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FORORD 
 
 
Statens vegvesen Region Vest utarbeider reguleringsplan og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 
kap. VII-a for vegtiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås. 
 
Konsekvensutredningen gjennomføres med utgangspunkt i melding om konsekvensutredning med forslag til 
utredningsprogram datert januar 2005.  
 
Asplan Viak AS er engasjert til å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning av temaene landskapsbilde, 
nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser. Konsekvensutredningen er utarbeidet i samarbeid med 
representanter fra Bergen kommune og Statens vegvesen. 
 
Denne rapporten omhandler vegtiltakets konsekvenser for deltema landskapsbilde. Rapporten er utarbeidet ved 
Asplan Viaks kontor i Bergen.  
 
Følgende har vært kontaktpersoner utredningsprosessen: 
 
Bergen kommune:  Karin Davanger, Byutvikling/Plan- og miljøetaten 
Statens vegvesen Region Vest: Tonje Holm og Steinar Solberg, Ressursavdelingen 
 
Oppdragsansvarlig hos Asplan Viak AS er Guro Steine. 
 
 
 
Asplan Viak AS 
November 2005  
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten omfatter konsekvensutredning av deltema landskapsbilde for fire forskjellige alternative 
løsninger når ny E39 fra Os skal kobles mot eksisterende vegnett i Rådalsområdet. 
 
Konsekvensutredningen er gjort etter Håndbok 140, og omfatter en vurdering av hvordan tiltaket vil influere på 
landskapet som følge av tiltakets terrengendringer, retninger, form og dimensjon, oppdeling og visuell 
barrierevirkning, samt tiltakets synlighet eller eksponering mot omgivelsene. 
 
Influensområdet omfatter de landskapsrommene som blir berørt av veg i dagen, kryss og tunnelpåhugg. Dette 
gjelder områdene i Rådalen, nytt vegkryss på Nordås, og to alternative kryssområder ved Flyplassveien; 
Holtastølen og Skeievatnet. I tillegg omfatter influensområdet landskapsrommet rundt Laguneparken og 
Apeltunvatnet, som er berørt av dagens veg (0-alternativet). 
 
Området er opprinnelig et småskala og mosaikkpreget kulturlandskap med vann, dyrka mark, skogkledde åser og 
høydedrag. I løpet av de siste 30 årene har området endret karakter, og tiltaksområdet framstår i dag som et 
viktig knutepunkt både når det gjelder infrastruktur og utbygging. Bebyggelsen omfatter regionens største 
kjøpesenter i Lagunen, forretning/industri/næringsvirksomhet på Nordås, og store, til dels nye boligområder på 
Skjold, Nordås, Sørås, Råvarden, Råstøl og Apeltun.  
 
Apeltunvassdraget med Råtjern og Apeltunvatnet er viktige landskapselement i influensområdet. Vassdraget 
danner et sammenhengende” blågrønt” drag mellom Smørås/Nøttveit, Apeltun og Nordåsvatnet. Lenger vest 
danner Skeievatnet, Siljustøl og Fana golfklubbs bane et større, verdifullt og sammenhengende grøntdrag mellom 
tettbebyggelsen og jordbrukslandskapet.  
 
Alle alternativene er like når det gjelder nytt kryss og tunnelpåhugg på Nordås. Det samme gjelder 
konsekvensene for Laguneparken og Apeltunvatnet. Området berøres ikke direkte av tiltaket, men vil få en lavere 
trafikkbelastning som vil kunne bidra til en forbedring av landskapsopplevelsen. 
 
Ved Flyplassveien ligger forskjellen i alternativer i lokalisering av kryss og tunnelpåhugg for ny Rv 580 
”Søråstunnelen”. Alternativene A1 og B1 (kryss og kort tunnel ved Holtastølen) har stor visuell barrierevirkning 
knyttet til sterk eksponering mot omkringliggende bolig- og friområder, både på nært hold og lengre avstand. 
Alternativene A2 og B2 (kryss og lang tunnel ved Skeievatnet) har like stor barrierevirkning knyttet til 
lokaliseringen midt mellom Siljustøl og Skeievatnet. Begge alternativene forbruker grøntareal og bryter inn i lokale 
og romdannende terrengformasjoner i om lag samme grad. Siden landskapsrommet Skeievatnet/Siljustøl er gitt 
høyere verdi, og alternativet i tillegg gir mindre rom for terrengtiltak og formgivning av arealene rundt krysset, 
vurderes alternativene A2 og B2 ved Skeievatnet som noe dårligere enn alternativene A1 og B1 ved Holtastølen. 
 
I Rådalen ligger forskjellene i to alternative toplanskryss som kobler E39 til Rv 546 Fanavegen. Alternativene A1 
og A2 (kobling til/fra Os) har en avstand mellom kryss/ramper og Osbanetraseen som gir muligheter for 
formgivning og skjermende terreng- og vegetasjonstiltak mot eksisterende og framtidig bebyggelse. Alternativet 
bryter i mindre grad med viktige terrengformer enn alternativene B1 og B2 (fullt kryss med alle svingebevegelser). 
Alternativene B1 og B2 (fullt kryss) har et større arealforbruk, bryter sterkere med karakteristiske terrengformer, 
og har stor grad av nærføring til Osbanen. Samlet vurderes alternativene B1 og B2 som dårligere enn 
alternativene A1 og A2. 
 
Hovedkonklusjonen er at alternativ B2, som både kommer i konflikt med landskapsrommet rundt Skeievatnet og 
gir fullt utbygd kryss i Rådalen har størst negative konsekvenser for landskapsbildet i influensområdet. Alternativ 
A1, kort tunnel ved Holtastølen og redusert kryss i Rådalen har minst negative konsekvenser. Vurderingene gjort 
for det enkelte landskapsområde bør vektlegges i videre utforming av vegtiltaket og avbøtende tiltak. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for konsekvensutredningen 

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for ny E39 mellom Os og Bergen, der ny E39 går i tunnel som kommer ut i 
dagen i Rådalen (E39 Svegatjørn – Rådal). Denne planen tar ikke stilling til hvordan ny E39 fra Os skal knyttes til 
vegsystemet i Rådalsområdet. Dagens vegsystem i området nærmer seg kapasitetsgrensen, og kollektivtrafikken 
sliter med dårlig framkommelighet. Prosjektet E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter plan for tilknytning av ny E39 
fra Os til vegsystemet i Rådalsområdet, inkludert endringer på eksisterende hovedvegnett, slik at en oppnår god 
trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. 
 
Planoppgaven løses som reguleringsplan av hensyn til hensiktsmessig avgrensning av planomfang, samt 
behovet for detaljering av tekniske løsninger. Som en del av planarbeidet gjennomføres konsekvensutredning 
(KU) etter plan- og bygningsloven (PBL) kap. VII-a.  Statens vegvesen er tiltakshaver og Bergen kommune er 
ansvarlig myndighet. Planarbeidet koordineres med tilsvarende arbeid for det tilliggende prosjektet E39 
Svegatjørn - Rådal. 
 
1.2 Problemstillinger og mål 

Med dagens trafikkproblemer i Rådalsområdet skal det søkes en løsning som på best mulig måte kobler ny E39 
fra Os mot vegnett i Rådalsområdet, slik at en oppnår god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og 
lokalvegtrafikk, med minst mulig ulempe for menneske, miljø og samfunn, til lavest mulig kostnad.  
 
Målet for tiltakshaver og ansvarlig myndighet er å lage en framtidsrettet plan for sammenknytning av vegsystemet 
i et område med forskjellige interessemotsetninger og utbyggingsbehov som vil strekke seg over tid.  
 
Det er videre et mål å få til en beslutningsrelevant og etterprøvbar konsekvensutredning. I utredningsprogrammet 
er det lagt vekt på at utredningstema og omfang av utredningen skal stå i forhold til den betydning og relevans 
det har for planarbeidet.  
 
1.3 Forholdet til øvrige planer og retningslinjer 

Det foreligger en rekke planer for både vegtiltak, nye boligområder og annen infrastruktur i og i nær tilknytning til 
planområdet. Flere planer og tiltak er i behandling og gjennomføring kommet så langt at det er besluttet å la disse 
være en del av 0-alternativet, det vil si det sammenligningsgrunnlaget som vegtiltaket E39/Rv 580 Rådal - Sørås 
skal konsekvensvurderes mot. De viktigste av disse planene er kort gjengitt i det følgende: 
 
Kommuneplanens arealdel 2000-2011 (2019) beskriver problemstillingene for vegsystemet i Rådal og skisserer 
framtidig løsning for området basert på ny tunnel og frigjøring av dagens veg forbi Lagunen til lokalvegtrafikk. De 
aktuelle traséene og kryssområdene er lagt til grunn for videre arbeid med reguleringsplan og KU. 
 
Reguleringsplan og KU for E39 mellom Os og Bergen, parsellen E 39 Svegatjørn - Rådal er under utarbeiding. 
Vegen går i tunnel det meste av strekningen og planlegges som en 4 felts veg i tråd med gjeldende vegnormaler. 
Planen baserer seg på at parsellen avsluttes med et enkelt kryss mot Rv546 Fanavegen i Rådalen, og tar ikke 
stilling til hvordan trafikken håndteres videre i området. 
 
Kommunedelplan for bybane mellom Bergen sentrum og flyplassen (Flesland) ble godkjent våren 2000. For 
strekningen Nesttun-Rådal ble det meldt oppstart på reguleringsplanarbeid tidlig i 2005. Bybanetraséen vil følge 
Rv 582 Fanavegen, og planer for utbedring av vegen på denne strekningen vil følge parallelt. Aktuelle 
depotområder for bybanen er i konflikt med alternativene for kryss i Rådalen og ved Flyplassveien. 
 
Fritz C. Riebers veg (Rv580) skal i løpet av 2006 fullføres som 4 felts veg på strekningen Hop-Søråskrysset. 
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Det skal utarbeides en kommunedelplan for Laguneområdet. Lagunen Eiendom har lenge arbeidet med planer 
for utvikling av en den såkalte Laguneparken, både kortsiktige utbyggingsplaner og mer langsiktige 
utviklingsmuligheter. Det er forholdsvis nylig gjennomført en betydelig utbygging av Lagunen kjøpesenter og 
tilliggende parkeringsarealer. 
 
Reguleringsplan for ny avlastningsveg mellom Krohnåsvegen og Fanavegen i Laguneparken er vedtatt og 
arbeidet med vegen påbegynt. 
 
Rådal Nord: Det foreligger forslag til reguleringsplan for et område mellom Laguneparken og framtidig 
kryssområde mellom ny E39 fra Os og Rv546 Fanavegen. Planens hovedformål er boligområde og ny 
ungdomsskole. Planforslaget inneholder ny tilknytningsveg mellom Laguneparken og Fanavegen. Planforslaget 
er under behandling. 
 
Råstølen og Råvarden: Utbygging av regulerte boligområder nord og sør for Flyplassveien pågår. 
 
Apeltunvegen: Det foreligger godkjent reguleringsplan for tilknytning av Apeltunvegen til Krohnåsvegen like øst 
for Lagunen. 
 
Det foreligger godkjent plan for golfbane ved Skeievatnet – Steinsviktjern. Banen er under opparbeidelse. Deler 
av planområdet på nordsiden av Flyplassveien er i konflikt med ett av alternativene for kryss mellom Rv 580 
Søråstunnelen og Flyplassveien. 
 
 
1.4 Problemstillinger og mål for deltema landskapsbilde 

Overordnete nasjonale mål for landskap er at hensynet til estetikk og landskapsbilde skal tillegges vekt i 
planprosessen. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter 
og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i Europa. 
 
Transportsektoren har et selvstendig ansvar for å ivareta landskapet. Nye veger og utbedringstiltak på 
eksisterende vegnett skal ikke bidra til å skape nye problemsoner. Problemsoner langs veg oppstår der 
landskapet påføres så store belastninger at dets kvaliteter eller karakter blir sterkt redusert eller ødelagt. 
 
I denne konsekvensutredningen vil det bli vurdert om og i hvilken grad tiltaket vil innvirke på landskapsbildet i 
influensområdet.  
 
Trafikkmengden i planområdet og høye krav til utforming av stamveg- og hovedvegnett gir arealkrevende 
løsninger som gir store inngrep i landskapet.  I utredningsprogrammet er det spesielt lagt vekt på i hvilken grad ny 
E39/Rv 580 Rådal – Sørås vil endre landskapet som følge av tiltakets terrengendringer, retninger, form og 
dimensjon, oppdeling og visuell barrierevirkning, samt tiltakets synlighet eller eksponering mot omgivelsene. 
 
Målsetting for utredningen av deltema landskapsbilde er å: 

• Tydeliggjøre hvilke konsekvenser de ulike alternativ for planlagt tiltak vil ha i forhold til landskapet 
• Vurdere aktuelle avbøtende tiltak  
• Få fram hvilket alternativ som har minst konsekvenser for de aktuelle landskapsverdiene. 
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2 TILTAKET 

2.1 Planavgrensning 

Arealsituasjonen i Rådalsområdet tilsier at store deler av planprosjektet vil ligge i fjell. Kryssområdene, hvor 
hovedvegsystem knyttes mot lokalvegsystem, vil ligge helt eller delvis i dagen. Grunnet store trafikkmengder og 
tilhørende tekniske krav til utforming av kryssene, må en regne med separate ramper og arealkrevende 
utforming. 
 
Følgende utbyggingsalternativ er lagt til grunn for konsekvensutredningen: 

• Rv580 ”Søråstunnelen”, gjennomgående, sørvestlig påhogg i området ved Holtastølen (kort tunnel) eller 
Skeievatnet (lang tunnel). 

• E39 ”Råtunnelen” rampes inn på Rv580 ”Søråstunnelen” retning Bergen sentrum. 
• E39 (Os) kobles mot Rv546 Fanavegen i Rådal (dagløsning) enten ved rampe til/fra Os eller fullt kryss. 

 
Det forutsettes tre kryssområder i dagen: 

• Kryss mellom ny E39 til/fra Os og Fanavegen i næringsområdet i Rådalen.  
• Kryss ved nordlig utløp av ny tunnellenke under Sørås, i området ved Nordås. 
• Kryss ved sørlig utløp av ny tunnellenke under Sørås, i området mellom Skeievatnet og Holtastølen. 

 

 
Figur 1: Planavgrensning fra Melding om konsekvensutredning 
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2.2 0-alternativet 

0-alternativet er dagens situasjon, supplert og framskrevet med prosjekter der planer og finansiering er avklart så 
langt at de trolig vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste åra. Dette gjelder følgende prosjekter og tiltak:  
 

• Ny E39 (Os - Rådal) koblet med enkelt kryss mot Rv546 i Rådalsområdet 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Sørås inklusive nytt Søråskryss, utbygd til 4 felts veg 
• Bybane sentrum – Nesttun, inkl. kapasitetstiltak i Fjøsangerveien m.fl. 
• Ny vegforbindelse (tunnel) mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen 
• Ny avlastningsveg mellom Krohnåsvegen og Fanavegen i Laguneparken 
• Sandbrekkevegen åpnes for gjennomkjøring 
• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide, utenfor planområdet) 

 
Sammenligningsåret for 0-alternativet og utbyggingsalternativet er 2031. 
 
0-alternativet er en referansesituasjon som skal være sammenligningsgrunnlag/utgangspunkt for vurderingen av 
konsekvenser for de andre alternativene. Den skal gi et bilde av situasjonen i analyseperioden dersom tiltaket 
som konsekvensutredes ikke blir gjennomført. Alle andre tiltak som er vedtatt, inkluderes i referansesituasjonen. 
Dette gjelder også andre arealplaner i influensområdet, som vedtatte reguleringsplaner og gjeldende arealdel til 
kommuneplanen (se også kap.1.3). 
 
 
2.3 Utbyggingsalternativet 

Alternative påhogg for Rv580 ”Søråstunnelen” ved Holtastølen eller Skeievatnet, samt alternative kryssløsninger 
for kobling E39 (Os) og Rv546 Fanavegen i Rådal gir følgende kombinasjon av alternativ i 
konsekvensutredningen: 
 

  Rv580 ”Søråstunnelen” 
  Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 

 
Rampe til/fra 
Os 
 

 
 
A1 
 
 

 
 
A2 

 
Rådal: 
E39 (Os) x  
Rv546 Fanavegen 

 
 
Fullt kryss 
 
 

 
 
B1 

 
 
B2 

Figur 2: Kombinasjon av alternativer. 
 
Krysset ved Nordås blir det samme i alle alternativene. 
 
Alternativene er navngitt som følger: 
 
Alternativ A1, Kort tunnel Holtastølen, rampe kun til/fra Os i Rådalen 
Alternativ A2, Lang tunnel Skeievatnet, rampe kun til/fra Os i Rådalen 
Alternativ B1, Kort tunnel Holtastølen, fullt kryss i Rådalen 
Alternativ B2, Lang tunnel Skeievatnet, fullt kryss i Rådalen 
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2.4 Utforming og dimensjonering 

Tiltaket omfatter følgende veger, kryss og ramper: 
 
Stamveg: 

• Ny E39 til/fra Os gjennom nye ”Råtunnelen”, inn på Rv 580 ”Søråstunnelen” og videre ut på dagens 
Rv580 Fritz C. Riebers veg til/fra Hop. 

 
H1-veger: 

• Rv580 Flyplassvegen, gjennom nye ”Søråstunnelen”. 
• Rv580 Flyplassvegen, dagens trasé gjennom Rådalskrysset. 
• Rv546 Fanavegen. 

 
Ramper mellom: 

• Ny E39 til/fra Os og Rv546 Fanavegen.  
• Ny Rv580 ”Søråstunnelen” og dagens Rv580 Fritz C. Riebers veg. 
• Ny Rv580 ”Søråstunnelen” og Rv580 Flyplassvegen. 
• Ny Rv580 ”Søråstunnelen” og ny E39 ”Råtunnelen”. 

 
Dimensjoneringskriterier for detaljutforming av tiltaket er hentet fra gjeldende vegnormaler og håndbøker. 
 
 

 
Figur 3: Kryss mellom E 39 og Fanavegen i Rådalen, 
alternativene A1 og A2 

 
Figur 4: Fullt kryss med alle svingebevegelser i 
Rådalen, alternativene B1 og B2 

 

 
Figur 5: Kobling mellom Flyplassveien og 
Søråstunnelen, tunnel og ramper ved Holtastølen i 
alternativene A1 og B1  

Figur 6: Kobling mellom Fritz C. Riebers vei og 
Søråstunnelen på Nordås 
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3 AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte berørt av planlagt utbygging, herunder permanente eller 
midlertidige massedeponier, riggområder og anleggsveger. Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet 
med nytt og gammelt veinett og de omkringliggende områder som kan bli påvirket av tiltaket E39/Rv 580 Rådal – 
Sørås. 
 
Store deler av tiltaket E 39/Rv 580 Rådal – Sørås går i tunnel og vil ikke ha konsekvenser for opplevelsen av 
landskapet i tiltaksområdet. I Melding om konsekvensutredning med utredningsprogram (januar 2005) er 
influensområdet for deltema landskapsbilde avgrenset til de landskapsrommene som blir berørt av veg i dagen. 
Dette omfatter områdene for de nye kryssområdene i Rådalen, Nordås(dalen) og de to alternative kryssområdene 
ved Flyplassveien; Holtastølen og Skeievatnet. I tillegg omfatter influensområdet landskapsrommet rundt 
Laguneparken og Apeltunvatnet, som vil være berørt av 0-alternativet. 
 
Varig deponering av overskuddsmasser fra tunnelene vil bli håndtert utenfor tiltaksområdet. Det foreligger per i 
dag ikke konkrete planer eller områder for massedeponi. Det kan blant annet være aktuelt å levere massene til 
knusing hos lokale aktører. Utredningen omfatter derfor ikke eventuelle arealer for plassering av 
overskuddsmasser.  
 
På utredningstidspunktet er det ikke tatt endelig stilling til omfang av eventuelle støyskjermingstiltak. Utredningen 
omfatter derfor ikke vurdering av støyskjermingstiltak utover generelle betraktninger. Det samme er tilfelle for 
utforming av konstruksjoner som bruer, tunnelportaler og murer. 
 
I den grad tiltaket vil være synlig også fra områder utenfor de direkte berørte landskapsrommene (fjernvirkning) 
vil dette bli omtalt spesielt. På grunn av avstand vil de eventuelle konsekvensene mest sannsynlig være små. 
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4 METODE 

Konsekvensanalysen er gjennomført i samsvar med veiledningen i ”Håndbok 140, Konsekvensanalyser”, 
høringsutgave mars 2005 fra Statens vegvesen. Metoden kan i korte trekk beskrives med følgende arbeidstrinn: 
 

• Registrering og befaring 
• Avgrensning av influensområde/r 
• Inndeling i helhetlige landskapsområder 
• Beskrive de enkelte landskapsområdene og vurdere landskapets verdi iht. kriterier gitt i Hb 140 
• Beskrive tiltakets omfang av endringer for det enkelte landskapsområde iht. kriterier gitt i Hb. 140 
• Fastsette tiltakets konsekvens for det enkelte landskapsområde ved å sammenholde områdets verdi 

med omfanget av tiltaket iht. gitt matrise i Hb. 140 
• Samlet vurdering av konsekvenser for landskapet for hvert enkelt alternativ 
• Rangering av alternativer med tanke på konsekvenser for landskapet 

 
Inndelingen i landskapsområder er gjort på bakgrunn av registreringer og analyse av landskapets romdannelser, 
karakteristiske landskapstrekk og enkeltelementer. I tillegg til befaring i felt er det innhentet opplysninger fra 
tidligere gjennomførte landskapsanalyser og verdivurderinger i forbindelse med ulike planarbeid i tiltaks- og 
influensområdet. 
 
4.1 Kriterier for vurdering av verdi  

Landskapsverdi er angitt på en tredelt glideskala: liten – middels – stor verdi. Verdifastsettelsen er relatert til 
landskapsanalysens beskrivelse av landskapskarakteren. Overordnede kriterier for verdiklassifisering av 
landskap er mangfold/variasjon, helhet/kontinuitet, inntrykksstyrke/intensitet. I Hb 140, høringsutgaven 2005, er 
dette uttrykt med begrepet landskapets ”komposisjon”, beskrevet som samspillet mellom landform/terrengform, 
vegetasjon, elver og vann, bebyggelse og infrastruktur. 
 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder i 
ubebygde og 
spredtbygde 
strøk 

Områder som framstår som 
noe kaotiske eller monotone, 
og dermed har en dårlig 
komposisjon. 
 
Områder hvor anlegg og 
bebyggelse bryter med 
topografien og andre 
overordnede karaktertrekk. 

Områder hvor elementene 
utgjør en god komposisjon. 
 
Landskap som er vanlig typiske 
for landskapet i regionen. 
 
Landskap som er spesielle i 
regional sammenheng, men 
vanlig i landet for øvrig.  

Områder hvor elementene 
utgjør en spesielt god 
komposisjon. 
 
Landskap som er et spesielt 
godt eksempel på landskapet i 
regionen. 
 
Landskap som er spesielle i 
nasjonal sammenheng. 
 
Områder/elementer 
(strukturerende elementer, 
landemerker osv.) som er 
spesielt viktige for landskapets 
karakter og/eller har høy 
arkitektonisk kvalitet 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

Områder som framstår som 
noe kaotiske eller monotone, 
og dermed har en dårlig 
komposisjon. 
 
Områder hvor anlegg og 
bebyggelse bryter med 
topografien og andre 
overordnede karaktertrekk. 

Områder hvor elementene 
utgjør en god komposisjon. 

Områder hvor elementene 
utgjør en spesielt god 
komposisjon. 
 
Områder/elementer 
(strukturerende elementer, 
landemerker osv.) som er 
spesielt viktige for landskapets 
karakter og/eller har høy 
arkitektonisk kvalitet 

Figur 7: Kriterier for vurdering av landskapsbildets verdi. 
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4.2 Kriterier for vurdering av omfang 

Tiltakets omfang av endring på landskapet i influensområdet er angitt på en femdelt glideskala: Stort positivt 
omfang - middels positivt omfang – lite/intet omfang – middels negativt omfang – stort negativt omfang. Både 
tiltakets inngrep i de berørte områdene, synlighet/fjernvirkning og virkning av foreslåtte avbøtende tiltak vurderes. 
 
 Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 
omfang 

Lite/intet omfang Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

D
im

en
sj

on
/s

ka
l

a/
st

ør
re

ls
es

fo
rh

ol
d 

Tiltaket vil erstatte 
eller endre eks. veger 
slik at vegene vil stå i 
et harmonisk forhold 
til 
landskapets/omgivels
enes skala 

Tiltaket vil erstatte 
eller endre eks. veger 
slik at disse vil stå i et 
noe mer harmonisk 
forhold til 
landskapets/omgivels
enes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil stort sett stå i et 
harmonisk forhold til 
landskapets/omgivels
enes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil stort sett stå i et 
lite harmonisk forhold 
til 
landskapets/omgivels
enes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil sprenge 
landskapets/omgivels
enes skala 

Vi
su

el
l 

fo
ra

nk
rin

g/
til

pa
sn

in
g 

Tiltaket vil tilpasse 
seg/ ha en visuell 
forankring i land-
skapets/stedets form 
og elementer1 som 
tilfører landskapet 
nye kvaliteter 

Tiltaket vil tilpasse 
seg/ha en visuell 
forankring i 
landskapets/ stedets 
form og elementer 
som framhever disse 

Tiltaket vil stort sett 
være tilpasse/ ha 
visuell forankring i 
landskapets/ stedets 
form og elementer 

Tiltaket er stedvis 
dårlig tilpasset/har 
stedvis dårlig visuell 
forankring i 
landskapets/ stedets 
form og elementer 

Tiltaket vil stort sett 
være dårlig tilpasset 
til/forankret i 
landskapets/ stedets 
form og elementer 

Ti
lta

ke
ts

 
di

m
en

sj
on

/ 
sk

al
a 

Tiltaket vil erstatte 
eller endre eks. veger 
slik at vegene vil stå i 
et harmonisk forhold 
til landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltaket vil erstatte/-
endre eks. veger slik 
at disse vil stå i et 
noe mer harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil stort sett stå i et 
harmonisk forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil stå i et lite 
harmonisk forhold til 
landskapets/omgivels
enes skala 

Tiltakets dimensjon 
vil sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Ut
fo

rm
in

g2
 

Tiltakets utforming vil 
framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg 

Tiltakets utforming vil 
styrke omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg 

Tiltakets utforming vil 
stort sett være 
tilpasset omgivelsene

Tiltakets utforming vil 
stedvis være dårlig 
tilpasset omgivelsene 

Tiltakets utforming vil 
være dårlig tilpasset 
omgivelsene 

Re
is

eo
pp

le
ve

l
se

3  

Tiltaket vil være 
lokalisert og utformet 
slik at 
reiseopplevelsen 
stort sett blir god 

Tiltaket vil være 
lokalisert og utformet 
slik at 
reiseopplevelsen blir 
god på deler av 
strekningen 

Tiltaket vil være 
lokalisert og utformet 
slik at 
reiseopplevelsen blir 
begrenset 

Tiltaket vil være 
lokalisert og utformet 
slik at 
reiseopplevelsen blir 
dårlig på deler av 
strekningen 

Tiltaket vil være 
lokalisert og utformet 
slik at 
reiseopplevelsen 
stort sett blir dårlig 

Figur 8: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang. 
 
 
4.3 Samlet vurdering  

Konsekvensvurderingen er en sammenstilling av landskapsområdets verdi og vegtiltakets omfang. 
Konsekvensvurderingen er gjort både for det enkelte landskapsområde og for det samlede alternativet. 
Konsekvensene er angitt på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 
konsekvens (- - - -). Til sist er det gjort en rangering av alternativer med tanke på alternativenes konsekvens for 
landskapet. 
 

                                                           
1 Landskapets form og elementer: Landform/terrengform, elver/vann, vegetasjon og bebyggelsesmønster/byform 
2 Utforming: Tverrsnitt, geometri, utstyr og konstruksjoner (inkl. støytiltak) 
3 Reiseopplevelse: Kjørendes opplevelse langs vegen. 
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5 LANDSKAPSANALYSE 

5.1 Overordnede landskapstrekk 

Landskapsregion 
Tiltaks- og influensområdet tilhører landskapsregion 21, Ytre fjordbygder på Vestlandet, underregion 21.05 
Bergensbuene i Nasjonalt referansesystem for landskap.  
 
Generelt 
Området ligger i bydelene Fana og Ytrebygda, og er opprinnelig et landbruksområde med gårdstun og forholdsvis 
spredt bebyggelse av frittliggende eneboliger. Det opprinnelige landskapet er et småskala kulturlandskap med 
variert og vekslende terreng med vann, dyrka mark, skogkledde åser og høydedrag. I løpet av de siste 30 årene 
har området endret karakter, og tiltaksområdet framstår i dag som et viktig knutepunkt både når det gjelder 
infrastruktur og utbygging. Området er et sammensatt utbyggingsområde med regionens største kjøpesenter i 
Lagunen, forretning/industri/næringsvirksomhet på Nordås, og store og til dels nye boligområder på Skjold, 
Nordås, Sørås, Råvarden, Råstøl og Apeltun. Lengst sør i området går tettbebyggelsen gradvis over i de åpnere 
jordbruksområdene i Fana. Landskapet i influensområdet er preget av denne omdisponeringen av tidligere 
jordbruksarealer, og det opprinnelige landskapsbildet i varig endring fra kulturlandskap til tettbebyggelse. 
 
Topografi, landformer 
Landskapet i tiltaksområdet er svært småkupert og varierer i høyde mellom ca 20 og 225 moh med de høyeste 
åsene lengst øst og i indre deler av området. Berggrunnen i området utgjør den indre delen av ”Bergensbuene”, 
som har gitt navn til landskapsunderregionen. ”Bergensbuene” er en tykk serie av skyvedekker som i 
tiltaksområdet ligger i N-S og NØ-SV retning. Retningene finner vi igjen i områdets markerte terrengformer med 
tydelige åsdrag og dalsøkk i nord – sør og nordøstlig – sørvestlig retning. Viktige høydedrag er Sørås, Råvarden, 
ryggen Stendafjellet – Krohnåsen – Smørås, og Skeisåsen lengst mot sør. Disse åsene omkranser og avgrenser 
landskapsrommene i influensområdet visuelt.  
 
Vegetasjon 
Mens åser og høydedrag er skrinne og har lite løsmasser, finnes det til dels dype lag med løsmasser i 
forsenkninger og dalsøkk. Furu og furu/bjørk blandingsskog dominerer de skrinne områdene og høyeste åsene 
som Stendafjellet og Råvarden. Lisider i overgangen mot eldre kulturmark har innslag av rikere skog og 
edelløvskog som danner fint utformede randsoner, særlig i sør- og sørvestlig eksponerte hellinger. Et godt 
eksempel på dette vegetasjonsmønsteret er edelløvskogslokaliteten Krohnåsen i Rådalen, som ligger vestvendt i 
brattlendt terreng mellom dyrka mark i dalbunnen og barskogen på Stendafjellet. Sterk utbygging er i ferd med å 
endre dette vegetasjonsmønsteret. Både tidligere dyrka mark, beitemark, randsoner og restarealer etter 
utbyggingsprosjekter er preget av pionervekster og gjengroing. Noe eng slås imidlertid fortsatt i Rådalen og i 
områdene langs Flyplassveien. 
 
Vassdrag 
Råtjern og Apeltunvatnet er viktige element i landskapsrommet rundt næringsparken Lagunen. Vannene er en del 
av Apeltunvassdraget som har utløp nordover mot Skjoldbukta i Nordåsvatnet. Forbindelsen mellom vannene er 
lagt i rør, mens forbindelsen mot Skjoldabukta langs Rv 580 er delvis intakt. Vassdraget er en viktig del av et 
sammenhengende grøntdrag mellom Smørås/Nøttveit – Apeltun - Nordåsvatnet.  
 
Skeievatnet like sør for Flyplassveien og Siljustøl er midtpunkt i et tidligere kulturlandskap som i dag i hovedsak 
er bygd om til golfbane. Vannet inngår som et naturlig midtpunkt i anlegget, med brede vegetasjonsbelter mellom 
banen og vannet. Vassdraget krysses av Flyplassveien og har sitt utløp nordover mot Steinsviken i Nordåsvatnet. 
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Bebyggelse 
Bebyggelsen i influensområdet består av næringsområdene Laguneparken og på Nordås, eldre gårdstun og 
eneboligområder, samt store, nye boligområder med til dels stor tetthet. De største nye boligområdene ligger på 
Råvarden, Råstøl og Apeltun, mens Skjold, Sørås og Nordås i større grad har eldre boligbebyggelse. 
 
Veger og infrastruktur 
Hovedvegsystemet fra søndre og sørvestre deler av kommunen føres gjennom området.  Rv 580 Fritz C Riebers 
vei/Flyplassveien er en av de mest trafikkerte vegkorridorene i kommunen. Trafikken skyldes i hovedsak den 
store bolig- og næringsutbyggingen i Kokstad og Sandsliområdet, i kombinasjon med stadig økende trafikk på 
Bergen lufthavn Flesland og til Lagunen kjøpesenter. I tillegg føres Rv 546 Fanavegen inn på Rv 580 i 
Rådalskrysset. Ny E 39 fra Os skal føres inn på samme vegnett, og er hovedårsak til tiltaket ny E39/RV 580 
Rådal - Sørås.  
 
Kollektivtrafikken følger både hovedvegsystemet og sekundærvegsystemet. Det er planlagt en sentral 
kollektivterminal ved Lagunen. Av øvrig infrastruktur med betydning for landskapsopplevelsen nevnes spesielt 
høyspentledninger fra Smørås – Stendafjellet som krysser Rådalen.  
 
Verdifulle landskapselement 
Ryggen Stendafjellet – Krohnåsen – Smørås er en særlig markert landskapsform i det ellers småkuperte og 
tettbebygde landskapet.  
 
Apeltunvatnet og Skeievatnet har viktige opplevelseskvaliteter knyttet til både selve vannflatene og til 
strandsonene.  
 
Komponisten Harald Sæveruds hjem Siljustøl ligger like nord for Skeievatnet og Flyplassveien. Eiendommen med 
hovedbygning og omkringliggende kulturlandskap/naturområde er på vel 170 daa, og ble fredet i februar 2005. 
Formålet med fredningen er å bevare eiendommen som et kulturhistorisk anlegg der komponisten hentet 
inspirasjon til musikken sin. Som landskapselement i tiltaksområdet framstår eiendommen sammen med 
golfbanen og Skeievatnet som en viktig del av grøntstrukturen i området. 
 
Synlighet/eksponering 
Det småkuperte landskapet og lave relieffet danner flere mindre landskapsrom der nærvirkningen er den 
dominerende, og kun mindre deler av landskapet er synlig fra hvert standpunkt. Området har derfor få visuelt 
eksponerte landemerker. Influensområdene kan likevel være eksponerte fra høyere fjell og åser både i 
nærområdet og fra andre bydeler. I nærområdet er mange av disse høyereliggende områdene enten bebygde 
eller mye nyttede turområder, noe som bidrar til eksponeringen.  
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Figur 9: De tette boligområdene på Holtastølen og Sørås sett fra Råvarden. 
 

 
Figur 10: Typisk kulturlandskap ved Skeievatnet. Foto: Arnold Håland, NNI 
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Figur 11: Høydelagskart 
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5.2 Inndeling i delområder med beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

5.2.1 Landskapsområde 1, Nordås(dalen) 
Beskrivelse 
Området omfatter et langstrakt, smalt dalsøkk i nord – sør retning, omgitt av den høyereliggende 
boligbebyggelsen på Skjold, og nærings- og boligbebyggelsen på Nordås. I nord åpner dalformen seg mot det 
større landskapsrommet rundt Nordåsvatnet ved Apeltunvassdragets utløp i Skjoldabukta. Mot sør lukkes 
dalformen av Søråskrysset og høyereliggende terreng som skiller dalen fra landskapsrommet rundt Apeltunvatnet 
og Lagunen. Apeltunvassdraget mellom Apeltunvatnet og Nordåsvatnet følger dalbunnen. Dalføret domineres av 
Rv580 Fritz C Riebers vei, som følger dalformen på Nordåssiden. Veganlegget med Nordås- og Søråskrysset er 
viktige årsaker til at Apeltunvassdraget framstår som utydelig og fragmentert i området. Fra vegen er det utsyn til 
byfjellene rundt Bergensdalen, mens den nære reiseopplevelsen begrenses av vekslende skjæringer og 
støyskjermer langs vegen. Veglinjen følger landskapets hovedform (dalen), og er i hovedsak tilpasset de 
overordnede terrengformene. Vegen er i dag to-felts, men fire-felts veg vil stå ferdig våren 2007. Ny fire felts veg 
er en del av 0-alternativet.  
 
Verdi 
Fritz C Riebers vei er allerede i dag en sterk visuell barriere mellom bebyggelsen på hver side av dalen, og 
mellom bebyggelsen på østsiden av vegen og det overordnete landskapsrommet rundt Nordåsvatnet. 
Omfattende støytiltak i form av flere meter høye skjermer vil bidra til den visuelle barrieren. I dag har 
vegskjæringer og dalsidene mellom veganlegg og bebyggelse et grønt preg med tett vegetasjon. Landskapet er 
typisk for motorvegene i Bergen. Vegutvidelsen i 0-alternativet vil kunne redusere denne randsonen og gjøre 
veganlegget mer eksponert mot bebyggelsen.  
 
 
     Liten    Middels     Stor  
 
 
Kriterier 

• Landskapsrommet domineres av veganlegg og vegutstyr som utgjør en betydelig visuell barriere i 
landskapet, og har dermed en dårlig komposisjon som trekker landskapsverdien ned. 

 
 

 
Figur 12: Fritz C Riebers vei mellom Nordås og Skjold 

 
Figur 13: Område for tunnelpåhogg for Rv 580 
”Søråstunnelen” midt i bildet, til høyre for Bohus. 
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Omfang 
0-alternativet som sammenligningsgrunnlag omfatter eksisterende Rv 580 Fritz C. Riebers utvidet til 4 felt på 
strekningen Hop – Sørås, samt nytt Søråskryss. 
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Krysset på Nordås er det samme i alle alternativene. Ny Rv 580 Søråstunnelen tilpasser seg eksisterende Rv 580 
med en standard på 4 felt, 5 meter midtrabatt og 3 meter brede skuldrer. Ny Rv 580 skal være gjennomgående 
og føres rett inn i tunnel i to separate løp. Dagens sørgående felt mot Lagunen rampes opp om lag i eksisterende 
avkjøringsrampe mot Nordås, over tunnelportalene, forbi Bohus og ned igjen i eksisterende veg. Rampen 
medfører riving av Bohus-lageret, i tillegg til omlegging og tilpassing av atkomstveier til Bohus og Nordåsdalen. 
Eksisterende gangvegkulvert mellom Skjold og Nordåsdalen opprettholdes. 
 
Det legges opp til omfattende bruk av murer for å ta opp høydeforskjellene mellom Rv 580 Fritz C. Riebers vei, 
ramper og lokalveger. Omfanget av nye veglinjer og skjæring/murer øker i forhold til 0-alternativet, på bekostning 
av dagens randsoner med naturlige skrenter, skjermende skog og krattvegetasjon. Vegkryssets og 
terrenginngrepenes grå flater eksponeres ytterligere mot omkringliggende bebyggelse, og tiltaket bidrar til noe økt 
visuell barrierevirkning i landskapsrommet. Siden landskapsrommet allerede domineres av eksisterende vegnett, 
vil landskapskarakteren likevel ikke endres i betydelig grad. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier: 

• Tiltaket følger i hovedsak landskapets hovedform og er stort sett visuelt forankret i landskapets form og 
elementer. 

• Tiltakets utforming gir nye og skjemmende inngrep og vil stedvis være dårlig tilpasset omgivelsene. 
• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 

 
Konsekvens, alle alternativ: 
Utbyggingsalternativene bidrar til økt visuell barrierevirkning og eksponering av dominerende vegareal mot 
omgivelsene i et landskapsrom som allerede domineres av eksisterende vegnett.  
 
Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 
 
 
Avbøtende tiltak:  

• Høy kvalitet i utforming og materialbruk i tunnelportaler og murer. 
• Dersom en i vegplanene inkluderte en tydeliggjøring av Apeltunvassdraget mellom Apeltunvatnet og 

Nordåsvatnet gjennom tiltak som visuelt framhever elveløp og grøntdrag og øker opplevelseseverdien, 
gjerne også med turvegtraseer, vil tiltaket kunne få positivt omfang og konsekvens.  
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5.2.2 Landskapsområde 2, Laguneparken 
Beskrivelse  
Området omfatter et landskapsrom som avgrenses av de grønne åsdragene Nordås – Sørås og Krohnåsen – 
Smørås. Laguneparkens flater og Apeltunvatnet danner landskapsrommets gulv. Apeltunvatnet med 
omkringliggende bebyggelse og strandsone framstår som et åpent og grønt landskapsrom med tydelige 
opplevelseskvaliteter. Vannet er synlig fra store deler av den høyereliggende bebyggelsen.  Åsen og 
boligbebyggelsen mellom Søråskrysset og Lagunen er en del av dette landskapet. 
 
Lagunen og Laguneparken sørvest for Apeltunvatnet danner motsetningen, med sin tette næringsbebyggelse og 
harde flater. Store asfaltarealer og takflater er synlige fra det meste av omkringliggende bebyggelse, og 
dominerer denne delen av landskapsrommet. Bygningsmassen er preget av en manglende enhetlig struktur, der 
all atkomst, parkering og varelevering er løst innenfor den enkelte eiendom, og alle arealer er kjørbare. Interne 
veger er utflytende og har uklare overganger mot øvrige asfalterte flater. Området framstår som både kaotisk og 
monotont, uten klarhet og sammenheng. Forbindelsene til det omkringliggende landskapet er svekket av uklare 
uterom og overganger mot annen arealbruk. 
 
Sør for Laguneparken ligger Råtjern, en rik kulturlandskapssjø med frodig og sjelden vann- og sumpvegetasjon. 
Tjernet er et naturområde med lokal verneverdi som har status som spesialområde, naturvern i gjeldende 
reguleringsplan. Tidligere gikk det en åpen bekk med tydelig grøntdrag mellom Råtjern og Apeltunvannet, som er 
en del av Apeltunvassdraget. I dag er det grøntdraget langs Osbanetraseen, som avgrenser Laguneparken mot 
øst, som ivaretar den grønne sammenhengen mellom Råtjern og Apeltunvannet. Osbanen er trase for tidligere 
toglinje til Os. Traseen er ivaretatt som gang-/sykkelåre og grøntdrag, og er et viktig landskapselement i området.  
 
Eksisterende Rv 580, Fritz C. Riebers vei mellom Søråskrysset i nord og Rådalskrysset i sør ligger ved foten av 
åsdraget Nordås – Sørås som avgrenser landskapsrommet i vest. Vegen har fire felt på strekningen, og ligger 
mellom den tett vegetasjonskledde fjellskrenten opp mot bebyggelsen i vest og Laguneparken i øst. Veglinjen 
følger landskapets hovedform, og er i hovedsak tilpasset de overordnede terrengformene. Veganlegget har 
veletablert beplantning med godt utviklede trær som danner en fin overgang mot Laguneparkens grå landskap.  
 
Det pågår planarbeid for framføring av bybane fra Bergen sentrum forbi Nesttun og Lagunen-området til Bergen 
lufthavn Flesland.  Bybanetraseen er en del av 0-alternativet. I forbindelse med bybanen vil det bli planlagt felles 
kollektivterminal i området. 
 
Øvrige veier i området er Krohnåsveien fra Fritz C Riebers vei mot Krohnåsen, mellom Lagunen og resten av 
Laguneparken, og Rv 546 Fanaveien mot Rådalen. Det pågår arbeid med etablering av ny avlastningsveg internt 
i Laguneparken, mellom Krohnåsveien og Fanaveien. Avlastningsveien er en del av 0-alternativet og er regulert i 
gjeldende reguleringsplan. Vegen vil gi en noe bedre strukturering av Laguneparken med klarere inndeling i 
kjørearealer, fortau og bebyggelse, men vil redusere grøntområdet som omgir Råtjern og slik svekke restene av 
den grønne sammenhengen med resten av Apeltunvassdraget. 
 
Verdi 
Landskapsrommet domineres av Lagunen og Laguneparkens noe kaotiske næringsbebyggelse, selv om det 
omkranses av runde, vegetasjonskledde åser og har betydelige landskapskvaliteter rundt Apeltunvannet. 
Omfattende veganlegg bidrar til de grå og harde flatenes dominans. Endringene i vedtatte planer (0-alternativet) 
slik de foreligger i dag vil ikke endre dette inntrykket. 
 
 
     Liten    Middels     Stor  
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Kriterier 
• Næringsbebyggelse dominerer landskapsrommet, som framstår som kaotisk og dermed har en dårlig 

komposisjon. Området er eksponert mot omkringliggende boligbebyggelse og grøntområder. 
• Veganlegg utgjør visuelle barrierer og bryter med opprinnelig grønnstruktur. 
• Apeltunvannet, Råtjern og Osbanetraseen er viktige landskapselementer som er med på å høyne 

landskapsverdien. 
 
 

 
Figur 14: Laguneparken sett fra Rådalskrysset 
 
 
Omfang 
0-alternativet som er sammenligningsgrunnlag omfatter eksisterende Fritz C. Riebers vei med dagens 4 felt, 
bybanetrase og ny kollektivterminal ved Lagunen, ny vegforbindelse mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen, ny 
avlastningsveg internt i Laguneparken. Trafikken fra ny E39 fra Os kobles inn på eksisterende vegnett.  
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ 
Området berøres ikke av noen av alternativene, og landskapsrommets visuelle karakter endres ikke i forhold til 0-
alternativet. Trafikken på eksisterende vegnett blir betydelig avlastet i forhold til 0-alternativet, slik at 
reiseopplevelsen for de kjørende sannsynligvis vil oppleves som forbedret. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil være lokalisert og utformet slik at reiseopplevelsen blir noe forbedret på strekningen. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Utbyggingen vil ikke berøre landskapsrommet direkte visuelt. Avlastning av trafikk på eksisterende vegnett vil gi 
noe forbedring på reiseopplevelsen.  
 
Konsekvens:  Ubetydelig til liten positiv (0/+) 
 
 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Landskapsbilde 

 
  22 
 

5.2.3 Landskapsområde 3, Holtastølen  
Beskrivelse  
Området er en del av et større landskapsrom som avgrenses i nord av det høyere åsdraget Sørås med 
boligområdene Folldalslia og Holtastølen, og i sør av Skeisåsen og Råvarden med boligområdene i Rå-området. 
Mot øst og Laguneparken lukkes landskapsrommet av åsdraget Sørås – Råvarden. I vest åpner 
landskapsrommet seg mot Skeievatnet og de lavereliggende åsene lengst vest i influensområdet. Landskapet er 
småskala og mosaikkpreget, med vekslende åpne kulturmarker, skogsholt og mindre boligområder.  
 
Det aktuelle området for tunnelpåhugg og kryss ved kort tunnel ”Søråstunnelen” utgjør den nordøstre delen av 
det store landskapsrommet. Området er et mindre dalsøkk like under boligbebyggelsen på Holtastølen. Dalsøkket 
strekker seg sørover mot Fana stadion, men er delt i to av den høyereliggende og nylig utvidede Flyplassveien. 
Mot vest avgrenses dalsøkket av det høyereliggende Siljustøl på nordsiden av Flyplassveien, og av mindre 
vegetasjonskledde koller med boligbebyggelse på sørsiden av Flyplassveien. Det foreligger nylig godkjent 
reguleringsplan for fortetting med ca. 70 nye boliger i eksisterende boligområder på sørsiden av Flyplassveien. 
Området er svært eksponert mot omkringliggende bebyggelse, særlig gjelder dette den nærmeste bebyggelsen 
på Holtastølen, og de høyereliggende bolig- og friluftsområdene i områdene rundt Råtun, Råtræet, Råvarden, og 
Grimseidveien sør for Flyplassveien.  
 
Området ligger i overgangen mellom utbyggingsområdene i nordøstre del av influensområdet og 
landbruksområdene lengre sørvest. Dalbunnen består av fulldyrka slåttemark og er slått også i år (2005), men 
gårdsbruket er i følge landbruksmyndighetene tatt ut av aktiv drift på grunn av det store utbyggingspresset i 
området. Liene som omgir den fulldyrkede marken er gammel slåttemark og beitemark som er preget av å være i 
gjengroing. Åsene er skogkledde, med innslag av edelløvskog. Flere eldre solitærtrær i de tidligere 
beiteområdene setter preg på kantsonene mellom åpen mark og skog. 
 
Verdi 
Området framstår som et grønt kulturlandskapsrom i overgangen mellom tettbebyggelse og større 
landbruksområder. Variasjonen mellom åpen kulturmark og mindre skogholt gir et mosaikkpreget landskap, der 
kantsonene mellom løvskog og åpen kulturmark er et viktig karaktertrekk. Nylig vedtatte utbyggingsplaner vil 
kunne endre dette landskapsbildet, uavhengig av vegtiltaket. Rv 580 Flyplassveien, som nylig er utvidet til 4 felt, 
krysser tvers over landskapsrommet og utgjør en betydelig visuell barriere.  
 
 
     Liten    Middels     Stor  
 
 
Kriterier 

• Området ligger i overgangen mellom tettbebyggelse og landbruksområder med et mosaikkpreget 
landskap som samlet utgjør en god komposisjon. 

• Landskapet er typisk og vanlig for bydelen. 
• Veganlegg utgjør en visuell barriere og deler opprinnelig sammenhengende jordbruksareal, noe som 

trekker landskapsverdien noe ned. 
 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Landskapsbilde 

 
  23 
 

 
Figur 15: Område for tunnelpåhugg og kryss, kort tunnel ved Holtastølen. 
 
 
Omfang 
0-alternativet omfatter Flyplassveien med dagens 4 felt. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for videre 
utbygging av boligområdene både nord og sør for Flyplassveien. Det er ikke aktivt landbruk igjen i området.  
 
Alternativ A1/B1, kort tunnel Holtastølen (Rv 580 Søråstunnelen): 
Ny Rv 580 Søråstunnelen knyttes til Flyplassveien i dalsøkket mellom bebyggelsen på Holtastølen og 
Siljustølsveien nord for Flyplassveien. Vegen kommer ut i dagen med to separate løp om lag i terrengnivå og 
hever seg deretter opp mot påkopling til Flyplassveien. Flyplassveiens 2 felt fra Rådalskrysset mot Flesland, samt 
eksisterende gang-/sykkelveg, rampes opp over tunnelportalene. Rampen medfører nye skjæringer i fjellsiden 
mot Holtastølen, før den krysser dalsøkket på inntil 8 m høy fylling og rampes inn igjen på Flyplassveien. 
Fyllingen ligger som en demning over dalsøkket og bryter med landskapets form. Mindre terrengformasjoner 
berøres med inntil 8 m høye skjæringer. Siljustølsveien krysser Flyplassveien i bro som før. 
 
Veg og ramper vil ligge i utkanten av landskapsrommet og er søkt plassert lavt i terrenget mellom 
omkringliggende åser og eksisterende veg. Ny Rv 580 vil ligge lavere enn Flyplassveien, og vil ikke være 
eksponert mot områdene i sør.  Flyplassveiens rampe over tunnelportalene ligger vesentlig høyere enn 
Flyplassveien, og vil være sterkt eksponert mot omkringliggende bebyggelse og oppholdsarealer. Det gjelder 
særlig de høyereliggende områder på Holtastølen, Grimseidvegen (nærvirkning), Råstøl og Råvarden 
(fjernvirkning). Det foreligger i tillegg planer for framtidig bebyggelse i området som mest sannsynlig også vil bli 
eksponert mot kryssområdet. Veg og ramper er ikke synlig fra Siljustøl, men vil være synlig fra Siljustølsveien.  
 
Omfanget av vegareal i området øker på bekostning av grøntareal. De grønne arealene gir i dag åpne områder 
og variasjon i det bebygde landskapet. Vegens geometri medfører relativt store restareal mellom de ulike 
veglinjene, men gir også rom og gode muligheter for terrengtilpasning og formgivning. Tiltaket vil forsterke 
Flyplassveien som visuell barriere i landskapet.  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
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Kriterier: 
• Tiltakets dimensjoner, dvs. omfang av veg og ramper står i et lite harmonisk forhold til landskapets og 

bebyggelsens skala. 
• Tiltaket forsterker eksisterende visuelle barrierer, forårsaker skjemmende sår og vil derfor være dårlig 

visuelt forankret i landskapets form og elementer, men har muligheter for terrengtilpasning og 
formgivning av fyllinger og restarealer. 

• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 
 
 
Alternativ A2/B2, lang tunnel Skeievatnet (Rv 580 Søråstunnelen): 
Landskapsrommet berøres ikke av dette alternativet, og har derfor intet omfang. 
 
 

 
Figur 16: Kryssområdet Holtastølen vil være synlig sett 
fra den høyereliggende bebyggelsen på Råtun, men på 
lang avstand. 

 
Figur 17: Kryssområdet Holtastølen er mindre synlig 
fra lavereliggende områder, her krysset 
Siljustølsveien/Grimseidveien. 

 
Konsekvens 
 
Alternativ A1/B1, kort tunnel Holtastølen (Rv 580 Søråstunnelen): 
I forhold til 0-alternativet gir alternativet økte inngrep som reduserer landskapets variasjon, øker den visuelle 
barrierevirkningen og berører landskapsrommets romdannende terrengformasjoner i nord med skjemmende 
skjæringer og fyllinger. Tiltaket er svært eksponert mot omgivelsene, både når det gjelder den nærmeste 
bebyggelsen og bolig- og friområder lengre sør i landskapsrommet (nærvirkning og fjernvirkning). Tiltakets 
lokalisering og geometri gir rom for bruk av overskuddsmasser i terrengtilpasning og formgivning av fyllinger og 
restarealer. 
 
Konsekvens:  Middels negativ konsekvens (- -)  
 
Avbøtende tiltak:  
Høy kvalitet i utforming og materialbruk i tunnelportaler og murer. 
Terrengtilpasning, formgivning og vegetasjonsbruk mellom de ulike veglinjer og ramper. 
 
 
Alternativ A2/B2, lang tunnel Skeievatnet (Rv 580 Søråstunnelen): 
Landskapsrommet berøres ikke.  
 
Konsekvens:  Ingen konsekvens (0)  
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5.2.4 Landskapsområde 4, Skeievatnet/Siljustøl 
Beskrivelse  
Området er en del av det samme overordnede, mosaikkpregede landskapsrommet som Holtastølen, men ligger 
noe lenger vest.  Det aktuelle området for tunnelpåhugg og kryss ved alternativet med lang tunnel ligger på 
Vestre Rå/Luren, like nord for Skeievatnet og Flyplassveien, og under høydedraget som er en del av Siljustøl.  
Lien opp mot Siljustøl danner nordre kant av landskapsrommet som omgir Skeievatnet. I Grønt Atlas for Bergen 
(1993) er landskapet omkring Skeievatnet og Siljustøl gitt landskapsklasse A, opplevelsesrikt landskap med høy 
egenverdi. 
 
Landskapsrommet består av et typisk småskala kulturlandskap med åpen, fulldyrka slåttemark omgitt av lave, 
vegetasjonskledde koller og åser. Kulturlandskapssjøen Skeievatnet er naturlig visuelt midtpunkt. Skeievatnet har 
et rikt plante- og fugleliv, med frodig sumpvegetasjon og partier med svartor og annen lauvskog helt ut til kanten 
av vannet. Store deler av jordbruksarealene rundt Skeievatnet er i dag erstattet av Fana Golfklubbs 18 hulls 
bane. Banen strekker seg på enkelte steder ut i vannet med fyllinger, slik at den opprinnelige randvegetasjonen 
er borte. Hovedinntrykket er likevel at golfanlegget i stor grad har tilpasset seg og tatt i bruk de høye 
opplevelseskvalitetene i det opprinnelige kulturlandskapet.  
 
Rv 580 Flyplassveien er nylig utvidet til 4 felt og krysser nordre del av landskapsrommet på høy fylling. 
Flyplassveien utgjør en visuell barriere i landskapet sett fra høyereliggende områder, og har også en betydelig 
barrierevirkning for den sammenhengende grøntstrukturen langs Steinsvikvassdraget. Fordi Flyplassveien er 
omgitt av voller, er det planlagte kryssområdet lite synlig fra de lavereliggende områdene rundt Skeievatnet. Fra 
høyereliggende områder i sørenden av Skeievatnet kan området ses, men da på lang avstand.  
 

 
Figur 18: Parti fra golfbanen sør for Skeievatnet. Tunet på Vestre Rå og Siljustøl i bakgrunnen. Flyplassveien er 
ikke synlig bak vegetasjon, voller og knauser. 
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Hovedbygningen på Siljustøl ligger på høyden som danner landskapsrommets nordgrense, nordvest for planlagt 
kryss og tunnelpåhugg. Eiendommen er skogkledd og dominert av furu i høyden, mens lavere områder har 
innslag av svartor i myrområder og bekkedrag. Gruslagte stier slynger seg rundt eiendommen og åpner for 
opplevelsen av komponistens nærmiljø og inspirasjonskilde. Landskapsopplevelsen forstyrres av støy fra 
Flyplassveien, særlig langs eiendommens grense mot sør. Flyplassveien og det aktuelle kryssområdet er 
imidlertid ikke synlig fra hovedbygningen eller noen deler av eiendommens stinett. Deler av Flyplassveien er 
synlig fra steingarden som danner eiendommens yttergrense like over Luren. 
 
Verdi 
Landskapsområdet framstår som et sammenhengende, variert og grønt kulturlandskapsrom som strekker seg fra 
Siljustøl i nord til Skeie i sør. Lokaliseringen mellom bebygde områder under fortetting og landbruksområder gir 
området en viktig funksjon som del av den overordnede grøntstrukturen i området. Siljustøl og Skeievatnet er 
viktige landskapselement som bidrar til å øke landskapets visuelle verdi. Rv 580 Flyplassveien krysser tvers over 
landskapsrommet og utgjør en visuell barriere.  
 
 
     Liten    Middels     Stor  
 
 
Kriterier 

• Landskapet har et vakkert mosaikkpreg med stor variasjon i landskapselementer som utgjør en spesielt 
god komposisjon. 

• Området omfatter landskapet på eiendommen Siljustøl, som har opplevelseskvaliteter som er spesielle i 
nasjonal sammenheng. 

• Både Siljustøl og Skeievatnet er/har elementer som er spesielt viktige for landskapets karakter. 
• Veganlegg utgjør en visuell barriere og deler opprinnelig sammenhengende vassdrag og kulturlandskap, 

noe som trekker landskapsverdien noe ned. 
 
Omfang 
0-alternativet omfatter Flyplassveien med dagens 4 felt. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for videre 
utbygging av golfbanen nord for Flyplassveien, og for fortetting av bebyggelsen øst for Skeievatnet.  
 
Alternativ A1/B1, kort tunnel Holtastølen (Rv 580 Søråstunnelen): 
Landskapsrommet berøres ikke av dette alternativet, og har derfor intet omfang. 
 
Alternativ A2/B2, lang tunnel Skeievatnet (Rv 580 Søråstunnelen): 
Ny Rv 580 Søråstunnelen kommer ut i dagen på nordsiden av Flyplassveien l i to separate løp. Vegen kommer ut 
i dagen i en dyp forskjæring like under gårdtunet på Vestre Rå og hever seg deretter opp mot påkopling til 
Flyplassveien. Flyplassveiens 2 felt fra Rådalskrysset mot Flesland, samt eksisterende gang-/sykkelveg, rampes 
opp over tunnelportalene. Rampen medfører inntil 15 meter høye skjæringer i fjellsiden og vil gi et tydelig sår i 
landskapsrommets nordvegg. Rampens terrenginngrep ligger høyere enn Flyplassveien i dag og er eksponert 
mot omgivelsene, mens forskjæringene og tunnelportalene vil ligge dypt i terrenget og i liten grad være synlig 
annet enn på nært hold (nærvirkning). 
 
Gårdstunet må rives, og restene av beitemarken omkring erstattes av vegarealer. Dagens kulvert under 
Flyplassveien forlenges for å sikre turveg og forbindelse mellom golfbanen på begge sider av vegen. Det er 
planlagt omfattende murer med inntil 5 meters høyde på begge sider for å unngå fyllinger inn på golfbanen.  
 
Terreng og vegetasjon gjør at kryssområdet ikke er synlig fra hovedbygningen på Siljustøl. Fra eiendommen er 
det visuell kontakt med Flyplassveien fra eiendommens yttergrense/steingard like over Luren, omtrent i samme 
grad som i dag.  
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Kryss og ramper vil ligge i utkanten av landskapsrommet og er noe skjermet av omkringliggende terreng og 
eksisterende veg. Lokaliseringen midt i et sammenhengende grøntområde vil likevel i stor grad forsterke 
Flyplassveien som visuell barriere i landskapet.  
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier: 

• Tiltakets dimensjoner, dvs. omfang av veg og ramper står i et lite harmonisk forhold til kulturlandskapets 
skala. 

• Tiltaket forsterker eksisterende visuelle barrierer, forårsaker skjemmende sår og vil stedvis være dårlig 
visuelt forankret i landskapets form og elementer. Forholdet til golfbanen låser i stor grad formgivningen 
av høydeforskjeller og restarealer i kryssområdet, og gir lite rom for terrengtilpasninger. 

• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 
 

 
Figur 19: Område for tunnelpåhugg på Vestre Rå. Flyplassveiens vestgående rampe vil skjære gjennom 
knausene og dagens driftsbygning. 
 
 
Konsekvens 
 
Alternativ A1/B1, kort tunnel Holtastølen (Rv 580 Søråstunnelen): 
Landskapsrommet berøres ikke.  
 
Konsekvens:  Ingen konsekvens (0)  
 
Alternativ A2/B2, lang tunnel Skeievatnet (Rv 580 Søråstunnelen): 
I forhold til 0-alternativet gir alternativet økte inngrep i form av ramper som berører landskapsrommets 
romdannende terrengformasjoner i nord. Tiltaket er i forhold til A1/B1 i liten grad eksponert mot omgivelsene 
bortsett fra helt lokalt (nærvirkning), men vil være en betydelig barriere i et verdifullt og sammenhengende 
grøntdrag med særlige kvaliteter.  
 
Konsekvens:  Middels til stor negativ konsekvens (- -/- - -)  
 
Avbøtende tiltak:  

• Høy kvalitet i utforming og materialbruk i tunnelportaler og murer. 
• Terrengforming og vegetasjonsbruk. I forhold til golfbanen bør det ses på muligheten for å erstatte 

dagens kulvert under Flyplassveien med en gangbro litt lengre vest, noe som kan åpne for bedre 
terrengforming rundt kryss og ramper. 
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5.2.5 Landskapsområde 5, Rådalen 
Beskrivelse  
Området omfatter et svært markert, langstrakt, og smalt dalrom i nord – sør retning, avgrenset av bratte skrenter 
mot Krohnåsen i øst, og av Råvarden i vest. Landskapsrommet er naturlig avgrenset av dalens hovedform samt 
lokale terrengformer på tvers av dalen. I nord lukker landskapsrommet seg mot Laguneparken i en mindre 
terrengrygg med boligbebyggelse. Terrengryggen er en viktig romlig og visuell avgrensing mot Laguneparken. I 
sør avgrenses landskapsrommet i en mindre terrengrygg med bebyggelse og vegetasjon der Rådalen er på sitt 
smaleste. 
 
Dalbunnen framstår i dag som et sammenhengende, åpent jordbrukslandskap fra bebyggelsen i nord til 
bebyggelsen i sør, med et større gårdstun sentralt plassert på en markert kolle i landskapet. På grunn av 
avvikling av gårdsdriften er området ikke slått i år (2005), og mye av beitemarken i kantsonene mot Krohnåsen er 
i sterk gjengroing. Lien opp mot Krohnåsen er registrert som verdifull edelløvskog (se deltemautredning 
naturmiljø). Skogen, og særlig de fint utformede overgangssonene mot dyrka mark, har høy opplevelsesverdi. I 
Grønt Atlas for Bergen (1993) er åsryggen Smørås – Krohnåsen – Stendafjellet som danner østveggen i 
landskapsrommet gitt både landskapsklasse A, opplevelsesrikt landskap med høy egenverdi, og landskapsklasse 
B, landskap med høy verdi som omgivelse. 
 
To store kraftlinjer fra Smørås krysser dalrommet. Rv 546 Fanavegen følger dalbunnen i landskapsrommets 
vestre kant. Gang-/sykkelveien i Osbanetraseen følger foten av Krohnåsen og understreker den skålformede 
landskapsformen som omslutter det planlagte kryssområdet. Osbanetraseen er et viktig kulturhistorisk element 
med funksjon som gang-/sykkelåre og grøntdrag, og er et viktig landskapselement i området. En naturlig og 
terrengtilpasset linjeføring i et grønt nærmiljø gjør traseen til en attraktiv og mye brukt turveg.  
 
I gjeldende arealdel til kommuneplanen er hele dalbunnen avsatt til utbyggingsformål. Det sentrale området er 
framtidig kryssområde for ny E39 og tilknytning til Fanavegen. For området mellom krysset og Lagunen foreligger 
forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse og ny ungdomsskole (”Rådal Nord”). Rådalen sør for krysset er 
avsatt til næringsformål.  
 
 

 
Figur 20: Område for kryss og tunnelpåhogg i Rådalen 
sett fra Råvarden. Tunnelens forskjæring vil gi inntil 30 
meter høye skjæringer i Krohnåsen. 

 
Figur 21: Område for ny E39 i Rådalen sett fra 
Osbanetraseen, som vil bli ført i bro over stamvegen. 
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Verdi 
Området framstår som i dag som et grønt kulturlandskapsrom i begynnende gjengroing, omgitt av bebyggelse og 
skog. Landskapsrommet er avgrenset av Krohnåsen og Råvarden som også er viktige landemerker i det 
overordnede landskapet, noe som trekker landskapsverdien opp. Vedtatt framtidig arealbruk vil endre det 
opprinnelige landskapsbildet, uavhengig av vegtiltaket.  
 
     Liten    Middels     Stor  
 
 
Kriterier 

• Området er et opprinnelig jordbrukslandskap der terrengformer, vegetasjon, bebyggelse og infrastruktur 
samlet utgjør en vanlig god komposisjon.  

• Landskapet er typisk og vanlig for regionen og bydelen. 
• Krohnåsen og Råvarden er elementer som er spesielt viktige for landskapets overordnede karakter. 
• Vedtatte framtidige utbyggingsområder ligger i dalbunnen og underordner seg hovedlandskapsformen, 

men vil dominere landskapet lokalt. Det antas at den samlede utbyggingen vil endre samspillet mellom 
de ulike landskapselementene og trekke landskapsverdien ned (0-alternativet). 

 
 
Omfang 
I 0-alternativet føres E39 fra Os tvers over dalen og inn på Fanavegen i en enkel rundkjøring. E39 har 
stamvegstandard med to separate tunnelløp og 4 kjørefelt. Arealene nord for stamvegen er i kommuneplan avsatt 
til boligformål, mens arealene sør for stamvegen er avsatt til næringsformål. Det er ikke lenger aktivt jordbruk i 
området. Osbanetraseen opprettholdes som grønn korridor gjennom området. Landskapsrommets vegger mot 
Råvarden berøres ikke, mens Krohnåsen berøres med høye forskjæringer inn mot tunnelpåhogg på grunn av 
krav til dagstrekning fram mot rundkjøring. 
 
Alternativ A1/A2, ramper til/fra Os: 
Ny E39 fra Os krysser Rådalen i en ca. 200 meter lang daglinje mellom ”Ostunnelen” og ”Råtunnelen”. 
Vegstandard er 4 felt med 5 meter midtrabatt. Veglinjen ligger under dagens terrengnivå, slik at Osbanetraseen 
opprettholdes med bro over E39 i opprinnelig nivå. Fra Osbanetraseen til tunnelpåhugg mot Os gir den lave linjen 
en ca. 60 meter lang forskjæring med inntil 15 m høye skjæringer inn i Krohnåsen, noe som gir et betydelig 
visuelt brudd i den markerte og grønne veggen i landskapsrommet.  
 
E39 fra Os kobles til Fanavegen i en rundkjøring på Fanavegen like nord for landskapsrommets søndre 
avgrensing. Trafikk fra Os til Fanavegen rampes over tunnelportalen til E39 Råtunnelen i en lang bue plassert like 
under gårdstunet/kollen midt i landskapsrommet, mens trafikk fra Fanavegen til Os rampes rett inn i Krohnåsen 
fra rundkjøringen. Fanavegen opprettholdes som i dag, og utvides med gang-/sykkelveg på vestsiden. Gang-
/sykkelvegen legges på et høyere nivå enn Fanavegen for å fange opp avkjørsler fra bebyggelsen. Utvidelsen 
medfører nye skjæringer og murer langs landskapsrommets vestvegg mot Råvarden, noe som understreker den 
markerte romdannende kanten langs Fanavegen. Øvrig lokalvegnett og atkomster tilpasses nytt vegnett uten 
større inngrep. 
 
Kryss og ramper er søkt plassert lavest mulig i terrenget. Osbanetraseen og bebyggelse i næromådet ligger 
høyere i terrenget, slik at kryssområdets store grå arealer er eksponert mot omgivelsene. Mindre koller og 
terrengformasjoner er ivaretatt og bidrar til å dempe eksponeringen mot omkringliggende bebyggelse og 
avgrense vegarealet noe visuelt. Krysset vil likevel være dominerende i landskapsrommet og eksponert mot 
eksisterende og framtidig bebyggelse i Rådalen, Råvarden og Krohnåsen. Landskapsrommets klare avgrensing 
gjør at tiltaket ikke er synlig fra større områder. 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
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Kriterier 
• Tiltakets dimensjoner, dvs. omfang av kryss, veg og ramper står i et lite harmonisk forhold til 

landskapsrommets og omkringliggende boligbebyggelses skala. 
• Tiltaket er søkt tilpasset elementer som mindre koller og Osbanetraseen, men går på tvers av det 

langstrakte dalrommets hovedform. I tillegg gir tiltaket et sterkt visuelt brudd i Krohnåsens fjellside. 
Tiltaket er stedvis dårlig tilpasset landskapets form og elementer. 

• Osbanetraseen er lagt i bro og har mistet sin forankring i de lokale terrengformene. Tiltakets utforming er 
her dårlig tilpasset omgivelsene. 

• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 
 
 

 
Figur 22: Kryssområdet i Rådalen sett fra sør. Rampe for kryss med Fanavegen vil ligge i like under tunet midt i 
bildet. 
 
 
Alternativ B1/B2, fullt kryss: 
Ny E39 er i hovedsak lik alternativet A1/A2, men er parallellforskjøvet noe lengre sør i landskapsrommet for å 
unngå at ramper og rundkjøring berører gårdstunet og kollen like nord for kryssområdet. Forskyvningen gjør at 
fjellet i Krohnåsen ikke treffes i samme sted som i A1/A2. Dette gir en ca. 90 m lang forskjæring med inntil 30 m 
høye skjæringer fra Osbanetraseen til tunnelpåhugg mot Os. Osbanetraseen opprettholdes med bro over E39 i 
opprinnelig terrengnivå. Forskjæringen medfører økt visuelt brudd i fjellsiden i forhold til 0-alternativet og 
alternativ A1/A2. 
 
E39 fra Os kobles til Fanavegen med en rundkjøring sør for ny E39 og en rundkjøring nord for ny E39. Trafikk fra 
Os til Fanavegen rampes til rundkjøringen nord for ny E39 i en lang bue plassert like under gårdstunet/kollen midt 
i landskapsrommet. Trafikk fra Fanavegen til Os rampes rett inn i Krohnåsen fra rundkjøringen sør for ny E39. 
Egne ramper fra rundkjøringene og inn i ny E39 Råtunnelen.  
 
Fanavegen flyttes noe østover for å gi plass til rundkjøringene og gang-/sykkelveg på vestsiden. Gang-
sykkelvegen på vestsiden knyttes til Osbanetraseen i kjørbar bro over Fanavegen som medfører riving av 
bolighuset ved rundkjøringen i sør. Broen plasseres i Rådalens smaleste punkt, i det visuelle delet mellom nordre 
og søndre del av den langstrakte dalen. Plasseringen framhever dette terrengdraget og bidrar til å markere 
kryssområdets yttergrense.  
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Fanavegens linjeføring flyttes fra dagens rette linje langs landskapsrommets sterke, vestre kant og får et noe mer 
uryddig preg mellom rundkjøringene enn i A1/A2. Øvrig lokalvegnett og atkomster tilpasses nytt vegnett uten 
større landskapsinngrep. 
 
Kryss og ramper er som i A1/A2 søkt plassert lavest mulig i terrenget. Økt omfang av kryss og ramper gir økte 
inngrep i koller og terrengformasjoner i forhold til A1/A2. Kryssområdets store grå arealer er mer eksponert mot 
Osbanetraseen og omkringliggende bebyggelse, og får betydelig større nærføring. Krysset vil være svært 
dominerende i landskapsrommet og eksponert mot eksisterende og framtidig bebyggelse i Rådalen, Råvarden og 
Krohnåsen.  
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier 

• Tiltakets dimensjoner, dvs. omfang av kryss, veg og ramper står i et lite harmonisk forhold til 
landskapsrommets og omkringliggende boligbebyggelses skala. 

• Tiltaket går på tvers av det langstrakte dalrommets hovedform, og skjærer gjennom flere av dalrommets 
mindre terrengformer. I tillegg gir tiltaket et sterkt visuelt brudd i Krohnåsens fjellside. Tiltaket er i stor 
grad dårlig tilpasset landskapets form og elementer. 

• Osbanetraseen er lagt i bro og har mistet sin forankring i de lokale terrengformene. Tiltakets utforming er 
dårlig tilpasset omgivelsene. 

 
 
Konsekvens  
 
Alternativ A1/A2, ramper til/fra Os: 
I forhold til 0-alternativet gir alternativet økte inngrep i landskapsrommet i form av kryss og ramper som berører 
karakteristiske terrengformasjoner og koller. Arealforbruket øker, og tiltaket er eksponert mot eksisterende og 
framtidig bebyggelse. Kryssområdet vil være dominerende i landskapsrommet, men har ikke fjernvirkning. 
 
Konsekvens:  Middels negativ konsekvens (- -)  
 
Alternativ B1/B2, fullt kryss: 
Alternativet har et større omfang av kryss og ramper enn alternativ A1/A2. Rampene skjærer gjennom 
karakteristiske terrengformasjoner og koller i mye større grad. Økt nærføring til Osbanetraseen, samt til 
eksisterende og framtidig bebyggelse, gir mindre arealer og muligheter for skjermende terrengtiltak enn i 
alternativ A1/A2. Kryssområdet vil være svært dominerende i landskapsrommet, men har ikke fjernvirkning. 
 
Konsekvens:  Middels til stor negativ konsekvens(- -/- - -)  
 
Avbøtende tiltak:  

• Forlenge tunnelportalene i Krohnåsen fram mot Osbanetraseen for å minske inngrep i visuelt viktig vegg 
i landskapsrommet og bedre Osbanetraseens forankring i landskapet. 

• Beholde arealene mellom Osbanetraseen og nytt vegareal som grønne areal mellom bebyggelse og veg 
for å opprettholde et visst åpent preg og sammenheng i Osbanetraseen som grønn korridor. 

• Terrengforming og vegetasjonsbruk mellom de ulike veglinjer og ramper. 
• Høy kvalitet i utforming og materialbruk i tunnelportaler og murer. 
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Figur 23: Verdikart 
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6 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

6.1 0-alternativet 

I tillegg til dagens veger omfatter dette alternativet vedtatte vegutbygginger, herunder E39 fra Os til Rådalen. 0-
alternativet omfatter også andre vedtatte utbygginger i kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner. 
Disse omfatter blant annet store arealer i Rådalen avsatt som utbyggingsområde (bolig, skole og næring), og nye 
boligområder både på nordsiden og sørsiden av Flyplassveien. De vedtatte utbyggingsplanene vil endre det 
opprinnelige kulturlandskapet i deler av planområdet fra ubebygd/spredtbygde områder til tettbygde områder, 
uavhengig av vegtiltaket som er konsekvensvurdert i denne utredningen.  
 
 
6.2 Utbyggingsalternativene A1, A2, B1 og B2 

Utbyggingsalternativene er relativt like og er egentlig varianter av samme vegalternativ. Hovedforskjellene ligger i 
de to tunnelalternativene for Rv 580 under Søråsen (kort eller lang tunnel), der kryss og tunnelpåhugg berører 
forskjellige landskapsrom ved Flyplassveien. Begge lokaliseringene har klare fordeler og ulemper.   
 
Alternativene A1 og B1 (kort tunnel Holtastølen) har stor visuell barrierevirkning knyttet til sterk eksponering mot 
omkringliggende bolig- og friområder, både på nært hold og lengre avstand. Alternativene A2 og B2 (lang tunnel 
Skeievatnet) har like stor barrierevirkning knyttet til lokaliseringen midt mellom Siljustøl og Skeievatnet. Sammen 
med Steinsvikvassdraget danner disse et større sammenhengende og regulert grøntdrag, i et område som ellers 
er under sterkt utbyggingspress.  
 
Ingen av alternativene er synlige fra den fredede eiendommen Siljustøl. Begge alternativene forbruker grøntareal 
og bryter inn i lokale og romdannende terrengformasjoner i om lag samme grad. Siden landskapsrommet 
Skeievatnet/Siljustøl er gitt høyere verdi, og alternativet her gir mindre rom for terrengtiltak og formgivning av 
arealene rundt krysset, vurderes alternativene A2 og B2 ved Skeievatnet som noe dårligere enn alternativene A1 
og B1 ved Holtastølen. 
 
I Rådalen ligger forskjellene mellom rampe kun til/fra Os og fullt kryss i omfang av inngrep i landskapets 
karakteristiske terrengformasjoner. Alternativene A1 og A2 (rampe til/fra Os) har en avstand mellom kryss/ramper 
og Osbanetraseen som gir muligheter for formgivning og skjermende terreng- og vegetasjonstiltak mot 
eksisterende og framtidig bebyggelse. Alternativet bryter i mindre grad med viktige terrengformer enn 
alternativene B1 og B2 (fullt kryss). Alternativene B1 og B2 (fullt kryss) har et større arealforbruk, bryter sterkere 
med karakteristiske terrengformer, og har stor grad av nærføring til Osbanen. I tillegg gir alternativet lengre bro 
for Osbanen over E39, slik at dette viktige landskapselementet i større grad mister sin forankring i landskapet. 
 
Forskjæringene inn mot tunnelportalene til E39 retning Os bryter med Rådalens sterkt markerte landskapsvegg 
mot Krohnåsen i begge alternativene. Alternativene B1 og B2 skaper det største såret i landskapet, på grunn av 
en vesentlig lengre og høyere forskjæring. Samlet vurderes alternativene B1 og B2 som dårligere enn 
alternativene A1 og A2. 
 
Samlet konsekvens A1, kort tunnel Holtastølen, rampe til/fra Os:  Liten til middels negativ konsekvens (-/- -) 
Samlet konsekvens A2, lang tunnel Skeievatnet, rampe til/fra Os:  Middels negativ konsekvens (- -) 
Samlet konsekvens B1, kort tunnel Holtastølen, fullt kryss Rådalen: Middels negativ konsekvens (- -) 
Samlet konsekvens B2, lang tunnel Skeievatnet, fullt kryss Rådalen: Middels til stor neg. konsekvens (- -/- - -) 
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6.3 Rangering av alternativene 

Samlet konsekvensvurdering av alle alternativer i forhold til 0-alternativet, deltema landskap. Fastsettelse av 
konsekvens bygger på Statens Vegvesen (2005) og har rangeringen: meget stor positiv (++++), stor positiv, 
middels positiv, liten positiv, ubetydelig/ingen (0), liten negativ, middels negativ, stor negativ eller meget stor 
negativ konsekvens (- - - -).  
 
Landskapsområde 0-

alternativet 
Alternativ 
A1 

Alternativ 
A2 

Alternativ 
B1 

Alternativ 
B2 

Landskapsområde 1: Nordås 0 - - - - 
Landskapsområde 2: 
Laguneparken 

0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

Landskapsområde 3: Holtastølen 0 - -  - -  
Landskapsområde 4: Skeievatnet 0  - -/- - -   - -/- - - 
Landskapsområde 5: Rådalen 0 - - - - - -/- - - - -/- - - 
Samlet konsekvensvurdering 0 - /- - - - - - - -/- - - 
Rangering  1 3 2 4 
Figur 24: Samlet konsekvensvurdering alle alternativer, deltema landskapsbilde 
 
Rangeringen er gjort på bakgrunn av oppsummeringen i kap.6.2. Hovedkonklusjonen er at 2er-alternativene med 
kryss ved Skeievatnet er dårligst. Alternativet B2, som både kommer i konflikt med landskapsrommet rundt 
Skeievatnet og gir fullt utbygd kryss i Rådalen har størst negative konsekvenser for det samlede landskapsbildet i 
området. Likevel er forskjellene i samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ så små at landskapsbilde som 
tema sannsynligvis ikke bør tillegges avgjørende vekt i endelig valg av alternativ. Vurderingene gjort for det 
enkelte landskapsområde bør vektlegges i videre utforming av vegtiltaket og avbøtende tiltak. 
 
 
7 AVBØTENDE TILTAK 

Generelt for alle veglenker og kryssområder gjelder at god terrengforming og vegetasjonsbruk kan bidra til å 
dempe vegens dimensjoner, visuelle barrierevirkning og eksponering mot omgivelsene.  
 
Tiltaket er lokalisert i områder som må regnes som tett bebygde og vil være eksponert mot bebyggelse og 
rekreasjonsarealer landskapet oppleves fra. Selve E39 har en fartsprofil (80 km/t) der reiseopplevelsen for den 
kjørende vil være dominert av selve vegbanen. Ramper av og på stamvegen og rundkjøringer vil ha en lavere 
fartsprofil enn stamvegen (50 km/t), og vil gi et større inntrykk av omgivelsene. Både for de som bor og oppholder 
seg i tiltakets nærområder, og for kjørende langs vegen, vil en bevisst utforming og høy kvalitet i materialbruk for 
elementer som sideterreng, vegetasjon, tunnelportaler og murer bidra til en god landskapsopplevelse. 
 
For å unngå lange og skjemmende forskjæringer til tunneler kan det være viktig å forlenge tunneler og portaler, 
så framt geologiske forhold og krav til vegens geometri tillater det. Dette gjelder spesielt forskjæringen i 
Krohnåsen, som på grunn av ønske/krav om lengst mulig dagstrekning mellom ”Ostunnelen” og ”Råtunnelen” er 
ført dypt inn i fjellsiden, men også de andre tunnelpåhuggene. 
 
Vegene i influensområdet har barrierevirkning for grøntdragene langs to viktige vassdrag, Apeltunvassdraget og 
Steinsvikvassdraget. Dersom en i vegplanene inkluderte en tydeliggjøring av Apeltunvassdraget mellom 
Apeltunvatnet og Nordåsvatnet gjennom tiltak som visuelt framhever elveløp og grøntdrag og øker 
opplevelseseverdien, gjerne også med turvegtraseer, vil tiltaket kunne få positivt omfang og konsekvens i dette 
området.  
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