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FORORD 

lan- og bygningslovens 

ng med forslag til 
 

ne landskapsbilde, 
amarbeid med 

og Statens vegvesen. 
 
Denne rapporten omhandler vegtiltakets konsekvenser for deltema naturressurser. Rapporten er utarbeide

Følgende har vært kontaktperson gsprosessen: 
 
Bergen kommune:  Karin Davanger, Byutvikling/Plan- og miljøetaten 
Statens vegvesen Region Vest: Tonje Holm og Steinar Solberg, Ressursavdelingen 

ansvarlig hos Asplan Viak AS er Guro Steine. 
 
 
 
Asplan Viak AS 
Oktober 2005  
 

 
 
Statens vegvesen Region Vest utarbeider reguleringsplan og konsekvensutredning etter p
kap. VII-a for vegtiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås. 
 
Konsekvensutredningen gjennomføres med utgangspunkt i melding om konsekvensutredni
utredningsprogram datert januar 2005. 
 
Asplan Viak AS er engasjert til å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning av temae
nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser. Konsekvensutredningen er utarbeidet i s
representanter fra Bergen kommune 

t ved 
Asplan Viaks re rgen og Trondheim.   konto r i Be
 

er utrednin

 
Oppdrags
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forskjellige alternative 
ndbok 140, og omfatter 

re på landbruk, utmarksressurser, berggrunn, mineralressurser, 
ådet, er det lagt 

gliggende områder 
urser omfatter dette 

ebygd og 
yggelse. I tillegg finnes områder med utmark og små landbruksområder. 

tuasjonen og topografien i 
edvegsystem knyttes mot 

ellom 
etydelige 
et drives jordbruk i 

 gravinger/skjæringer 
sbrønner og 5-6 

rikkevannsbrønnene kan både få lavere kapasitet og 
ibrønnene er mindre i og 

ffer selve borehullet at 
 grunnet lavere grunnvannsnivå og 

En nærmere utredning 

tiv A1 kort tunnel Holtestølen – rampe til/fra Os i Rådalen få minst konsekvenser for 
grunnvannet i og med at dette alternativet gir kortest tunnel og mindre omfattende utbygging i Rådalen. Ved 
utbygging av dette alternativet kan tunnelen ødelegge 1-2 energibrønner ved Holtestølen.  
Alternativ B2 lang tunnel Skeievatnet – fullt kryss i Rådalen vil få størst konsekvenser for grunnvannet fordi 
samlet tunnellengde blir større, en tunneltrase går dypere og det blir en mer omfattende utbygging i Rådalen.  
 
Det må presiseres at det er små forskjeller i konsekvenser mellom de ulike alternativene, også for 
grunnvannsressursene.   
 
 
 

SAMMENDRAG 
 
Denne rapporten omfatter en konsekvensutredning for deltema naturressurser for fire 
løsninger for ny E39/Rv 580 Rådal – Sørås. Konsekvensutredningen som er gjort etter Hå
en vurdering av hvordan tiltaket vil influe
løsmasser, grunnvann og overflatevann.  På grunnlag av ressursgrunnlaget i det berørte omr
størst vekt på landbruk, grunnvann og berggrunn.  
 
Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet med nytt og gammelt veinett og de omkrin
som kan bli påvirket av tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås. For grunnvann og geologiske ress
både veg i dagen i kryssområdene, og tunnelstrekningene. Ca 50 % av influensområdet er b
bygningsmassen er dominert av boligbeb
Terrenget er småkupert med en høyde varierende fra ca 20 til ca 120 moh. Arealsi
området tilsier at store deler av planprosjektet vil ligge i fjell. Kryssområdene, hvor hov
lokalt vegsystem, vil ligge helt eller delvis i dagen.  
 
Alle vurderte utbyggingsalternativer berører de samme naturresurser, og det er liten forskjell m
konsekvensene for naturressursene for de forskjellige alternativene. Alle alternativene vil ha ub
konsekvenser for løsmasser, mineralressurser, landbruk og utmarksressurser. Områder hvor d
dag, og som vil bli berørt av tiltaket, er planlagt tatt ut av produksjon. Tunnelbyggingen og
under grunnvannsnivå vil kunne påvirke grunnvannsressursene. Noen få (2-3 stk) drikkevann
energibrønner basert på borede fjellbrønner kan bli berørt. D
dårligere vannkvalitet som følge av tunnelbyggingen, mens konsekvensene for energ
med at disse ikke er basert på uttak av grunnvann. Det er bare i tilfeller der tunnelene tre
disse vil bli ødelagt, ellers kan energiuttaket bare bli påvirket i mindre grad
endret varmestrøm gjennom berget. Overflatevannene som naturressurs vil bli lite berørt. 
av hvordan overflatevann vil bli berørt er gitt under deltema Naturmiljø.     
 
Generelt vil alterna
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1 INNLEDNING 

nel som kommer ut i 
fra Os skal knyttes til 

 området nærmer seg kapasitetsgrensen, og kollektivtrafikken 
sliter med dårlig framkommelighet. Prosjektet E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter plan for tilknytning av ny E39 

, slik at en oppnår god 

av planomfang, samt 
behovet for detaljering av tekniske løsninger. Som en del av planarbeidet gjennomføres konsekvensutredning 
K oven (PBL) kap. VII-a.  Statens vegvesen er tiltakshaver og Bergen kommune er 

sjektet E39 

1.2 Problemstillinger og mål 

st mulig måte kobler ny E39 
angstrafikk og 
tnad.  

Målet for tiltakshaver og ansvarlig myndighet er å lage en framtidsrettet plan for sammenknytning av vegsystemet 
e ger og utbyggingsbehov som vil strekke seg over tid.  

dningsprogrammet 
ning og relevans 

struktur i og i nær tilknytning til 
t er besluttet å la disse 

 580 Rådal - Sørås 

et i Rådal og skisserer 
okalvegtrafikk. De 

gsplan 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. 
 

1.1 Bakgrunn for konsekvensutredningen 

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for ny E39 mellom Os og Bergen, der ny E39 går i tun
dagen i Rådalen (E39 Svegatjørn – Rådal). Denne planen tar ikke stilling til hvordan ny E39 
vegsystemet i Rådalsområdet. Dagens vegsystem i

fra Os til vegsystemet i Rådalsområdet, inkludert endringer på eksisterende hovedvegnett
trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. 
 
Planoppgaven løses som reguleringsplan av hensyn til hensiktsmessig avgrensning 

( U) etter plan- og bygningsl
ansvarlig myndighet. Planarbeidet koordineres med tilsvarende arbeid for det tilliggende pro
Svegatjørn - Rådal. 
 

Med dagens trafikkproblemer i Rådalsområdet skal det søkes en løsning som på be
fra Os mot vegnett i Rådalsområdet, slik at en oppnår god trafikkavvikling for både gjennomg
lokalvegtrafikk, med minst mulig ulempe for menneske, miljø og samfunn, til lavest mulig kos
 

i t område med forskjellige interessemotsetnin
 
Det er videre et mål å få til en beslutningsrelevant og etterprøvbar konsekvensutredning. I utre
er det lagt vekt på at utredningstema og omfang av utredningen skal stå i forhold til den betyd
det har for planarbeidet.  
 
1.3 Forholdet til øvrige planer og retningslinjer 

Det foreligger en rekke planer for både vegtiltak, nye boligområder og annen infra
planområdet. Flere planer og tiltak er i behandling og gjennomføring kommet så langt at de
være en del av 0-alternativet, det vil si det sammenligningsgrunnlaget som vegtiltaket E39/Rv
skal konsekvensvurderes mot. De viktigste av disse planene er kort gjengitt i det følgende: 
 
Kommuneplanens arealdel 2000-2011 (2019) beskriver problemstillingene for vegsystem
framtidig løsning for området basert på ny tunnel og frigjøring av dagens veg forbi Lagunen til l
aktuelle traséene og kryssområdene er lagt til grunn for videre arbeid med regulerin
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op-Søråskrysset. 

 arbeidet med planer 
såkalte Laguneparken, både kortsiktige utbyggingsplaner og mer langsiktige 

 Lagunen kjøpesenter og 

mtidig 
kryssområde mellom ny E39 fra Os og Rv546 Fanavegen. Planens hovedformål er boligområde og ny 

veg mellom Laguneparken og Fanavegen. Planforslaget 

 og Råvarden: Utbygging av regulerte boligområder pågår. 

rohnåsvegen like øst 

 
e t – Steinsviktjern. Banen er under opparbeidelse. Deler 

ett av alternativene for kryss mellom Rv 580 

rer en minimalisert og 
 av ikke-fornybare ressurser og at utnyttingen av fornybare ressurser skjer innenfor grensen for 

ngsloven. I tillegg 
vann føringer for en helhetlig vannforvaltning der det legges vekt på at 

vannforekomster skal beskyttes mot forringelse av tilstand og om nødvendig forbedres for å nå målet om ”god 
tilstand” innen 2015.    
 
I denne konsekvensutredningen vil det bli vurdert om og eventuelt i hvilken grad tiltaket vil innvirke på 
naturressursene. I tilbudsforespørselen fra Statens vegvesen blir det spesielt etterspurt en vurdering av hvordan 
veier og tunneler i Rådalen vil innvirke på grunnvannet, samt hvordan avrenning fra veisystemet i både anleggs- 
og driftsfasen vil påvirke grunnvannet.  
 
 

Fritz C. Riebers veg (Rv580) skal i løpet av 2006 fullføres som 4 felts veg på strekningen H
 
Det skal utarbeides en kommunedelplan for Laguneområdet. Lagunen Eiendom har lenge
for utvikling av en den 
utviklingsmuligheter. Det er forholdsvis nylig gjennomført en betydelig utbygging av
tilliggende parkeringsarealer. 
 
Rådal Nord: Det foreligger forslag til reguleringsplan for et område mellom Laguneparken og fra

ungdomsskole. Planforslaget inneholder ny tilknytnings
er under behandling. 
 
Råstølen
 
Apeltunvegen: Det foreligger godkjent reguleringsplan for tilknytning av Apeltunvegen til K
for Lagunen. 

D t foreligger godkjent plan for golfbane ved Skeievatne
av planområdet på nordsiden av Flyplassveien er i konflikt med 
Søråstunnelen og Flyplassveien. 
 
 
1.4 Problemstillinger og mål for deltema naturressurser 

En bærekraftig utvikling av våre naturressurser et sentralt mål i forvaltningen. Dette innebæ
effektiv utnytting
nydannelse.  
 
Utnyttingen av våre vannressurser er i første rekke styrt av Vannressursloven og Forurensni
legger EUs Rammedirektiv for 
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2 TILTAKET 

 Kryssområdene, hvor 
vegsystem knyttes mot lokalvegsystem, vil ligge helt eller delvis i dagen. Grunnet store trafikkmengder og 

ne med separate ramper og arealkrevende 

 

len (kort tunnel) eller 
l). 

ning Bergen sentrum. 
nten 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. 

 
 

2.1 Planavgrensning 

Arealsituasjonen i Rådalsområdet tilsier at store deler av planprosjektet vil ligge i fjell.
hoved
tilhørende tekniske krav til utforming av kryssene, må en reg
utforming. 

Følgende utbyggingsalternativ er lagt til grunn for konsekvensutredningen: 
• Rv580 ”Søråstunnelen”, gjennomgående, sørvestlig påhogg i området ved Holtastø

Skeievatnet (lang tunne
• E39 ”Råtunnelen” rampes inn på Rv580 ”Søråstunnelen” ret
• E39 (Os) kobles mot Rv546 Fanavegen i Rådal (dagløsning) e

 

 
Figur: 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 
g gjelder følgende prosjekter og tiltak:  

6 i Rådalsområdet 
e nytt Søråskryss, utbygd til 4 felts veg 
rveien m.fl. 
unvegen 

avegen i Laguneparken 

• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide, utenfor planområdet) 

Sammenligningsåret for 0-alternativet og utbyggingsalternativet er 2031. 

salternativet 

Alternative påhogg r Rv580 ”Sør n e lternative kryssløsninger 
for kobling E39 (Os) og Rv546 Fanavegen i Rådal gir følgende k mbinasjon av alternativ i 

sutredni

 Rv580 ”Søråstunnelen” 

lan t at de trolig vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste åra. Dette 
 

• Ny E39 (Os - Rådal) koblet med enkelt kryss mot Rv54 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Sørås inklusiv

apasitetstiltak i Fjøsange• Bybane sentrum – Nesttun, inkl. k
• Ny vegforbindelse (tunnel) mellom Krohnåsvegen og Apelt
• Ny avlastningsveg mellom Krohnåsvegen og Fan
• Sandbrekkevegen åpnes for gjennomkjøring 

 

 
 
2.3 Utbygging

 fo åstunnelen” ved Holtastøle ller Skeievatnet, samt a
o

konsekven ngen: 
 

 
  Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 

 
mpe ra 

Os 
 

 
 
A1 
 
 

 
 
A2 

Ra  til/f
 
Rådal: 
E39 (Os) x  
Rv546 Fanavege

  
 

 
 
B2 

n 

 
Fullt kryss B1 
 
 

 
Krysset ved Nordås blir det samme i alle alternativene. 
 
Alternativene er navngitt som følger: 
 
Alternativ A1, Kort tunne 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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3 AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 

permanente eller 

gliggende områder 
r grunnvann og geologiske ressurser omfatter dette 

både veg i dagen i kryssområdene, og tunnelstrekningene. Ca 50 % av influensområdet er bebygd og 
g små landbruksområder. 

Influensområdet for landbrukskonsekvenser er avgrenset til tiltakets kryssområder med veg i dagen ved 
F og i Rådalen. Kryssområdet ved Sørås / Nordås er ikke i berøring med landbruks-, natur- og 
frilu NF-områder) i gjeldende arealplaner og er derfor ikke med. 
 

ETODE 

gsgiver som viser de forskjellige alternativene som skal utredes 

n gir opplysninger om forskjellige typer brønner og 
blet opp mot andre aktuelle databaser som SFTs database over 

nset grunn, NGUs digitale berggrunnskart og NGUs digitale løsmassekart. 
isk kart, Bergen M 1 : 50 000. NGU.  

over grus- og pukkforekomster 
mineralske råstoffer 
d data over nedbørsfelt og avrenning  

Naturressursene er inndelt i følgende registreringskategorier 
Landbruk 
Utmarksressurser 
Bergarter og mineraler 
Løsmasser 
Grunnvann og overflatevann 
 
Konsekvensen tiltaket har for de vurderte naturressursene blir vurdert ut fra verdi og omfang.  
 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte berørt av planlagt utbygging, herunder 
midlertidige massedeponier, riggområder og anleggsveger. 
 
Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet med nytt og gammelt veinett og de omkrin
som kan bli påvirket av tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås. Fo

bygningsmassen er dominert av boligbebyggelse. I tillegg finnes områder med utmark o
Terrenget er småkupert med en høyde varierende fra ca 20 til ca 120 moh.  
 

lyplassveien 
ftsområde (L

 
4 M

Hovedmetodikken føl r Håndbok  140, høringsutgave mars 2005. kap 6.7 
 
Datakilder 

ge

Følgende datakilder er benyttet: 
Bakgrunnskart og tegninger fra oppdra
Bakgrunnskart over arealbruk 
NGUs grunnvannsdatabase: Granada. Database
grunnvannsforekomster. I tillegg er databasen ko
forure
Hydrogeolog
NGUs database 
NGUs database over 
NVEs digitale atlas me
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4.1 Verdivurdering 

 
 

Verdien et område har i forhold til naturressurser framkommer ved at et sett verdikriterier brukes til å vurdere 
å en glidende skala med gradering liten-middels-stor verdi.  

egorier: 
 

er il

områdets registrerte egenskaper. Verdien blir angitt p
 
Følgende kriterier vil bli brukt for vurderte registreringskat

Tabell 1. Kriteri for vurdering av naturm jøets verdi.  
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Jordbruksområder Jordbruksarealer i 

kategorien 4-8 poeng (jmf. 
Tabell 6.17 i håndbok 140) 

Jordbruksarealer i 
kategorien 9-15 poeng 

Jordbruksarealer i 
kategorien 16-20 poeng 

Områder med 
utmarksressurser 

Utmarksarealer med liten 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt 

Utmarksarealer med 
middels produksjon av 
matfisk og jaktbart vilt 

Utmarksarealer med stor 
produksjon av matfisk og 
jaktbart vilt 

Områder med 
bergarter/mineraler 

Små forekomster av egnete 
bergarter/malmer 

Større forekomster av 
bergarter/malmer som er 
meget godt egnet til 
mineralutvinning eller 
byggeråstoff 

Store/rike forekomster av 
malmer/bergarter som er av 
nasjonal interesse 

Områder med 
løsmasser 

Små forekomster av 
utbyttbare løsmasser, større
forekomster av dårlig 
kvalitet  

Større forekomster med 
løsmasser godt egnet til 
byggeråstoff 

Store løsmasseforekomster 
av nasjonal interesse 

Områder med Vannressurser med dårlig 
kvalitet eller liten kapasitet. 
Vannressurser egnet til 

Vannressurser med middels 
til god kvalitet og kapasitet 
til mindre vannverk. 

Vannressurser med meget 
god kvalitet, stor kapasitet 
og som det er mangel på i 

o erflatevann/grunnvanv n

energiformål Vannressurser som er godt 
egnet til energiformål  

området.  
Vannressurser av nasjonal 
interesse til energiformål 

 
 
4.2 Gradering av omfang 

Omfanget øker når faren for og størrelsen på verdiforringelsen øker. Verdireduksjon oppstår ikke bare når 
naturressurser blir direkte ødelagt, men også når muligheten for utnyttelse reduseres. Eksempel på sistnevnte er 
når en grunnvannsforekomst blir ”nedbygd” og mulighetene for uttak reduseres som følge av konflikt med andre 
brukerinteresser. Videre varierer naturressursenes sårbarhet med type ressurs og hvilke tiltak som er planlagt. 
Vannressurser er mye mer sårbare for forurensing enn en sand- og grusforekomst, men mulighetene til utnyttelse 
av en løsmasseforekomst kan likevel bli sterkt begrenset på grunn av arealkonflikter. En presis vurdering er 
derfor avhengig av både god kunnskap om type naturressurser i området og på hvilken måte de kan bli berørt av 
tiltaket.   
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4.3 Omfangsvurdering 

 
 

Omfanget er en vurdering av hvilke og hvor store endringer vegprosjektet antas å medføre for de berørte 
egativt omfang.  

 
Tabell 2. Krit vurdering t planlagt tiltaks potensiell ng av n urser (omfang). 

naturressursene. Omfanget vurderes langs en skala fra stort positivt omfang til stort n

erier for er av e e påvirkni aturress
 Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 
omfang 

Lite ng /intet omfa Middels negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Ressursgrunnlaget Tiltaket vil i stor 
grad øke 
ressursgrunnlagets
omfang og/eller 
kvalitet (sjelden 
aktuelt) 

Tiltaket vil øke 
ressurs getgrunnla s
omfang og/eller 
kvalitet  

Tiltaket vil stort 
sett re  ikke end
ressursgrunnlagets
omfang og/eller 
kvalitet  

Tiltaket vil 
redusere 
r runnlagetessursg s
omfang og/eller 
kvalitet  

Tiltaket vil i stor 
grad redusere eller 
ødelegge 
ressursgrunnlagets
omfang og/eller 
kvalitet 

 
 
4.4 Samlet vurdering 

Den siste delen av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 
konsekvensene for å få den samlede konsekvensvurderingen. Fastsetting av tiltakets omfang og konsekvenser 
tar utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2005). Den samlede 
konsekvensvurderingen vurderes langs en skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv konsekvens.  
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5 ANALYSE AV NATURRESSURSER 

 indre delen av de 
pknuste soner. 

ten av disse skyvedekkene foregikk for 400 millioner år siden. En forkastningssone med strøk NØ-SV 
planlagt tunnel ved Fana stadion. En større sprekkesone med strøk N-S krysser planlagt tunnel øst for 

rekkene har tilnærmet 

nkninger og dalganger mellom 
 finnes det noe løsmasser dominert av organisk materiale og marine finkornige sedimenter. I følge 

 med slike 
bygde områdene 

rådet.   

Sørøst for Skeievatnet ligger et pukkverk som er i drift. Dette ligger imidlertid utenfor influensområdet, og blir ikke 
v tiltaket. Ellers er det i følge Norges geologiske undersøkelses (NGUs) databaser verken registrert 

 geologiske 
en, men områdets 

nvannsforekomster i 
et og ingen 

 20 og 5040 l/time 
e fjellbrønner. Det finnes 

 registrerte brønner 
vann fra disse brønnene, 

prettholde brønnenes 
evannsbrønner, 

rtsmeldingen er det gitt 
. Opplysninger om de registrerte brønnene viser at 

ruffet små 

4 fjellbrønner angir 
at vannstanden står mellom 0 og 8 m under brønntoppen. Ut fra disse opplysningene, samt tolkning av 
hydrologiske og topografiske data så kan det antas at grunnvannsnivået står forholdsvis høyt i terrenget i det 
vurderte området (0-30 m under bakkenivå). Dette skyldes både mye nedbør og relativt tett grunn. Langs 
bekkeløp og i forsenkninger i terrenget står grunnvannet nesten opp til terrengoverflata. Dette samsvarer også 
med løsmassesammensetning som er dominert av myr i forsenkningene.  
 
På grunn av områdets karakter med tett bebyggelse og mange potensielle forurensningskilder (veier, industri, 
avløpsledninger etc), samt begrensede grunnvannsressurser, er det lite aktuelt å benytte grunnvannsresursene til 
drikkevannsformål, men en videre utnytting av berggrunnen (og grunnvannet) til energibrønner synes sannsynlig. 

5.1 Overordnete karakteristiske trekk 

Berggrunn  
Berggrunnen består av granittisk gneis, anortositt og granittiske dypbergarter, og utgjør den
såkalte ”Bergensbuene”. Dette er en tykk serie av skyvedekker, ofte atskilt av markerte, op
Transpor
krysser 
Fanavegen, og en annen krysser planlagt tunnel fra flyplassvegen. Forkastningen og sp
vertikalt fall.   
 
Løsmasser 
Området har i følge kvartærgeologiske kart sparsomt med løsmasser. I forse
fjellknausene
geoteknisk rapport utarbeidet av Statens vegvesen er det ved grunnboringer påvist opptil 10 m
løsmasser. Rundt Skeievatnet finnes det noe morene- og forvitringsmateriale, og ellers i de be
finnes en del fyllmasser. Det er ikke registrert sand- eller grusforekomster i influensom
 
Mineralressurser  

berørt a
forekomster av metaller, industrimineraler eller byggeråstoff innenfor influensområdet. Ut fra
vurderinger er bruk av berggrunnen til pukkproduksjon den mest aktuelle mineralressurs
arealbruk og kommunens arealplaner gjør dette lite aktuelt.    
 
 
Grunnvann  
På grunn av tynt løsmassedekke/finkornige tette løsmasser finnes det ikke utnyttbare grun
løsmasser. I NGUs grunnvannsdatabase er det registrert 13 borebrønner i fjell i influensområd
løsmassebrønn. Boredypet er mellom 60 og 132 meter. Brønnenes kapasitet varierer mellom
og med en medianverdi på 460 l/time noe som ligger nær gjennomsnittet for norsk
sannsynligvis flere brønner i området som ikke er registrert i NGUs grunnvannsdatabase. Fem
av nyere dato brukes til energiproduksjon ved bruk av varmepumper. Det tas ikke ut 
men grunnvannet er et viktig transportmedium for varmestrømning og bidrar dermed til å op
energiproduksjon.. De eldre brønnene (boret på 60- og 70-tallet) er sannsynligvis private drikk
men det er usikkert om de er i bruk i dag. I følge høringsuttalelser i forbindelse med oppsta
tilbakemelding på to fjellbrønner som nyttes til vannforsyning
det finnes sprekkesoner med til dels betydelig vannføring, men at de fleste brønnene har t
sprekkesoner med beskjeden vannføring.  
Det finnes få data på grunnvannsnivå i området. Opplysninger fra brønnboringsdatabasen for 
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ndre vannressurser som er aktuelle til vannforsyning. Området forsynes nå med 
n fra Kalandsvatnet. 

ørsfelt; Skeievatnet og Apeltunvatnet. På grunn av 
nes størrelse og belastning er det uaktuelt å bruke overflatevann til drikkevann. En nærmere 

Utmarksressurser 
r med utredningsprogrammet 

0 dekar 
dvekten på 

g landbruksområdene i 
tedyrka eng og 

/Råtjern, i Rådalen, 
 I Laguneparken og Rådalen er disse områdene omdisponert til byggeområder i gjeldende 

arealdel av kommuneplanen. Det er i dag ingen aktiv drift av arealene. I de to alternative kryssområdene ved 
plysninger fra 
en, men er i stor 
 regnes i dag ikke å 

landbruksinteresser. 

 bli v de større skogkommunene i Hordaland, og aktiviteten med skogplanting er stor. 
areal og 590 skogeiendommer i Bergen. Ingen skogsbruksinteresser blir berørt 

amarbeid med G etat i Bergen kommune utarbeidet en grov arealoversikt basert på digitalt 
 viser h  typer arealer i dagens LNF-områder som vil bli berørt av veg i dagen: 

 for områ daa 

Det finnes heller ikke a
drikkevan
 
Overflatevann 
Influensområdene ligger i innenfor to mindre nedb
nedbørsfelte
utredning av overflatevann blir gitt under deltema Naturmiljø.  
 

Utmarksområdene innenfor influensområdet er svært begrensede, og vil i samsva
ikke bli vurdert nærmere.  
 
Jordbruk 
Bergen kommune har 22 000 dekar jordbruksareal i drift. Gårdene i drift har i gjennomsnitt 9
jordbruksareal i aktiv drift. De fleste av brukene i drift driver med husdyrproduksjon, med hove
sauehold og melkeproduksjon. Tiltaket er lokalisert i overgangen mellom byggeområder o
Ytrebygda/Fana. Mindre landbruksområder bestående hovedsakelig av beitemark, overfla
fulldyrka eng ligger som restarealer mellom bolig- og næringsbebyggelse ved Laguneparken
og langs Flyplassveien.

Flyplassveien er det heller ingen landbrukseiendommer i aktiv drift som blir berørt, i følge op
kommunens landbruksetat. Områdene er LNF-områder i gjeldende arealdel til kommuneplan
grad berørt av omdisponering til utvidelse av Flyplassveien, boligbebyggelse og golfbane, og
ha sterke 
 
Skogbruk 
Bergen er i ferd med å

 000 dek
en a

Totalt er det 152 ar skog
av tiltaket. 
 
Det er i s rønn 
markslagskart som vilke
 
Areal per klasse det 
Fulldyrka, lettbrukt jord 25,9 
Fulldyrka, mindre lettbrukt jord 0,2 
Overflatedyrka jord 9,3 
Gjødsla beite 43,7 
Skog, særs høg bonitet 23,6 
Skog, høg bonitet 20,8 
Skog, middels bonitet 2,0 
Uproduktiv skog 1,5 
Anna jorddekt fastmark 10,2 
Grunnlendt mark og fjell i dagen 4,2 
Totalt areal: 141,3 
 
Arealene er vist på registreringskart neste side. 
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 r med beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

åstunnelen skal gå i 
el under Nordåsveien som vil bli liggende som i dag. Nordåsveien ligger på løsmasser, og det vil bli store 

ordåsveien.  

 blir påvirket består av 
niske materiale og finkornige marine sedimenter uten kommersiell verdi. Veiutbyggingen 

kan rener løsma or setninger, noe som igjen kan gi skade på bygninger.  Utnyttbare 
gru vanns ekomste runnvann i fjell, men det er lite aktuelt med utnytting av disse og de 
har derfor begrenset verdi.   

          

t i grunnvannsbrønner/energibrønner i fjell. 
 
Om
Utb rna nn nv ad, men vannkvaliteten i en-to 
nær iggende brønner kan bli påvirket, men det er usikkert om noen av disse er i bruk.  Registrerte energibrønner 

anlagte tunneler til å bli påvirket.   

to Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

r med beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

åstunnelen skal gå i 
el under Nordåsveien som vil bli liggende som i dag. Nordåsveien ligger på løsmasser, og det vil bli store 

ordåsveien.  

 blir påvirket består av 
niske materiale og finkornige marine sedimenter uten kommersiell verdi. Veiutbyggingen 

kan rener løsma or setninger, noe som igjen kan gi skade på bygninger.  Utnyttbare 
gru vanns ekomste runnvann i fjell, men det er lite aktuelt med utnytting av disse og de 
har derfor begrenset verdi.   

           

t i grunnvannsbrønner/energibrønner i fjell. 
 
Om
Utb rna nn nv ad, men vannkvaliteten i en-to 
nær iggende brønner kan bli påvirket, men det er usikkert om noen av disse er i bruk.  Registrerte energibrønner 

anlagte tunneler til å bli påvirket.   

to Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

5.2 Inndeling i delområdeInndeling i delområde

5.2.1 Delområde 1  Nordås(dalen) 
Utbyggingen i Nordåsdalen er lik for alle alternativene (unntatt 0-alternativet). Rv 580 ”Sør
5.2.1 Delområde 1  Nordås(dalen) 
Utbyggingen i Nordåsdalen er lik for alle alternativene (unntatt 0-alternativet). Rv 580 ”Sør
tunntunn
inngrep i anleggsperioden. Påhugget til Søråstunnelen er planlagt i en fjellskjæring like ovenfor N
 
Verdi 
Av de vurderte naturressurssene kan løsmasser og grunnvann bli berørt. Løsmassene som
hovedsakelig av orga

inngrep i anleggsperioden. Påhugget til Søråstunnelen er planlagt i en fjellskjæring like ovenfor N
 
Verdi 
Av de vurderte naturressurssene kan løsmasser og grunnvann bli berørt. Løsmassene som
hovedsakelig av orga

 d e sser og føre til økt fare f
ne nset til g

 d e sser og føre til økt fare f
ne nset til gnn for er begrenn for er begre

  
     Liten    Middels     Stor       Liten    Middels     Stor  
   
 
Kriterier 
Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalite

 
Kriterier 
Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalite

fang 
ggingsalte

fang 
ggingsaltey
l
y
l

titivene vil ikke ivene vil ikke i vvirke på grunirke på grun aannsressursennnsressursenee i særlig gr i særlig gr

ligger for langt unna plligger for langt unna pl
 
 
 
 

S r negativ Middels negativ S r negativ Middels negativ 
     

 
n

verdi i dette området 

sekvens:  Ubetydelig eller liten negativ (0/-) 

”Søråstunne g ”Råtunne å under d lanlagte bybanen i dette området. I alternativene A1 og B1 
med kort tun l Holtastølen v este nivå i tu elene være ca 16 moh, mens det ved alternativ A2 og B2 lang 
tunnel Holtastølen vil laveste nivå være ca. 7 moh. Grunnvannsnivået ligger 50-80 moh i dette området. 

i 
Av naturressursene er det kun grunnvann i fjell og fjellet brukt til energibrønner som kan bli berørt av 
veibyggingen i dette området. Grunnvannsressursene er små, og ut fra dagens arealbruk i område er det lite 
aktuelt med videre utnyttelse av grunnvann til vannforsyning.  
 

Liten Middels Stor 

Ko sekvens, alle alternativ: 
Utbyggingen vil berøre løsmasser og grunnvann, men disse naturressursene har begrenset 
samtidig som konsekvensomfanget er lite.  
 
Kon
 
 
5.2.2 Delområde 2 Steinsvikvegen  

len” o len” vil g en p
ne il lav nn

 
Verd

   
 
 
Omfang 
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. Tunnelen vil passere like ved 
enne brønnen, og det er derfor fare for at kapasiteten i denne brønnen kan bli berørt av 

tunnelbyggingen.  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

 like ved 
enne brønnen, og det er derfor fare for at kapasiteten i denne brønnen kan bli berørt av 

tunnelbyggingen.  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

En 64 m dyp borebrønn registrert med ukjent bruk ligger like vest for tunneltraseen
bunnen av dbunnen av d

     
 
 

ns, alle alternativ: 
e energiuttak fra borebrønner. Eventuelle erstatninger vil 

være relativt rimelige. Det er ingen vesentlig forskjell på hvordan naturressursene vil bli berørt av de planlagte 
e

2.3 Delområde 3  Flyplassvegen 
ge alternativene vil 

net, like under 
2/B2).  

 energiuttak fra 
orsynt mindre 
slagsfeltet og dagens 

li mer og mer aktuelt. Totalt sett må 
verdien på be  grunnvannsre ser karakte res som middels til liten. 
 
Områdene fo veg i dagen, det vil si kryss mellom ny tunnel og Flyplassveien, er LNF-områder i gjeldende 
arealdel til kommuneplanen. Områdene er i stor grad berørt av nyere reguleringsplaner for utvidelse av 

assveien til 4 felt, boligbebyggelse og golfbane. Ingen av de berørte eiendommene er i aktiv drift, og en av 
et ønske om å omgjøre arealene fra LNF-område til boligformål. Delområdet regnes av 

k. 

Kriterier 
Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalitet i en grunnvannsbrønn i fjell. 
 
Konsekve
Utbygging n kan berøre grunnvann i fjell, og i mindre grad 

alt rnativene.  
 
Konsekvens:  Ubetydelig til liten negativ for alle alternativene (0/-). 
 
 
5.
Det foreligger to alternativer i dette området; kort eller lang tunnel Holtastølen. Ved beg
tunnelene ligge på kote 16-27 m og med fall innover i tunnelen fra påhugget øst for Skeievat
bebyggelsen på Holtastølen (alternativ A1/B1) eller fra nordenden av Skeievatnet (alternativ A
 
Verdi 
Delområdet består av kun tunneler der naturressursene er knyttet til grunnvann i fjell og
borebrønner. Det er påvist grunnvannsbrønner med betydelig kapasitet, og som kunne ha f
vannverk. Videre uttak av grunnvann i dette området er lite aktuelt grunnet aktiviteten i ned
vannforsyning fra fellesvannverk, mens utbygging av energibrønner vil trolig b

rørte ssur rise

r 

Flypl
grunneierne har fremm
kommunens landbruksetat ikke å ha sterke landbruksinteresser, og har liten verdi for landbru
 

Liten Middels Stor 
   

 
 
Omfang 
Alternativ A1/B1 (kort tunnel) 
Dette alternativet vil passere mindre enn 50 m fra to energibrønner som er oppgitt med dybder på hhv. 135 og 90 
m. Brønnene er ikke angitt med stor nok nøyaktighet til å fastslå om tunnelen vil treffe brønnene, men dette kan 
ikke utelukkes. Hvis tunnelen ikke skjærer energibrønnene vil de fortsatt kunne brukes, men effekten vil kunne bli 
noe redusert som følge av redusert grunnvannsnivå og litt dårligere varmeledningsevne på berget rundt 
brønnene. Dette alternativet vil gi litt mindre fare for senket grunnvannsnivå enn alternativ A2/B2 fordi tunnelene 
vil bli kortere og vil bli liggende litt høyere.  
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ite. 
tat ikke lengre i aktiv drift, og grunneier 

har fremmet ønske om omdisponering av arealer fra LNF-område til boligformål.  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

tat ikke lengre i aktiv drift, og grunneier 
har fremmet ønske om omdisponering av arealer fra LNF-område til boligformål.  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

Alternativet berører et ca 20 daa stort areal fulldyrket jord, samt noe overflatedyrka jord og be
Landbrukseiendommen er i følge opplysninger fra kommunens landbrukseLandbrukseiendommen er i følge opplysninger fra kommunens landbrukse

     
 
 
Alternativ A2/B2 lang tunnel 
Mellom 30 og 200 m øst for alternativene med lang tunnel er det registrert 4 borebrønner; en
drikkevannsbrønner. Det er usikkert om drikkevannsbrønnene fortsatt er i bruk. Energibrønnen s
enn 50 m fra planlagt tunnel er registrert med en kapasitet på over 5000 l/time. Dette viser at det er s
i området med betydelig vannføring. De tre drikkevannsbrønnene er registrert med en kapasi
og 1000 l/time. Det finnes ikke data p

 energibrønn og tre 
om ligger mindre 

prekkesoner 
tet på mellom 300 

å grunnvannsnivået, men ut fra terrenget antas det å ligge mellom kote 35 
soner og gi en senkning 
ne, og i noen grad 

 og 90 m under tunnelen, og det 
er dermed ingen fare for fullstendig drenering.  
 
Et mindre område ligere fulldyrket jord nord for Flyplassveien blir berørt av nytt kryssområde. Området er 
imidlertid allerede omdisponert til golfbane gjennom reguleringsplan og er ikke lengre i aktiv drift.  

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

og 55 moh.  Det er sannsynlig at den planlagte tunnelen vil skjære vannførende sprekke
av grunnvannsnivået i området. Dette vil igjen påvirke kapasiteten på drikkevannsbrønne
redusere effektuttaket fra energibrønnen. Bunnen av brønnene ligger mellom 20

 tid

 
 

     
 
 
Kriterier: 
Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalitet i grunnvannsbrønner/energibrønner i fjell. 
 

n
tunnel 

. Konsekvensen for 
er, det er relativt 
tiv drift, 

n v til ubetydelig(-/0)  

Alternativ A2/B2 lang tunnel 
Tunnelene vil kunne forringe både kapasitet og kvalitet på registrerte drikkevannsbrønner, men det er usikkert om 
disse er i bruk. Hvis de ikke er i bruk blir konsekvensen av tiltaket liten. I tillegg kan en energibrønn bli berørt, 
men for denne vil et eventuelt effekttapet bli begrenset. Det er relativt rimelig å erstatte brønner som eventuelt vil 
bli påvirket av tunnelene. Landbruksarealene i området har liten verdi og er ikke i aktiv drift, landbruksinteresser 
blir derfor ikke berørt. 
 
Konsekvens:  Liten negativ (-)  

Konsekve s 
Alternativ A1/B1 kort 
Tunnelene vil bli liggende mer enn 300 m fra drikkevannsbrønner som muligens ikke er i bruk
disse vurderes derfor som liten/ubetydelig. Tunnelen kan få konsekvenser for to energibrønn
rimelig å erstatte disse brønnene.  Landbruksarealene i området har liten verdi og er ikke i ak
landbruksinteresser blir derfor ikke berørt. 
 
Konsekve s:  Liten negati
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Gårdstun på Rå. 
 

 
Kryssområdet i Rådalen. Tunnelpåslag til høyre i bildet. 
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2.4 Delområde 4  Fana stadion - Rådal 

 Det foreligger to 
gebevegelser, eller 
ativene. Selve 
nde tunnelløp hvor 
eoteknisk rapport 

e (myr) over et lag av 
siltlaget og over fjellet er det fastere masser. Veibygging i disse løsmassene vil kreve masseutskifting 

like løsmassetyper. 
heller ikke verdi til 

r veikrysset i Rådalen. 
en er 105 m dyp. Kapsiteten i denne brønnen vil neppe påvirkes, men vannkvaliteten kan påvirkes særlig i 

åtunnelen”. Den 
k. Det er lite sannsynlig 

rser karakteriseres 

ksisterende jordbruksarealer i delområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealdel til 
kommunep n. De g ulering av boligområde og ny ungdomsskole like nord for planlagt 
kryss, mens arealene sør f att til næringsformål. Noe av disse arealene er slått også i år, men i 
hovedsak er arealene tatt ut av aktiv drift. Landbruksetaten i kommunen knytter ikke landbruksinteresser til 

det, som ikke har landbrukseiendommer i aktiv drift. Verdien som landbruksarealer må karakteriseres som 

es til energiuttak fra fjell (energibrønn) og muligens til grunnvannsforsyning fra fjell.  
 
Omfang 
Begge alternativene vil føre til arealbeslag i Rådalen. Ingen av alternativene vil i særlig grad innvirke på 
grunnvannsressursene, men vannkvaliteten i 1-2 nærliggende brønner kan bli påvirket, men det er usikkert om 

e er i bruk.  
 
Alte 2  
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

.4 Delområde 4  Fana stadion - Rådal 

 Det foreligger to 
gebevegelser, eller 
ativene. Selve 
nde tunnelløp hvor 
eoteknisk rapport 

e (myr) over et lag av 
siltlaget og over fjellet er det fastere masser. Veibygging i disse løsmassene vil kreve masseutskifting 

like løsmassetyper. 
heller ikke verdi til 

r veikrysset i Rådalen. 
en er 105 m dyp. Kapsiteten i denne brønnen vil neppe påvirkes, men vannkvaliteten kan påvirkes særlig i 

åtunnelen”. Den 
k. Det er lite sannsynlig 

rser karakteriseres 

ksisterende jordbruksarealer i delområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealdel til 
kommunep n. De g ulering av boligområde og ny ungdomsskole like nord for planlagt 
kryss, mens arealene sør f att til næringsformål. Noe av disse arealene er slått også i år, men i 
hovedsak er arealene tatt ut av aktiv drift. Landbruksetaten i kommunen knytter ikke landbruksinteresser til 

det, som ikke har landbrukseiendommer i aktiv drift. Verdien som landbruksarealer må karakteriseres som 

es til energiuttak fra fjell (energibrønn) og muligens til grunnvannsforsyning fra fjell.  
 
Omfang 
Begge alternativene vil føre til arealbeslag i Rådalen. Ingen av alternativene vil i særlig grad innvirke på 
grunnvannsressursene, men vannkvaliteten i 1-2 nærliggende brønner kan bli påvirket, men det er usikkert om 

e er i bruk.  
 
Alte 2  
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 

5.
Verdi 
Det planlagte veikrysset i Rådalen vil i hovedsak bli liggende på tidligere fulldyrket mark.
alternativer for utbygging av veikrysset mellom Fanavegen og E 39: Fullt kryss med alle svin
kun ramper for av og påkjøring til/fra Os. De planlagte tunneltraseene er fast for begge altern
veikryssområdet i Rådalen vil bli liggende på løsmasser. Dypeste skjæring vil bli ved vestgåe
veien vil bli liggende ca. 5 m under dagens terrengnivå eller 4-5 m under grunnvannsnivået. G
viser at løsmassetykkelsen er opptil 10 m, og at det stedvis er 6-7 m med organisk material
silt. Under 

Verdi 
Det planlagte veikrysset i Rådalen vil i hovedsak bli liggende på tidligere fulldyrket mark.
alternativer for utbygging av veikrysset mellom Fanavegen og E 39: Fullt kryss med alle svin
kun ramper for av og påkjøring til/fra Os. De planlagte tunneltraseene er fast for begge altern
veikryssområdet i Rådalen vil bli liggende på løsmasser. Dypeste skjæring vil bli ved vestgåe
veien vil bli liggende ca. 5 m under dagens terrengnivå eller 4-5 m under grunnvannsnivået. G
viser at løsmassetykkelsen er opptil 10 m, og at det stedvis er 6-7 m med organisk material
silt. Under 
og sikker fundamentering. Dette vil gi drenering, senket grunnvannsnivå og store setninger i s
Løsmassene har liten interesse som naturressurser, og grunnvannet i disse løsmassene har 
vannforsyning.  
 
Den nærmeste borebrønnen som er gammel brønn med ukjent bruk, ligger like nordvest fo
Brønn

og sikker fundamentering. Dette vil gi drenering, senket grunnvannsnivå og store setninger i s
Løsmassene har liten interesse som naturressurser, og grunnvannet i disse løsmassene har 
vannforsyning.  
 
Den nærmeste borebrønnen som er gammel brønn med ukjent bruk, ligger like nordvest fo
Brønn
byggeperioden. Det ligger ytterligere to brønner hhv. ca 200 og ca. 400 m nordøst for ”R
nærmeste er en energibrønn, mens den lengst unna er en gammel brønn med ukjent bru
at veiprosjektet vil innvirke på disse brønnene. Totalt sett må verdien på berørte naturressu
som liten. 
 
E

byggeperioden. Det ligger ytterligere to brønner hhv. ca 200 og ca. 400 m nordøst for ”R
nærmeste er en energibrønn, mens den lengst unna er en gammel brønn med ukjent bru
at veiprosjektet vil innvirke på disse brønnene. Totalt sett må verdien på berørte naturressu
som liten. 
 
E

la t forelig er forslag til reg
sset er avs

la t forelig er forslag til reg
sset er avsor kryor kry

områområ
liten. liten. 
  
     Liten    Middels     Stor  
            
 

     Liten    Middels     Stor  
            
 
Kriterier 
Området utnytt
Kriterier 
Området utnytt

noen av dissnoen av diss

rrnativ A1/Anativ A1/A

     
 
 
Alternativ B1/B2  
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Konsekvens 
Alternativ A1/A2 
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g og mulig påvirkning 
i. Eksisterende 

r avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealplaner, og har ingen verdi. Det er ellers ingen andre 
natu

nsekvens:  Liten negativ til ubetydelig  (-/0)  

 
n større og mer omfattende utbygging 

 n k gi litt større konsenkvens. Ut fra kapasitet og beliggenhet har 
grun urs erdi. Eksisterende dyrka mark er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealplaner, 
og har ingen verdi. Det er ellers ingen andre naturressurser som vil bli berørt av tiltaket.   
  
 Konsekvens:  Liten (-)   

Utbygging av A1/A2 vil medføre drenering av grunnen med påfølgende grunnvannssenknin
på grunnvannskvaliteten. Ut fra kapasitet og beliggenhet har grunnvannsressursene liten verd
dyrka mark e

rressurser som vil bli berørt av tiltaket.  
  
 Ko
 
Konsekvens 
Alternativ B1/B2 
Faren for drenering av grunnen med påfølgende grunnvannssenkning og mulig påvirkning på

kvaliteten er omtrent den samme for de to alternativene, men egrunnvanns
(alternativ B) kan aturlig no

nvannsress ene liten v
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6 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

esttun. Av disse 
på mindre dyp (55-

65 moh) enn veitunnelene i de andre alternativene. Den kan berøre grunnvannsforekomster, men dette vil skje i 
r grunnvannsnivået. Det 

e med tunneldrivingen.  
 

e d på andre naturressurser. Ut fra en samlet vurdering kan det 
aturressursene for 0-alternativet.  

ellom 
il ha ubetydelige 

nnelbyggingen og 
rke grunnvannsressursene. Noen få (2-3 stk) 

vannsbrønnene kan 
nsekvensen for 

energibrønnene er mindre i og med at disse ikke er basert på uttak av grunnvann. Det er bare i tilfeller der 
li påvirket i mindre grad 

erflatevatnet vil bli 

 
sekvenser for 

ed at dette alternativet gir kortest tunnel og mindre omfattende utbygging i Rådalen. Det må 
bemerkes at ved dette alternativet kan tunnelen ødelegge 1-2 energibrønner ved Holtastølen.  
 
Alternativ B2 lang tunnel Skeievatnet – fullt kryss i Rådalen vil få størst konsekvenser for grunnvannet fordi 
samlet tunnellengde blir større, en tunneltrase går dypere og det blir en mer omfattende utbygging i Rådalen.  
 
Det må igjen presiseres at forskjellene i konsekvenser er meget små mellom de ulike alternativene, også for 
grunnvannsressursene.   
 
 

6.1 0-alternativet 

I tillegg til dagens veger omfatter dette alternativet vedtatte veiutbygginger, samt bybane til N
utbyggingsplanene er det bare bybanen som vil gå i tunnel. Denne tunnelen er planlagt å gå 

svært beskjeden grad da tunnelen vil bli liggende like over eller bare noen få meter unde
er imidlertid en liten fare for forurensning av grunnvannet i forbindels

D  vedtatte planer vil ikke innvirke i særlig gra
konkluderes med ubetydelige konsekvenser for n
 
 
6.2 Utbyggingsalternativene  A1, A2, B1 og B2 

Alle vurderte utbyggingsalternativer berører de samme naturressurser, og det er liten forskjell m
konsekvensene for naturressursene for de forskjellige alternativene. Alle alternativene v
konsekvenser for løsmasser, mineralressurser, jordbruk, skogbruk og utmarksressurser. Tu
gravinger/skjæringer under grunnvannsnivå vil kunne påvi
drikkevannsbrønner og 5-6 energibrønner basert på borede fjellbrønner kan bli berørt. Drikke
både få lavere kapasitet og dårligere vannkvalitet som følge av tunnelbyggingen, mens ko

tunnelene treffer selve borehullet at disse vil bli ødelagt, ellers kan energiuttaket bare b
grunnet lavere grunnvannsnivå og endret varmestrøm gjennom berget.  
 
Overflatevannene som naturressurs vil bli lite berørt. En nærmere utredning av hvordan ov
berørt er gitt under deltema Naturmiljø.     

Generelt vil alternativ A1 kort tunnel Holtastølen – rampe til/fra Os i Rådalen få minst kon
grunnvannet i og m
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enser er det vanskelig å gi en klar rangering, men ut fra de generelle vurderinger 
er det i tabellen under gitt en rangering fra 1 til 5. Vi vil påpeke at denne rangeringen ikke bør tillegges særlig vekt 

 Samlet kon rd  alt  de e

 0-
altern et 

Al tiv 
A1

rnativ ternativ 
B1 

Alternativ 
B2 

6.3 Rangering av alternativene 

Med så små forskjeller i konsekv

ved den endelige konsekvensanalysen.   
 
Tabell: sekvensvu ering alle ernativer, ltema Naturr ssurser 
 
Delområde

ativ
terna
 

Alte
A2 

Al

Nordås 0 0/-  0/- 0/- 0/-
Steinsvikvegen 0 0/-  0/- 0/- 0/-
Flyplassveien 0 0/- - 0/- - 
Fana stadion -Rådalen 0 0/- 0/- - - 
Samlet 
konsekvensvurdering 

0 0/- - - - 

Rangering  1 2 3 4 
 
 
 

  24 
 



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

 
 

7 REFERANSER 

n Region vest, Ressursavdelinga, 

005. Statens vegvesen. 

Kommuneplanens arealdel 2000-2011 (2019), Bergen kommune, Bystyret 19.11.2001 

 
rt 6. september 2005.  

iske undersøkelse. 

Fossen, H & Ragnildstveit, J. 2002: Berggrunnskart Bergen 1115 I, M 1 : 50 000. Norges geologiske 

Norges geologiske undersøkelse 2005: Digitale data om løsmasser, berggrunn, mineralske råstoffer og 
grunnvann.  
 
Rv 580 Rådal – Sørås Rådalskrysset 2004: Geoteknisk rapport nr.: 040530-01. Statens vegvesen, region vest, 
vegteknisk seksjon. 
 

E39/Rv 580 Rådal –Sørås. Melding om konsekvensutredning. Statens vegvese
januar 2005.  
 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser, veiledning. Høringsutgave mars 2
 

 
Grøntplan for Bergen, Bergen kommune 1993 
 
Grønt Atlas 1 og 2, Bergen kommune 1993 

Grønn etats svar vedrørende landbruksinteresser. Brev fra Bergen kommune date
 
Ellingsen, K 1975: BERGEN, hydrogeologisk kart 1115 I – 1 : 50 000. Norges geolog
 

undersøkelse. 
 

  25 
 



 


	INNLEDNING
	Bakgrunn for konsekvensutredningen
	Problemstillinger og mål
	Forholdet til øvrige planer og retningslinjer
	Problemstillinger og mål for deltema naturressurser

	TILTAKET
	Planavgrensning
	0-alternativet
	Utbyggingsalternativet

	AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE
	METODE
	Verdivurdering
	Gradering av omfang
	Omfangsvurdering
	Samlet vurdering

	ANALYSE AV NATURRESSURSER
	Overordnete karakteristiske trekk
	Inndeling i delområder med beskrivelse av verdi, omfang og k
	Delområde 1  Nordås(dalen)
	Delområde 2 Steinsvikvegen
	Delområde 3  Flyplassvegen
	Delområde 4  Fana stadion - Rådal


	SAMLET KONSEKVENSVURDERING
	0-alternativet
	Utbyggingsalternativene  A1, A2, B1 og B2
	Rangering av alternativene

	REFERANSER



