* kjtkm på ny hovedveg i Sauråstunnelen er ikke regnet med for N5, selv om den fysisk ligger innenfor det definerte 
området for sidevegnett vest, jfr. figur 3.21. 
** Sum ÅDT for bomstasjon Sandviken og ny Ringveg øst tunnel i konsept vest  
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Alle nye løsninger i nord bidrar til noe økt trafikkarbeid i konsept «vest».  
Kj27 viser at også konsept «vest» gir best «ringvegeffekt» og minst trafikkøkning dersom en ikke bygger ny løsning i 
nord. Dette bekrefter at hovedvirkningen i konsept «vest» ligger i tunnelløsningen mellom Fjøsanger og Eidsvåg.   
 
Med ny løsning i nord er det først og fremst virkningene i Åsane som varierer i konsept «vest». 
Sammenstillingen i tabell 5 viser at de vestlige løsningene N5 og N6 gir marginalt minst vekst i trafikkarbeid og minst 
omfordeling av trafikk mellom «midtsonen» og ytre bydeler. Men, også N2 og N1 gir noenlunde samme resultater på 
overordnet nivå og i «midtsonen», både når det gjelder kjtkm og ÅDT langs dagens E39.  Det er altså primært i Åsane 
at de ulike alternativene gir litt større forskjeller.  Daglinje N1 skiller seg fra de andre ved at den ikke gir nedgang for 
Hylkje-området.  
 
Stor innkorting gjør at N5 og N6 gir minst vekst i kjørte kilometer, men samtidig flest biler på hovedvegen 
til/fra Nordhordland og mot sentrum/Bergen sør 
Tabell 5 viser at de vestlige alternativene N5 og N6 gir størst vekst i ÅDT på Nordhordlandsbrua og for sum snitt 
Sandviken (dagens bomstasjon + ny tunnel mellom Eidsvåg og Fjøsanger).  Se for øvrig merknad om busstilbud i 
innledningen til kapittel 3.8. 
 
I konsept «vest» vil alle løsninger utenom N6 gi økt trafikk på dagens E39 gjennom Midtbygda. Dette gjelder 
også dersom en ikke bygger ny løsning i nord.  
Dersom løsningen i nord ender i, eller ligger øst for Midtbygda, vil det bety at konsept «vest» gir økt trafikkarbeid 
(kjtkm) på dagens E39 gjennom Midtbygda (figur 3.21).  Løsning N5 (vedtatt KDP, 2001) gir samlet vekst på 5%, 
men høyere vekst vest for Forvatn. Løsning N2 gir beregnet høyest vekst (+13%).  Konsept «vest» uten ny løsning i 
nord gir beregnet vekst på 7% for dagens E39 gjennom Midtbygda. 
 
Løsning N6 gir stor omfordeling av trafikk til sidevegnettet  
N6 har som tidligere beskrevet et klart problem med nødvendig stenging av Tertneskrysset og stor omfordeling av 
trafikk fra dagens E39 til sidevegnettet inkl. Salhusvegen. Tester med å koble Tertneskrysset til Stamskaret viser at 
denne omfordelingen kan halveres, men at dette fremdeles gir en krevende vekst på deler av sidevegnettet.   
 
 
  
 
 
Oppsummering   -  Hvordan vil ulike løsninger i nord påvirke effektene i konsept «vest»? 
 

• Konsept «vest» uten ny veg i nord, gir minst økning i etterspørsel og marginalt best «ringvegeffekt» 
   

• Med konsept «vest» gir de ulike alternativene i nord nokså like overordnete effekter for trafikkarbeid og 
omfordeling av trafikk mellom «midtsonen» og ytre bydeler. Det er primært i Åsane det er litt forskjell 
mellom dem.  N1 skiller fra de andre ved at den ikke gir trafikkavlastning for Hylkje-området.  
 

• Stor innkorting gjør at N5 og N6 gir minst vekst i kjørte kilometer, men samtidig flest biler på hovedvegen 
til/fra Nordhordland og mot sentrum/Bergen sør 
 

• I konsept «vest» vil alle løsninger utenom N6 gi økt trafikk på dagens E39 gjennom Midtbygda. Dette gjelder 
også dersom en ikke bygger ny løsning i nord. 
 

• Løsning N6 gir stor omfordeling av trafikk til sidevegnettet  
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3.11 Kan tverrforbindelser i nord gi bedre ringvegeffekt og avlaste Midtbygda? 

Som vist i kapitlene 3.8-3.10 er det ingen av konseptene som i stor grad endrer dagens trafikkbilde i de sentrale delene 
av Åsane/Midtbygda.  Et spørsmål både for konsept «øst» og «vest» er hvilke trafikale effekter en kan få ut av ulike 
tverrforbindelser som leder trafikk i tunnel utenom Midtbygda?   Det er gjort tre ulike modellkjøringer på dette, herav 
to for konsept «øst».  Det må presiseres at det er svært krevende å finne gode fysiske løsninger med kryss i begge 
ender, og at særlig testene med direkte tilkobling i Vågsbotn er mest teoretiske. Det er heller ikke lett å få til et 
fullverdig hovedvegkryss ved Blindheim. I vest, ved Griggastemma, kan det eventuelt være mulig å bruke samme 
kryssprinsipp som i N6 (hovedveg føres direkte i tverrforbindelsen, og med gafling til/fra Midtbygda).  
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj20 Konsept «vest» med N2 i nord (uten tverrforbindelse) 
Kj22 Konsept «vest» med N2 i nord + tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn 
Kj05 Konsept «øst» med N3 i nord (uten tverrforbindelse) 
Kj23 Konsept «øst» med N3 i nord + tverrforbindelse Griggastemma-Blindheim 
Kj24 Konsept «øst» med N3 i nord + tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn 
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Tabell 6 Sammenstilte resultater for konsept "vest" og «øst» med ulike tverrforbindelser i nord 

 
 
 
 
 
 
Kj20/Kj22    Konsept «vest» med løsning N2 i nord: 
Dersom det i konsept «vest» var mulig å etablere en tunnel-tverrforbindelse mellom Griggastemma og 
Vågsbotn, ville en kunne redusere ÅDT på dagens E39 gjennom Midtbygda med 45-65%.  Det ville samtidig bli 
noe mer trafikk på sidevegnettet enn uten en slik tverrforbindelse.   
Sammenstillingen i tabell 6 og figur 3.23 viser at en slik teoretisk tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn i denne 
kombinasjonen for konsept «vest», ville gi stor trafikknedgang på dagens E39 gjennom Midtbygda. Hovedårsaken er 
at forbindelsen til Vågsbotn ville fange opp gjennomgangstrafikken til/fra Nordhordland. Uten tverrforbindelse gir 
kombinasjonen med N2 (Kj20) i stedet en trafikkøkning på i størrelsesorden 5% på dagens E39 i Midtbygda. 
Sammenstillingen av Kj20 og Kj22 viser også at tverrforbindelsen bare gir lokale virkninger i Åsane.  
 
 
 
 

* summert ÅDT i bomstasjon Sandviken og ny tunnel i konsept «vest» 
** summert ÅDT på E16 ved Festtangen og ny tunnel i konsept «øst» 
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Figur 3.23   Kj22, konsept «vest» med løsning N2 i nord og teoretisk tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn:  Trafikk ÅDT (blå) 
og lenker med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01) som er vist øverst.  
 
Kj05/Kj23/Kj24   Konsept «øst» med løsning N3 i nord: 
Det er testet to ulike tverrforbindelser i konsept «øst».  For å bidra til vesentlig trafikknedgang på dagens E39 i 
Midtbygda må tverrforbindelsen ligge så langt nord at gjennomgangstrafikk til/fra Nordhordland fanges opp. 
Sammenstillingen i tabell 6 og figur 3.24 viser at en tverrforbindelse Griggastemma-Blindheim (Kj23) bare ville gi 
marginalt større trafikknedgang på dagens E39 i Midtbygda enn konsept «øst» uten en slik tverrforbindelse (Kj05).  
Om det derimot var mulig å bygge tverrforbindelse til Vågsbotn (Kj24) viser tabell 6 og figur 3.25 at en ville få 
vesentlig større trafikknedgang på dagens E39 gjennom Midtbygda sammenlignet med Kj05 (beregnet 48-60% versus 
11-20%).  Konklusjonen er at en eventuell tverrforbindelse fra Griggastemma må ende langt nord i Blindheimsdalen 
(nær Vågsbotn) for å gi betydelig effekt.   Det er her i praksis svært krevende å finne plass til kryss i dette området.  
Som i konsept «vest» vil tverrforbindelser også her gi noe økt trafikkarbeid på sidevegnettet i Åsane.  
 

 

 
Figur 3.24  Kj23, konsept «øst» med løsning N3 i nord og tverrforbindelse Griggastemma-Blindheim:  Trafikk ÅDT (blå) og 
lenker med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01) som er vist øverst. 
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Figur 3.25  Kj24, konsept «øst» med løsning N3 i nord og tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn:  Trafikk ÅDT (blå) og lenker 
med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01) som er vist øverst. 
 
 
 
  
 
 
Oppsummering   -  Kan tverrforbindelser i nord gi bedre ringvegeffekt og avlaste Midtbygda? 
 

• Konsept «vest» kombinert med en østlig løsning N2 (eller N1) i nord, vil i utgangspunktet gi rundt 5% 
trafikkøkning på dagens E39 gjennom Midtbygda.  Dersom det var mulig å bygge en tverrforbindelse 
Griggastemma-Vågsbotn kunne en i stedet få trafikkreduksjon på 45-65% med denne kombinasjonen.  
   

• Konsept «øst» kombinert med løsning N3 i nord, gir i utgangspunktet rundt 10-20% trafikkreduksjon på 
dagens E39 gjennom Midtbygda.  En tverrforbindelse Griggastemma-Blindheim ville gi bare marginalt større 
trafikknedgang.  En tverrforbindelse Griggastemma-Vågsbotn ville derimot gi 50-60% trafikkreduksjon på 
dagens E39 i Midtbygda.  
 

• For å bidra til vesentlig trafikknedgang på dagens E39 i Midtbygda må en tverrforbindelse ligge så langt nord 
i Blindheimsdalen (nær Vågsbotn) at gjennomgangstrafikk til/fra Nordhordland fanges opp. Dette gjelder 
både i konsept «vest» og «øst».  En tverrforbindelse vil gi noe økt trafikkarbeid (kjtkm) på sidevegnettet i 
Åsane. 
 

• I tillegg til å være kostbare løsninger er det i praksis svært krevende å finne gode/godkjente kryssløsninger 
for tverrforbindelse både i Blindheimsdalen og ved Griggastemma.  
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3.12 Kan hovedtunnelen i konsept «vest» også betjene trafikk mellom søndre 
bydeler og sentrumskjernen?  

I konsept «vest» er hovedgrepet en lang sentrumsnær «bypass»-tunnel fra Fjøsanger til Eidsvåg.  I utgangspunktet må 
trafikk mellom sentrumskjernen og søndre bydeler da fortsatt kjøre gjennom Bergensdalen.  Det er derfor gjort en 
modelltest for å se hvilken tilleggseffekt en kan få dersom en bygde en kobling til ny hovedtunnel med sørvendte 
tunnelramper til/fra Nygårdstangen. I modellen er det da lagt til et nytt bomsnitt på tunnelrampen slik at det ikke blir 
bompengefritt å kjøre til sentrum fra sør.  En slik løsning ved innløpet til Fløyfjellstunnelen er teknisk krevende å 
bygge, krever fravik, og ville i tilfelle være samme prinsipp som tidligere var tenkt for tilkobling av Arnatunnelen. 
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj08 Hovedkonsept «vest» med N6 i nord 
Kj25 Hovedkonsept «vest» med N6 i nord og sørvendt kobling til Nygårdstangen  
 

 
 
Tabell 7 Sammenstilte resultater for konsept "vest" - uten og med kobling til Nygårdstangen 
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Figur 3.26 Forskjell mellom konsept «vest» med sørvendt kobling til/fra Nygårdstangen (Kj25 øverst) og uten slik kobling (Kj08 
nederst).  Trafikk ÅDT (blå), og lenker med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01). 
 
 
Kj08/Kj25    Konsept «vest» -  uten og med sørvendt tunnelrampekryss til Nygårdstangen: 
En sørvendt tunnelkobling til/fra Nygårdstangen i konsept «vest» bidrar til noe mer sentrumsrettet trafikk, 
men kunne gi klart større trafikknedgang i Bergensdalen. Det er beregnet en trafikknedgang på i 
størrelsesorden 55-60% på Danmarksplass versus 30-35% i konsept «vest» uten en slik kobling.    
Kj25 og sammenstillingen i tabell 7 og figur 3.26 viser at det er potensial for ytterligere effekt i Bergensdalen dersom 
trafikk mellom søndre bydeler og sentrumskjernen kunne bruke ny tunnel til/fra Nygårdstangen. En slik kobling ville 
gjøre det litt mer attraktivt å kjøre til sentrumskjernen. I Kj25 reduseres ikke trafikkarbeidet i sone M1Sentrum slik 
som i Kj08.  Samtidig vil nedgangen i trafikkarbeid i friluft i sone M2Bergensdalen øke fra 11 til 21%.  Trafikken 
langs dagens E39 i Bergensdalen ville kunne reduseres enda mye mer enn i konsept «vest» uten en slik kobling.  
For krysset på Nygårdstangen vil konsept «vest» gi betydelig trafikknedgang.  Også med en slik kobling er det 
beregnet 13% redusert trafikk på armen mot Fløyfjellstunnelen sammenlignet med referanse.      
 
 
 
Oppsummering   -  Kan hovedtunnelen i konsept «vest» også betjene trafikk mellom søndre bydeler og 
sentrumskjernen og dermed gi større avlastning i Bergensdalen? 
 

• En sørvendt tunnelkobling til/fra Nygårdstangen i konsept «vest» bidrar til noe mer sentrumstrafikk, men 
kunne også gi klart større trafikknedgang i Bergensdalen. Det er beregnet en trafikknedgang på rundt 55-
60% på Danmarksplass versus 30-35% i konsept «vest» uten en slik kobling.  Et slikt tunnelrampekryss 
krever fravik, og det er teknisk utfordrende å bygge portaler ved innløpet til Fløyfjellstunnelen.      
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3.13 Hvordan endres virkningene i konsept «øst» dersom fartsgrense økes eller 
ringvegen gjøres lengre? 

For modelltesting av hovedkonsept «øst» via Arna (Kj05) er det valgt en mest mulig direkte og kort variant med en 
høytliggende løsning i Arna. Det er i utgangspunktet forutsatt vegklasse H7 – firefelts veg med fartsgrense 80 km/t.  
Dette er nærmere begrunnet i hovedrapport.   «Øst-konseptet» ligger nokså langt fra sentrum, og som tidligere vist gir 
dette vesentlig mindre trafikknedgang sentralt i Bergen enn konsept «vest».   Det er da interessant å se om økt 
fartsgrense ville gi bedre resultater?  Både konsept «øst» og «kombi» er da testet med 110 km/t i stedet for 80 km/t.     
 
I motsatt retning kan en også tenke seg konsept «øst» med 80 km/t, men der vegstrekningen blir lengre enn det vi i 
utgangspunktet har beregnet. Det kan f.eks. være innenfor en strategi med trinnvis utbygging der en forutsetter en 
lengre og lavtliggende løsning forbi Arna. En kan da f.eks starte med «utbedring» (i praksis 4-felts tunnel) av Fv580 
mellom Arna og Helldal, for senere å utvikle dette til en fullverdig Ringveg øst (omlegging av E39) med kobling 
videre til Sjølinjen med kryssprinsipp S2 som forutsatt.  En slik lengre ringveg er ikke testet i modellen, men ut fra de 
øvrige testene er det mulig å anslå hvilke effekter dette ville gi.         
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj05 Hovedkonsept «øst» med N3 i nord (fartsgrense 80 km/t) 
Kj51 Hovedkonsept «øst» med N3 i nord og fartsgrense 110 km/t  
Kj40 Konsept «kombi» med N6 i nord (fartsgrense 80 km/t) 
Kj52 Konsept «kombi» med N6 i nord og fartsgrense 110 km/t  
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Tabell 8 Sammenstilling av konsept "øst" og "kombi" med fartsgrense 80 km/t og 110 km/t.  Til sammenligning er også vist data 
for konsept "vest" med 80 km/t. 

 
 

 

 
Figur 3.27  Forskjell mellom konsept «øst» med fartsgrense 80 km/t (Kj05 øverst) og 110 km/t (Kj51 nederst).                                  
Trafikk ÅDT (blå), og lenker med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01). 
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Kj05/Kj51    Konsept «øst» -  med fartsgrense hhv. 80 km/t (Kj05) og 110 km/t (Kj51): 
Konsept «øst» med 110 km/t gir større omfordeling av trafikk og beregnet vel 4% økning i kjtkm i Bergen 
kommune. Fartsgrense 110 km/t gir positiv nedgang for Bergensdalen og dagens E39, men ikke effekter helt på 
nivå med konsept «vest» (80 km/t). 
Sammenstillingen i tabell 8 og figur 3.27 viser at fartsgrense 110 km/t ville gi klart større omfordeling av trafikk fra 
«midtsonen» til ytre bydeler sammenlignet med fartsgrense 80 km/t i Kj05.  Flere og lengre bilturer i Bergen gjør 
samtidig at samlet trafikkarbeid i kommunen ville øke med beregnet 4,2% mot 1,6% med 80 km/t.  Økt fartsgrense vil 
altså øke etterspørselen, men ikke redusere kjørelengden.     
 
 

 

 
Figur 3.28   Forskjell mellom konsept «kombi» med fartsgrense 80 km/t (Kj40 øverst) og 110 km/t (Kj52 nederst).                                  
Trafikk ÅDT (blå), og lenker med trafikknedgang (grønn) og trafikkøkning (rød) i forhold til referanse (Kj01). 
 
 
Kj40/Kj52    Konsept «kombi» -  med fartsgrense hhv. 80 km/t (Kj40) og 110 km/t (Kj52): 
Effektene i konsept «kombi» endres vesentlig med 110 km/t i stedet for 80 km/t. Økt fartsnivå gjør at mer av 
gjennomgangstrafikken velger rute via Arna i stedet for via Nygårdstangen.  
Sammenstillingen i tabell 8 og figur 3.28 viser at fartsgrense 110 km/t ville gi vesentlig bedring av effektene i konsept 
«kombi». Fartsnivået utgjør her et «vannskille» ift. vegvalg. Effektene vil da i stor grad bli de samme som for konsept 
«øst» med 110 km/t, men noe mindre økning i trafikkarbeid totalt i Bergen kommune.  For øvrig gir kombinasjonen 
med N6 i nord de samme utfordringene med omfordeling av trafikk i Åsane som tidligere er beskrevet i kapittel 3.8-
3.10.  Testene viser at konsept «kombi» trolig ville være avhengig av fartsgrense 110 km/t for å være med i 
diskusjonen som et reellt alternativ for Ringveg øst.  
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Det er ikke testet i transportmodell, men dersom konsept «øst» via Arna i stedet gjøres lengre, kan en anta at 
de trafikale effektene svekkes noe sammenlignet med hovedkonseptet i Kj05.  
Årsaken til virkningene i konsept «øst» er gjennomgått i kapttel 3.3 og 3.4.  Liten/ingen trafikknedgang i 
Bergensdalen skyldes flere faktorer som motvirker hverandre.   
 
Kj51 med 110 km/t (samme kjørelengde) viste at konsept «øst» da gir større omfordeling av trafikk mellom 
«midtsonen» og ytre bydeler, og økt trafikkarbeid totalt sammenlignet med Kj05 med 80 km/t. En kan da i 
utgangspunktet anta at økt kjørelengde (med 80 km/t) vil gi motsatt effekt.  Ringvegeffekten nord-sør svekkes noe. 
Men samtidig vil også etterspørselsøkningen til fra Arna og kommunene i øst avta noe, og forskyvningen av E16-
trafikken mot sør vil også avta litt.  I sum kan en derfor anta at effektene beregnet i Kj05 ikke vil svekkes så veldig 
mye dersom ringvegen i konsept «øst» gjøres litt lengre.   En klar forutsetning er da full kobling til Sjølinjen/Fjøsanger 
som i Kj05.   Kj36 omtalt i kap 3.14 viser at det meste av «ringvegeffekten» forsvinner om en utbedring i sør bare 
kobles til dagens tofelts vegsystem ved Midtun.   
 
 
 
 
Oppsummering   -  Hvordan endres de trafikale virkningene i konsept «øst» dersom fartsgrense økes eller 
ringvegen gjøres lengre? 
 

• Konsept «øst» med fartsgrense 110 km/t gir større omfordeling av trafikk mellom «midtsonen» og ytre 
bydeler enn med 80 km/t. Flere og lengre bilturer i Bergen gjør samtidig at samlet trafikkarbeid i 
kommunen ville øke med beregnet 4,2% mot 1,6% med 80 km/t.  Økt fartsgrense vil altså øke 
etterspørselen, men ikke redusere kjørelengden.  Fartsgrense 110 km/t ville gi beregnet 15% 
trafikknedgang på Danmarksplass mot beregnet 5% nedgang med 80 km/t.  
  

• Effektene i konsept «kombi» endres vesentlig med 110 km/t i stedet for 80 km/t. Økt fartsnivå gjør at 
mer av gjennomgangstrafikken da velger rute via Arna i stedet for via Nygårdstangen.  Effektene ville bli 
omtrent som for konsept «øst» med 110 km/t, og testene viser at konsept «kombi» trolig ville være 
avhengig av fartsgrense 110 km/t for å være med i diskusjonen som et reellt alternativ for Ringveg øst. 

 
• Dersom konsept «øst» via Arna i stedet gjøres litt lengre, kan en anta at de trafikale effektene svekkes 

noe sammenlignet med resultatene for hovedkonseptet (Kj05).  Flere faktorer som motvirker hverandre 
gjør likevel at endringene ikke trenger bli veldig store sammenlignet med Kj05.  En klar forutsetning er 
da kobling til Sjølinjen/Fjøsanger som i Kj05.    
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3.14 Hva vil effektene bli ved etappevis utvikling av konsept «øst»? 

Virkningene av ulike løsninger i nord – alene og i kombinasjon med Ringveg øst - er analysert i kapitlene 3.8-3.10. 
Generelt vil ny vegløsning i nord bidra til noe økt biltransport sammenlignet med løsninger der en kun bygger 
Ringveg øst.    
 
For konsept «vest» er det ikke mulig å dele opp i etappevis utbygging om en holder utenfor ny vegløsning i nord. 
Virkningene av tunnelen Fjøsanger-Eidsvåg (Kj27) er vist i kapittel 3.10.  
 
Konsept «øst» kan derimot tenkes utbygd etappevis. Det er derfor gjort fire tester som ser på virkningene dersom bare 
deler av konseptet er utbygd.  
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Kj01 Referanse 
Kj05 Hovedkonsept «øst» med N3 i nord 
Kj26 Konsept «øst» uten ny vegløsning i nord 
Kj33 Arna-Fjøsanger, kun søndre del av konsept «øst», uten ny E16-forbindelse 
Kj34 Arna-Fjøsanger, kun søndre del av konsept «øst» 
Kj35 Arna-Vågsbotn, kun nordre dela av konsept «øst» 
Kj36 Arna-Vågsbotn + utbedring Arna-Midtun 
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Tabell 9  Sammenstilling med isolerte effekter av etappeløsninger for konsept "øst" 

 
 
Kj26/Kj33/Kj34: 
Å bare bygge ut søndre del av konsept «øst» mellom Arna og Sjølinjen/Fjøsanger vil gi økt trafikk på i 
størrelsesorden 5% på Danmarksplass.  
Sammenstillingen i tabell 9 viser at det å bare bygge søndre del av konsept «øst» (Kj33/Kj34) gjør at ringvegeffekten 
til/fra Åsane/Nordhordland avtar sammenlignet med hele løsningen Fjøsanger-Vågsbotn (Kj26). Mindre av E16-
trafikken forskyves mot sør, men en får samtidig den økte etterspørselen til/fra Arna og kommunene i øst.  Resultatet 
blir i størrelsesorden 5% økt trafikk på Danmarksplass og tilsvarende 5% økt trafikkarbeid i sone M2 Bergensdalen.  
 
Kj26/Kj35: 
Å bare bygge ut nordre del av konsept «øst» vil gi relativt små trafikale endringer i forhold til beregnet 
referanse, men noe mer trafikk vil gå via Åsane 
Sammenstillingen i tabell 9 viser at det å bare bygge nordre del av konsept «øst» (Kj35) gir generelt noe trafikkøkning 
(økt etterspørsel), men små utslag i forhold til referanse. 
 
Kj26/Kj36: 
Nordre del av konsept «øst», sammen med «utbedring» mellom Arna og Midtun, gir vesentlig mindre 
«ringvegeffekt» enn full løsning Sjølinjen/Fjøsanger-Vågsbotn. 
Resultatene av Kj36 er vanskelig å tolke, men kombinasjonen ser ut til å utløse bla. økt etterspørsel til/fra 
Nordhordland. Det er likevel slik at dagens trafikknivå og E16-trafikk via Åsane opprettholdes. «Utbedring» mellom 
Arna og Midtun gir samtidig økt etterspørsel til/fra øst og dermed økt trafikk i korridoren.  Kombinasjonen (Kj36) 
uten kobling til Sjølinjen/Fjøsanger gir generelt mye mindre «ringvegeffekt» enn hele løsningen Fjøsanger-Vågsbotn 
(Kj26).    
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Oppsummering   -  Hva vil effektene bli ved etappevis utvikling av konsept «øst»? 
 

• Å bare bygge ut søndre del av konsept «øst» mellom Arna og Sjølinjen/Fjøsanger vil gi økt trafikk på i 
størrelsesorden 5% på Danmarksplass. Trafikkarbeidet i sone M2 Bergensdalen øker tilsvarende. 
  

• Å bare bygge ut nordre del av konsept «øst» vil gi relativt små trafikale endringer i forhold til beregnet 
referanse, men noe mer trafikk vil gå via Åsane 

 
• Nordre del av konsept «øst», sammen med «utbedring» mellom Arna og Midtun, gir vesentlig mindre 

«ringvegeffekt» enn full løsning Sjølinjen/Fjøsanger-Vågsbotn 
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3.15 Vil Ringveg øst gjøre det mulig å legge bybane i Åsaneveien uten å forlenge 
Fløyfjellstunnelen? 

I forbindelse med planlegging av bybane til Åsane er det fra politisk hold reist spørsmål om hvordan Ringveg øst kan 
virke sammen med bybanealternativ «3Ba» i ytre Sandviken.  Konkret er det spurt om Ringveg øst gjør at en kan 
legge bybane i Åsaneveien (Helleveien) uten å forlenge Fløyfjellstunnelen.    
 
 
Relevante kjøringer for sammenligning og analyse 
Det vises her til tolking og analyser i kapittel 3.2 der en har sett på økte restriksjoner sammen med Ringveg øst.   
I praksis vil bybane i Åsanevegen tilsvare reduksjonen som er analysert med kollektivfelt.  
 
Selv med 50% økt takstnivå i bomringen sammen med bybane i Åsanevegen, vil det gi sammenbrudd i 
trafikkavviklingen i Sandviken.  Dette vil her ramme busstrafikken ekstra hardt.     
Det vises her til kapittel 3.2 der en ser at Ringveg øst i kombinasjon med økte restriksjoner (inkl. kollektivfelt eller i 
dette tilfellet bybane i Åsaneveien) ikke gir tilstrekkelig trafikkreduksjon til at biltrafikken kan avvikles på to felt.  Det 
som her vil være ekstra ille er at manglende framkommelighet også vil ramme all busstrafikk til fra Åsane, da en med 
med bybane i Åsaneveien heller ikke har kollektivfelt. 
 
 
 
 
Oppsummering   -  Vil Ringveg øst gjøre det mulig å legge bybane i Åsaneveien (Helleveien) uten å forlenge 
Fløyfjellstunnelen? 
 

• Det er ikke mulig å legge bybane i Åsaneveien uten å forlenge Fløyfjellstunnelen (begge løp).  Verken 
konsept «øst» eller «vest» vil redusere trafikken i Åsaneveien så mye at den kan avvikles på to felt.  I 
praksis vil det gi sammenbrudd i trafikkavviklingen, noe som her rammer busstrafikken ekstra hardt 
siden en med bybane i Åsaneveien heller ikke kan ha kollektivfelt. 

 
• Alternativene 3Ba/3Bb for bybanen krever forlenging av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Disse kan da 

ikke kombineres med konsept «vest» siden det bare er mulig med ett kryss i Eidsvåg.   
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3.16 Hvilke sammenhenger gjelder mellom Ringveg øst/E16 og lokalisering av ny 
godsterminal? 

 
Jernbaneverket har i KVU (nov 2015) anbefalt at ny godsterminal plasseres på Unneland eller i Rådal. I debatten om 
lokalisering inngår også alternativ på Haukås og flere nye forslag til løsninger i Arnadalen/Espeland.  
 
Statens vegvesen har i denne utredningen ikke gjort spesielle trafikkmodellberegninger knyttet til godsterminal.           
Vi viser derfor til Jernbaneverkets KVU for vurderinger/beregninger av godstransportstrømmer, transportøkonomi, 
miljøvirkninger mv. for ulike lokaliteter.   
 
Ut fra rent funksjonelle forhold/avhengigheter og konfliktpotensial er det likevel mulig å se og oppsummere følgende 
sammenhenger med Ringveg øst:    
 
 
 
Oppsummering   -  Hvilke sammenhenger gjelder mellom Ringveg øst/E16 og lokalisering av ny godsterminal? 
 

 
• Ny Ringveg øst via Arna (konsept «øst») vil tilnærmet være en forutsetning for å plassere gods-terminal på 

Unneland eller i Arnadalen/Espeland. Terminal på Unneland vil kreve tilførselsveg til Ringveg øst og E16.  
Hovedvegtilknytning vil da ligge i området mellom Espeland og dagens E16. 

• Dersom terminalplassering i Arnadalen skulle bli aktuelt, er det helt avgjørende at løsning ikke kan  være i 
direkte arealkonflikt med mulig framføring og kryss for Ringveg øst/E16.  

• Terminalplassering i Rådal eller på Haukås vil ha god tilkobling til dagens E39, og ikke være avhengig av ny 
Ringveg øst. Også for disse lokalitetene vil det likevel være klart ønskelig med bedre tilknytning til E16. 
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