
Konsekvensutredning 
DELTEMA NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

Dato: 20.12.2006 
 

Utgave: 1 



 
 

 
 
 

 
 
TStatens vegvesen Region Vest 
Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås 
 
 

 DELTEMA NÆRMILJØ OG 
FRILUFTSLIV 
 
 

  
  

TJanuar 2006 T 

 
 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Nærmiljø og friluftsliv 

 
  3 

TFORORD 
 
 
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 nærmiljø og friluftsliv. Rapporten er utarbeidet 
ved Asplan Viaks kontor i Bergen. Beregning av luftforurensning er utført ved Asplan Viaks kontor i Sandvika og 
foreligger i et eget notat datert 10.10.2005. Støyberegninger er utført av Kilde Akustikk AS. Resultatene fra 
støyberegningene foreligger i egen rapport fra Kilde Akustikk AS datert januar 2006. 
 
Følgende har vært kontaktpersoner i 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 
Januar 2006   
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TSAMMENDRAG 

Denne rapporten omfatter konsekvensutredning av deltema nærmiljø og friluftsliv for fire forskjellige alternative 
løsninger når ny E39 fra Os skal kobles mot eksisterende vegnett i Rådalsområdet. 
 
Konsekvensutredningen er gjort etter Statens vegvesens Håndbok 140, høringsutgaven mars 2005, og 
inneholder en vurdering av hvordan tiltaket vil influere på nærmiljø og friluftsliv som følge av tiltakets endringer i 
støyforhold, luftforurensning, barrierevirkning og framkommelighet. Det er i tillegg vurdert konsekvenser av 
arealbeslag, nærføring, terrengendringer, oppdeling, støv og vibrasjoner.  
 
Influensområdet for deltema nærmiljø og friluftsliv er i hovedsak begrenset av rekkevidden for daglige gjøremål til 
fots eller sykkel. Området omfatter ferdselsårer, boligområder, viktige målpunkt for privat- og offentlig service og 
frilufts/rekreasjonsområder i nærområdene til vegtiltaket.  
 
Bebyggelsen i influensområdet 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. Hovedvegsystemet fra de søndre og sørvestre deler av kommunen til Bergen sentrum går gjennom 
området.  Rv 580 Fritz C Riebers vei / Flyplassvegen er en av de mest trafikkerte vegkorridorene i kommunen, og 
i rushtiden preges trafikkbildet av kødannelser. De viktigste ferdselsårene mellom boligområdene, skoler og 
barnehager, servicetilbud og viktige uteområder er opparbeidete gang- og sykkelveger og fortau langs bilvegene.  
 
Skoler, barnehager, dagligvarebutikker og lignende er lokalisert i tilknytning til boligområdene.  De fleste 
boligområdene har normalt god dekning av mindre områder for lek og rekreasjon nær boligene. Blant de større, 
sammenhengende tur- og friluftsområder i nærheten er Nordåsvannet, Stendafjellet og Smøråsfjellet. 
Friluftsområdene har primært en funksjon for lokalbefolkningen og har status som LNF-områder i gjeldende 
arealdel til kommuneplanen og Grøntplan for Bergen. Andre offentlig og private områder for opphold og aktivitet i 
friluft omfatter Fana Stadion, golfbanen ved Skeievatnet og Siljustøl. I tillegg er Osbanetraseen gjennom Rådalen 
og langs Apeltunvannet en viktig tur- og ferdselsåre.  
 
Det er gjennomført beregninger av støy og luftforurensning i 0-alternativet og de fire utbyggingsalternativene i 
sammenligningsåret 2031. Beregningene foreligger i egne rapporter og danner grunnlag for 
konsekvensvurderingene. 
 
De viktigste positive konsekvensene av tiltaket kommer som en følge av tiltakets reduksjon i trafikkmengde på 
eksisterende vegnett i området:  
• Avlastningen av trafikken på dagens vegnett medfører en vesentlig reduksjon av støy og luftforurensning i 

nærområdene i alle alternativ.  
• Forskjellen er størst mellom 0-alternativet og utbyggingsalternativene. Beregningene viser at forskjellene på 

antall bosatte utsatt for støy og luftforurensning i de ulike utbyggingsalternativene er liten.  
• Alternativet B2, fullt kryss i Rådalen og lang ”Søråstunnel” til Skeievatnet er beregnet å gi størst 

trafikkavlastning, og dermed mest forbedring i støy og luftforurensning.  
• Alternativet medfører om lag 150 færre bosatte utsatt for støy >65dBA og om lag 500 færre bosatte utsatt for 

støy >55 dBA sammenlignet med 0-alternativet. 
 
De viktigste negative konsekvensene er knyttet til: 
• Innløsning og riving av bolighus som ligger i konflikt med planlagte tunnelpåhugg og kryssområder. Dette 

omfatter 3 – 5 eneboliger, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt.  
• Økt nærføring til boligområder (alternativene A1 og B1, kort ”Søråstunnel” med kryss ved Holtastølen). 
• Økt nærføring, støy og barrierevirkning til Siljustøl og golfbanen ved Skeievatnet (alternativene A2 og B2, 

lang ”Søråstunnel” med kryss nord for Skeievatnet) 
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Når det gjelder barrierevirkning, vil trafikkmengden på det avlastede vegnettet fremdeles være så stor at denne 
vurderes som uendret for gående og syklende. Framkommeligheten ivaretas gjennom eksisterende gang-
/sykkelveger og planfrie kryssinger, som ikke vil bli berørt av tiltaket.  
 
Konsekvensene av arealbeslag, arealdeling, terrengendringer, oppdeling, støv og vibrasjoner er vurdert å ha 
ubetydelige konsekvenser i forhold til 0-alternativet. Det meste av vegtiltaket vil ligge i tunnel, ingen eksisterende 
veger i influensområdet blir lagt om i vesentlig grad eller fjernet, og nye kryssområder kommer i tilknytning til 
eksisterende vegnett.  
 
De positive konsekvensene i form av reduksjon i trafikkbelastning, støy og luftforurensning i influensområdet som 
helhet er vurdert å være større enn de negative konsekvensene i alle alternativ.  
 
Alternativ B2, fullt kryss i Rådalen og lang tunnel Skeievatnet, gir mest avlastning i trafikk. Alternativet vurderes å 
ha størst positiv konsekvens for hele influensområdet sett under ett og er rangert først. 
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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 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, Krohnåsen 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. 
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1.4 Problemstillinger og mål for deltema nærmiljø og friluftsliv 

Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og 
tettstedsnære uteområder, friluftsområder, byrom og parker, samt andre arenaer for aktiviteter i friluft. Dette 
inkluderer turveger og ferdselslinjer nyttet som atkomst for gang- og sykkeltrafikk til viktige målpunkt i forbindelse 
med arbeid, skole og fritid. 
 
I rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen fremheves det blant annet at 
man skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arealer 
som skal brukes av barn og unge, skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  
 
Helse, trivsel og mulighet for fysisk aktivitet generelt for hele befolkningen er viktige aspekter og gjenspeiles i 
gjeldende lover og retningslinjer utarbeidet i forhold til støy og luftforurensning, annen forurensning, 
trafikksikkerhet, krav til uteområder i boligområder, krav til grøntstruktur, friluftsområder og lignende. 
 
Aktuelle problemstillinger i Rådal – Sørås-området er: 
• Støy- og luftforurensning i forhold til boligområder, ferdselslinjer, områder med offentlig og privat service, 

uteområder i nærmiljø, friområder og friluftsområder. 
• Barrierevirkning og framkommelighet i forhold til bevegelsesmønster for gående og syklende 
• Trivsel og trygghetsfølelse samt bruksopplevelse i nærmiljø, i natur- og friluftsområder, andre 

rekreasjonsområder, langs ferdselslinjer mm. 
• Avstander til større, sammenhengende natur- og friluftsområder  
 
Det skal i tillegg gjøres enkle vurderinger av om tiltaket medfører uheldige arealbeslag, nærføring, oppdeling, 
støv og vibrasjoner. 
 
Hovedmålsettingen er at planlagt tiltak skal få minst mulig uheldige konsekvenser for opphold og fysisk aktivitet i 
friluft og at trivsel og bruksopplevelse av de aktuelle aktivitetsområdene utendørs ikke reduseres vesentlig. 
 
Målsetting for utredningen av deltema nærmiljø og friluftsliv er å: 
• Tydeliggjøre hvilke konsekvenser de ulike alternativ for planlagt tiltak vil ha i forhold til de problemstillingene 

som er nevnt i forrige punkt 
• Vurdere aktuelle avbøtende tiltak  
• Få fram hvilket alternativ som har minst konsekvenser for de aktuelle problemstillingene. 
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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). 
 
Det er utarbeidet trafikkprognoser for trafikknivå i 2015 (oppdatert prognose fra Sivilingeniør Helge Hopen AS 
datert 24.08.05). Prognosene er basert på forutsetningene for 0-alternativet som beskrevet i punktene over, og er 
identiske med trafikkanalyser utført i planarbeidet for bybane Nesttun – Rådal. Figurene under viser 
trafikkprognose for 2015 for 0-alternativet med og uten ny E39 fra Os. Tallene danner grunnlag for vurdering av 
støy og luftforurensning i 0-alternativet, men er da justert til sammenligningsåret 2031, i henhold til forventet årlig 
trafikkvekst i perioden. 
 

 
Figur 2: Trafikkprognose for 2015 for 0-alternativet 
med ny E39 fra Os 

 
Figur 3: Trafikkprognose for 2015 for 0-alternativet 
uten ny E39 fra Os 
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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 4: Kombinasjon av alternativer. 
 
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 
 
 
Det er utarbeidet trafikkprognoser for år 2015 for de aktuelle vegløsningene (oppdatert prognose fra Sivilingeniør 
Helge Hopen AS datert 24.08.05). Trafikktallene danner grunnlag for vurdering av støy og luftforurensning i de 
aktuelle alternativkombinasjoner, men er da justert til sammenligningsåret 2031, i henhold til forventet årlig 
trafikkvekst i perioden. 
 
Figurene under viser trafikkprognoser for 2015 (oppdatert prognose fra Helge Hopen datert 24.08.05) for: 

• Alt A1/A2:  Kort/lang tunnel Rv580 ”Søråstunnelen” og kun rampe Fanavegen - til/fra Os  
• Alt B1/B2:  Kort/lang tunnel Rv580 ”Søråstunnelen” med fullt kryss mellom E 39 og Fanavegen i 

Rådalen  
 
Trafikktallene for Rv 580 ”Søråstunnelen” er uavhengige av om man velger kort eller lang tunnel.  
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Figur 5: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, 
rampe Fanavegen – til/fra Os 

 
Figur 6: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, fullt 
kryss mellom Fanavegen og E 39 

 
 
 
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 for deltema nærmiljø og friluftsliv omfatter i tillegg til selve tiltaksområdet viktige ferdselslinjer og 
funksjoner for beboere og andre brukere. Influensområdet omfatter derfor et større område enn det som blir 
direkte berørt av vegtiltaket. Influensområdet er i hovedsak begrenset av rekkevidden for daglige gjøremål til fots 
eller sykkel. I tillegg er det tatt hensyn til beregnede luftforurensnings- og støysoner rundt eksisterende og 
planlagt vegnett.  
 
For å få med sammenhenger mellom ferdselsårer, boligområder, og viktige målpunkt for privat- og offentlig 
service og frilufts/rekreasjonsområder er hele området Nordåsdalen – Lagunen – Rådalskrysset – Rådal -
Skeievatnet tatt med i influensområdet.  
 
Området avgrenses i nord av Skjoldabukten ved Nordåsvannet, i vest av Skeievatnet, i sør av industriområdet 
sør for planlagt kryssområde i Rådal. Området er delt i mindre delområder eller miljøer etter gitte 
registreringskategorier, se kap. 4 og 7. 
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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 
• Beskrivelse av overordnete karakteristiske trekk 
• Inndeling i mindre, geografisk avgrensete områder/miljøer etter gitte registeringskategorier 
• Beskrive de enkelte områdene og vurdere deres verdi iht. kriterier gitt i Hb 140 
• Beskrive tiltakets omfang av endringer for det enkelte område iht. kriterier gitt i Hb. 140 
• Fastsette tiltakets konsekvens for det enkelte område ved å sammenholde områdets verdi med 

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

 
Inndelingen i nærområder er gjort på bakgrunn av registreringer i felt og arealbruksanalyser utført ved hjelp av 
GIS-verktøy.  
 
Det er gjennomført omfattende støy- og luftforurensningsberegninger som grunnlag for vurderinger av omfang og 
konsekvens.  
 
Støyberegninger er gjennomført med dataprogrammet NoMeS i samsvar med gjeldende beregningsmetode og 
krav, illustrert i form av støysoner som beskrevet i nytt støyregelverk T-1442 fra Miljøverndepartementet. 
Støyberegningene foreligger i egen rapport fra Kilde Akustikk AS datert desember 2005. 
 
Luftberegninger er gjennomført i dataprogrammet VLUFT.  Dagens situasjon er beskrevet i form av antall 
boenheter utsatt for luftforurensningsnivåer over relevante grenseverdier, og luftkvalitet er beregnet for de ulike 
utbyggingsalternativene. Utslipp fra tunnelmunninger er beregnet med metode beskrevet i håndbok 021 
Vegtunneler. Resultatene er presentert i et eget notat fra Asplan Viak AS datert 10.10.2005. 
 
4.1 Kriterier for vurdering av verdi  

Nærområdenes verdi er angitt på en tredelt glideskala fra liten – middels – stor verdi etter gitte kriterier i Hb. 140. 
Kriteriene er gitt for verdisetting av mindre delområder eller miljøer inndelt etter følgende 9 
registreringskategorier: 
 

• Boligområder 
• Bebygde områder med flere funksjoner 
• Identitetsskapende områder/elementer 
• Sosiale møtesteder i byer og tettsteder 
• Områder med offentlig/privat service 
• Felles uteområder i byer og tettsteder (under 200m fra boliger) 
• Friluftsområder nær byer og tettsteder 
• Nasjonale/regionale friluftsområder 
• Veg- og stinett for gående og syklende 
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4.2 Kriterier for vurdering av omfang 

Tiltakets omfang av endring på nærmiljøet og friluftslivet 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 

B
o

lig
o

m
rå

d
er

 Tiltaket vil i stor grad 
bedre forholdene for 
mange beboere ved 
at miljøulempene blir 
sterkt redusert 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
beboere ved at 
miljøulempene blir 
sterkt redusert 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre forholdene 
for beboerne  
 
Tiltaket vil påvirke få 
boliger 

Tiltaket vil forringe 
forholdene for 
beboerne  
 
Tiltaket vil belaste en 
del boliger 

Tiltaket vil ødelegge 
bomiljøet 
 
Tiltaket vil belaste 
mange boliger 
vesentlig 

U
te

o
m

rå
d

er
 i 

b
ye

r 
o

g
 

te
tt

st
ed

er
 

Tiltaket vil i stor grad 
bedre forholdene for 
brukerne 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
brukerne 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre forholdene 
for brukerne 

Tiltaket vil forringe 
forholdene for 
brukerne 

Tiltaket vil ødelegge 
forholdene for 
brukerne 

Fr
ilu

ft
so

m
rå

d
e

r 

Tiltaket vil i stor grad 
bedre 
bruksmulighetene 
eller 
opplevelseskvaliteten
e for friluftsliv 

Tiltaket vil i bedre 
bruksmulighetene 
eller 
opplevelseskvaliteten
e for friluftsliv 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
bruksmulighetene 
eller 
opplevelseskvaliteten
e for friluftsliv 

Tiltaket vil forringe 
bruksmulighetene 
eller 
opplevelseskvaliteten
e for friluftsliv 

Tiltaket vil ødelegge 
bruksmulighetene 
eller 
opplevelseskvaliteten
e for friluftsliv 

V
eg

 o
g

 s
ti

n
et

t 
fo

r 
g

åe
n

d
e 

o
g

 
sy

kl
en

d
e 

Tiltaket vil i stor grad 
bedre forholdene for 
gående og syklende. 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
gående og syklende. 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre forholdene 
for gående og 
syklende. 

Tiltaket vil forringe 
forholdene for 
gående og syklende. 

Tiltaket vil ødelegge 
forholdene for 
gående og syklende 

Figur 7: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang. 
 
 
4.3 Samlet vurdering  

Konsekvensvurderingen er en sammenstilling av områdenes verdi og vegtiltakets omfang. 
Konsekvensvurderingen er gjort både for det enkelte geografisk avgrensete område 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 nærmiljø og friluftsliv. 
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5 LUFTFORURENSNING 

5.1 Nærmiljøkonsekvenser av luftforurensning fra biltrafikk 

De viktigste lokale forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er mulighetene for helseskade ved høye 
konsentrasjoner av PMB10B og NOB2B.  PMB10B er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en 
viss periode. PMB10 Bkommer først og fremst fra mineraler, dvs. slitasje på veg etter piggdekkavriving og oppvirvling. 
Ved eksponering av svevestøv økes risikoen for bronkitt og bihulebetennelse.  
 
NOB2 Ber betegnelsen påB Bnitrogenoksid. I byområder er konsentrasjonen først og fremst avhengig av meteorologiske 
forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På kalde dager, med lite vind, blir konsentrasjonen 
spesielt høy. Hos sårbare grupper kan innånding av NOB2B gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og 
økt sykelighet. Friske mennesker tåler forholdsvis høy NOB2B-eksponering uten at det gir noen helseeffekt. 
 
5.2 Luftberegninger 

Som grunnlag for vurderinger av konsekvenser for nærmiljø er det gjennomført luftberegninger i dataprogrammet 
VLUFT.  Hovedhensikten med beregningene er å vise hvordan utbyggingsalternativene påvirker luftkvaliteten i 
området og å vurdere forskjeller mellom utbyggingsalternativene. Resultat og metoder er presentert i et eget notat 
fra Asplan Viak AS datert 10.10.2005. 
 
Det er gjennomført beregninger for følgende vegnett: 

• Rv 580 gjennom planområdet. Omfatter en strekning på 2,5 km som starter 1,2 km nord for 
Søråskrysset, forbi Lagunen og videre ca 300 m vest for Rådalskrysset mot Flesland. 

• Rv 546 Fra Rådalskrysset og 1 km sørover mot Fana 
• Rv 582 Fanaveien fra Søråskrysset og nord/østover mot Nesttun. 

 
Beregningene omfatter: 

• Alternativ 0 som beskrevet i kapittel 2.2 
• Alternativ 0 uten ny E39 fra Os 
• Alternativ A1/A2 (rampe mellom E39 og Rv 546 i Rådalen) 
• Alternativ B1/B2 (fullt kryss mellom E39 og Rv 546 i Rådalen) 

 
Beregningene er gjort på bakgrunn av trafikkberegninger presentert i kapittel 2 og informasjon om vegforhold, 
boliger og antall bosatte per bolig langs vegene (Lenke- og enhetsregisteret til VLUFT) innhentet fra Statens 
vegvesen Region Vest. Det er benyttet beregningsår og trafikkmengder for 2015 (programmet VLUFT kan ikke 
framskrives til sammenligningsåret 2031). 
 
Alternativ Nasjonalt mål 

PMB10B 

Luftkvalitetskriterier 
PMB10B 

Nasjonalt mål 
NOB2B 

Luftkvalitetskriterier 
NOB2B 

Alternativ 0 8 124 0 94 
Alternativ 0 uten ny E 39 
fra Os 

8 125 0 98 

Alternativ A1/A2 5 66 0 58 
Alternativ B1/B2 3 49 0 44 
Figur 8: Beregningsår 2015.  Tabellen viser antall boenheter utsatt for konsentrasjoner over nasjonalt mål for 
PM10, luftkvalitetskriterier for PM10 og luftkvalitetskriterier for NO2. Ingen boenheter langs det aktuelle vegnettet 
er utsatt for konsentrasjoner over nasjonalt mål for NO2. 
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Beregningene viser svært liten forskjell mellom de to 0-alternativene når det gjelder beregnet luftkvalitet for 
boenheter langs det aktuelle veinettet.  
 
Alle utbyggingsalternativ gir samlet sett en god forbedring i luftkvalitet for de boliger som inngår i beregningene, 
sammenlignet med 0-alternativet. Beregningene viser at alternativene B1 og B2 med fullt kryss i Rådalen er noe 
bedre enn alternativene A1 og A2, fordi dette alternativet gir størst reduksjon i trafikkmengde på avlastet vegnett.  
 
Det presiseres at bygningsregisteret benyttet i beregningene ikke er 100 % komplett. Fordi beregningene viser at 
alle utbyggingsalternativ uansett vil gi en forbedring av luftkvalitet langs vegnettet i influensområdet, er det ikke 
gjort supplerende registreringer av boliger. Kartet i figur 9 viser hvilke bolighus langs vegnettet som ikke inngår i 
beregningene. Følgende områder omtales spesielt: 
 
Rekkehus i Holtastølen nord for Rådalskrysset som berøres av trafikk på Flyplassvegen (rundt 20 boliger). Den 
aktuelle vegstrekningen får en stor reduksjon i biltrafikk dersom man bygger tunneler.  Avlastningen er i samme 
størrelsesorden i begge utbyggingsalternativer. Det at husene mangler, har ingen betydning for de beregnede 
forskjeller mellom alternativene, men ville sannsynligvis gitt større forbedring i luftkvalitet mellom 0-alternativet og 
utbyggingsalternativene. 
 
10-15 boliger langs Rv 546 Fanavegen fra Rådalskrysset og sørover til planlagt kryss/ramper fra Ev 39. På denne 
strekningen viser trafikkberegningene at man i alternativene A1 og A2 får en liten reduksjon (ca. 13 %) i trafikk, 
sammenlignet med 0-alternativet, mens alternativene B1 og B2 får en større reduksjon (ca 40 %). Ut fra trafikktall 
antas det at dersom boligene inngikk i bygningsregisteret, ville man fått noe større forbedring i luftkvalitet for 
alternativene B1 og B2 sammenlignet med alternativene A1 og A2. Forholdet gjelder også for planlagt bebyggelse 
i Rådalen. 
 
Som figur 9 viser, inngår ikke boliger langs Rv 580 Flyplassveien lengre vest enn ca. 300 m fra Rådalskrysset i 
beregningene. Dette dreier seg om ca. 10 til 15 boliger. Det er store trafikkmengder langs Flyplassveien, og 
enkelte av disse husene er trolig eksponert for luftforurensning fra vegtrafikken. Ved alternativet med kort 
”Søråstunnel” kommer trafikken på Rv 580 ut i dagen ved Holtastølen, rundt 300 m vest for Rådalskrysset. Dette 
betyr at de aktuelle boligene ikke får noen forbedring i luftkvalitet, sammenlignet med 0-alternativet. Forholdet 
gjelder også for planlagt fortetting i området. Ved alternativet lang Søråstunnel fortsetter trafikken på Rv 580 i 
tunnel til vest for de aktuelle boligene.  Dette kan medføre en forbedring i luftkvalitet for disse boligene, 
sammenlignet med 0-alternativet. 
 
Konklusjon: 
Basert på utførte beregninger og vurderingene i avsnittene over konkluderes det med at alternativ B2 med fullt 
kryss med E39 og lang Søråstunnel vil ha best effekt på luftkvaliteten innenfor planområdet. 
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5.3 Beregning av utslipp fra tunnelmunninger 

Følgende tunnelmunninger er vurdert: 
• nordre tunnelmunning E39 og Rv 580 ”Søråstunnelen” mot Fritz C. Riebers veg  
• søndre tunnelmunning på ”Søråstunnelen” (lang og kort tunnel) 
• søndre tunnelmunning på E39 ”Råtunnelen”, ved Rv 546 Fanaveien 
 
Beregningene viser at det ikke vil være overskridelse av nasjonalt mål for NOB2B ved noen av de aktuelle 
tunnelmunningene.  
 
Ved nordre tunnelmunning av ”Søråstunnelen” (mot Fritz C. Riebers veg) viser overslaget at nasjonalt mål (50 
μg/m P

3
P) for PMB10B (svevestøv) vil være overskredet i en avstand på ca 30 meter fra tunnelmunningen. Når man 

kommer lengre unna enn 30 meter fra tunnelmunningen, vil man ikke ha overskridelse av nasjonale mål for 
svevestøv. 
 
Ved søndre tunnelmunning av ”Søråstunnelen” viser beregningene at nasjonalt mål for PMB10B vil være overskredet 
i en avstand på 25 meter fra tunnelmunningen. 
 
Ved søndre tunnelmunning av E39 ”Råtunnelen” vil nasjonalt mål for PMB10B være overskredet i en avstand på 15 – 
25 meter fra tunnelmunningen, avhengig av om trafikkmengden i tunnelen er hhv 7000 ÅDT (redusert kryss i 
Rådalen) eller 13.000 ÅDT (fullt kryss i Rådalen). 
 
Utslipp av svevestøv ved tunnelmunning vil ikke påvirke boliger som ligger i nærheten av noen av de aktuelle 
tunnelmunningene. 
 
Konklusjon: 
Beregningene viser at det vil ikke være overskridelse av nasjonale mål for luftforurensning lengre enn 30 meter 
unna fra noen av de aktuelle tunnelmunningene. Ingen boliger i planområdet ligger innenfor disse sonene. 
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Figur 9: Grunnlag for beregning av luftforurensning langs vegnettet 
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6 STØY 

6.1 Nasjonale føringer for støy 

T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» av 26.1.2005 fra Miljøverndepartementet er lagt 
til grunn for beregninger og resultatpresentasjon. 
 
I T-1442 anbefaler Miljøverndepartementet at det identifiseres to støysoner rundt viktige støykilder (nye veger): 
En vurderingssone (gul) og en restriktiv sone (rød). 
 

 
Støysone 

 
Gul Rød Støykilde 

Utendørs støynivå, 
årsmiddel 

Utendørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-07 

Utendørs støynivå, 
årsmiddel 

Utendørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-07 

 
Vegtrafikk 
 

LBdenB ≥ 55 dBA LB5AFB ≥ 70 dBA LBdenB ≥ 65 dBA LB5AFB ≥ 85 dBA 

Figur 10: Kriterier for støysoneinndeling. 
 
Gul sone er en vurderingssone der kommunene bør være forsiktige med å tillate etablering av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Rød sone indikerer et område som p.g.a. det høye 
støynivået egner seg lite til støyfølsom bruk. I rød sone bør kommunen ikke tillate etablering av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 
 
6.2 Støyberegninger 

Som grunnlag for vurderinger av konsekvenser for nærmiljø er det gjennomført støyberegninger i 
dataprogrammet NoMeS i samsvar med gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer. I tillegg til kart med 
støysoner, er resultatene presentert i form av tabeller som viser antall støybelastede boenheter og bosatte i de 
ulike alternativene. Støyberegningene og kart med støysoner foreligger i egen rapport fra Kilde Akustikk AS 
datert januar 2006. 
 
Det er gjennomført beregninger for områdene beliggende langs følgende vegstrekninger: 

• Rv 580 Flyplassveien fra Rådalskrysset til planlagt kryss med planlagt Rv 580 ”Søråstunnelen” nord for 
Skeievatnet. 

• Rv 546 Fanaveien fra ca 1 km sør for Rådalskrysset og nordover til Søråskrysset. 
• Rv 580 Fritz C. Riebers vei fra Søråskrysset og nordover forbi Nordåskrysset 

 
Støymodelleringene for alle alternativ er basert på kart (SOSI-filer) mottatt fra Statens vegvesen Region vest 
september 2005. Underlaget er supplert med tilleggsinformasjon fra Statens vegvesen Region vest om 
støyskjermer på parsellen Hop – Sørås.  
 
I støyberegningene er det lagt til grunn 2,8 personer for en/tomannsboliger og 2 personer for leilighet, i samsvar 
med de demografiske opplysninger som foreligger for området. Demografiske data er basert på Folkeregisteret 
per august 2004.  
 
Planlagte bygg som ikke var ferdigstilt da Bergen kommune utførte siste kartlegging (år 2000, basert på flyfoto) 
ligger som byggesak i grunnkartet. Det vil si at mange hus som er ferdigstilt og i bruk per desember 2005, er 
registrert som byggesak i beregningene.  
 
Byggesakstallene er basert på følgende:  
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• Bolighus innenfor støysonene som ikke inneholder befolkningspunkt. (Her kan det være feil i 
Folkeregisteret.) 

• Byggesaker som ikke inneholder befolkningspunkt. Dette er boliger som enten ikke var tatt i bruk per 
august 2004, eller som er på planleggingsstadiet ennå. 

 
Summering av boenheter og bosatte er utført av Asplan Viak AS med bruk av GIS-verktøy, basert på støykurver 
for gule og røde støysoner fra støysimuleringene. Boenheter som ligger på grensen mellom gul og rød sone er 
registrert i rød sone.  
 
Beregningene omfatter 0-alternativet og utbyggingsalternativene som beskrevet i kapittel 2. Det er benyttet 
beregningsår og trafikkmengder for 2031 i samsvar med forutsetningene gitt i kapittel 2.  
 
Det er forutsatt at faktisk kjørefart er lik skiltet kjørefart. Skiltet kjørefart på de ulike strekningene vil være: 

• 0-alternativet: Som i dag med 70 km/t på Flyplassveien og 60 km/t på Fanaveien. 
• Nye hovedveger: 80 km/t.  
• Nye ramper: 60 km/t 

 
Støysonene er beregnet uten skjermingstiltak. 
 
 
Beregningene for 0-alternativet gir følgende resultat for beregningsåret 2031: 
 
Støysone Antall 

boenheter 
Antall bosatte 

 
Rød>65dBA, eksisterende bygninger 
 

90 275 

 
Rød>65dBA, byggesaker i år 2005 
 

26 65 

 
Gul>55dBA, eksisterende bygninger 
 

445 1340 

 
Gul>55dBA,, byggesaker i år 2005 
 

60 135 

Figur 11: Beregning av støysoner i 0-alternativet. 
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Figur 12: Støysoner i 0-alternativet i 2031   
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Figur 13: Støysoner i alternativ A1 i 2031 
 

 
Figur 15: Støysoner i alternativ B1 i 2031 
 
 

 
Figur 14: Støysoner i alternativ A2 i 2031 
 

 
Figur 16: Støysoner i alternativ B2 i 2031 
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Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av antall boenheter og bosatte i rød og gul støysone i 0 alternativet og 
i utbyggingsalternativene.  
 
Støysone Antall boenheter 

(Antall bosatte) 
 0- 

alternativet A1 A2 B1 B2 

Rød>65dBA, eksisterende bygninger 
 

90 
(275) 

 

54 
(156) 

52 
(153) 

45 
(142) 

47 
(145) 

Rød>65dBA, byggesaker i år 2005 
 

26 
(65) 

 

19 
(35) 

14 
(35) 

12 
(31) 

14 
(32) 

Gul>55dBA, eksisterende bygninger 
 

445 
(1340) 

 

309 
(930) 

307 
(894) 

344 
(1006) 

310 
(888) 

Gul>55dBA,, byggesaker i år 2005 
 

60 
(135) 

 

40 
(93) 

25 
(72) 

20 
(56) 

57 
(128) 

Figur 17: Tabellen viser en sammenstilling av antall boenheter (bosatte) i rød og gul støysone i de ulike 
alternativene. 
 
Steinerskolen i Harald Skjolds vei ved Nordåskrysset vil sannsynligvis ligge innenfor rød sone både i 0-
alternativet og i utbyggingsalternativene. I tillegg vil Eventyrdalen familiebarnehage og Nordåsgrenda barnehage 
ligge innenfor gul sone både i 0-alternativet og i utbyggingsalternativene. 
 
Beregningene viser følgende hovedtrekk: 
 

• Selv uten nye støyskjermingstiltak vil alle utbyggingsalternativene føre til færre bosatte rammet av 
trafikkstøy i influensområdet. Dette skyldes at utbyggingsalternativene gir en betydelig avlastning i 
trafikkmengde på dagens vegnett.  

• Alternativene med lang «Søråstunnel» gir bedre resultat støymessig for nærområdene enn alternativene 
med kort tunnel, hovedsakelig på grunn av at nærområdene er tettere befolket ved Holtastølen enn ved 
Skeievatnet. 

• For bebyggelsen i Rådalen er det er liten støymessig forskjell mellom redusert og fullt kryss mellom E39 
og Fanaveien, fordi trafikkmengden på E39 fra Os er like høy i begge kryssutforminger.  

• For bebyggelsen på strekningen mellom Rådalskrysset – Nordåskrysset gir alternativene med fullt kryss 
i Rådalen (B1 og B2) bedre resultat støymessig enn alternativene med redusert kryss, fordi fullt kryss gir 
størst reduksjon i trafikkbelastning på eksisterende vegnett. 

• Bebyggelsen nord for Nordåskrysset vil ikke få reduksjon i trafikkmengde, og vil derfor ha uendrede 
støyforhold i forhold til 0-alternativet i alle utbyggingsalternativ. 

 
På bakgrunn av støyberegningene konkluderes det med at det støymessig beste alternativet mest sannsynlig vil 
være alternativ B2, lang «Søråstunnel» og fullt kryss i Rådalen. Alternativ B2 medfører om lag 150 færre bosatte i 
rød sone og om lag 500 færre bosatte i gul sone sammenlignet med 0-alternativet. Reduksjonen i antall 
støybelastede kommer først og fremst for bebyggelsen langs Fritz C. Riebers vei og Fanaveien på strekningen 
mellom Rådalskrysset og Nordåskrysset, og for bebyggelsen langs Flyplassveien mellom Rådalskrysset og nytt 
kryss ved Skeievatnet.  
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7  NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

7.1 Overordnete karakteristiske trekk 

UGenerelt 
Området er opprinnelig et landbruksområde med gårdstun og en eldre, forholdsvis spredt bebyggelse av 
frittliggende eneboliger.  I løpet av de siste 30 år har området blitt endret til et viktig knutepunkt i Fana bydel både 
når det gjelder infrastruktur og utbygging.  Det er et sammensatt utbyggingsområde med regionens største 
kjøpesenter i Lagunen/Laguneparken, forretning/industri/næringsvirksomhet i Nordåsområdet og store, 
omkringliggende boligområder på Skjold, Nordås, Sørås, Råvarden, og Råstøl.   
 
Rådalen sør for Lagunen og større områder langs Flyplassvegen vest for Lagunen ligger fremdeles som åpne 
landbruksområder.  Gårdsbrukene innenfor influensområdet har i løpet av de siste par årene lagt ned driften, og 
store deler av tidligere eng og beitemark er i ferd med å gro igjen.  Det foreligger planer om ny bebyggelse både i 
Rådalen og i områdene nord og sør for Flyplassveien.  
 
UVegsystem og kollektivtilbud 
Hovedvegsystemet fra de søndre og sørvestre deler av kommunen til Bergen sentrum går gjennom området.  På 
grunn av den store bolig- og næringsutbyggingen i Kokstad og Sandsliområdet, stadig økende trafikk på Bergen 
lufthavn Flesland, og økende omsetning og tilbud i Lagunen kjøpesenter/Laguneparken, er Rv 580 Fritz C 
Riebers vei / Flyplassvegen en av de mest trafikkerte vegkorridorene i kommunen. Fanavegen kobles på Rv 580 i 
Rådalskrysset ved Lagunen. I rushtiden preges trafikkbildet av kødannelser. 
 
Vegsystemet fremstår allerede i dag både som en fysisk og visuell barriere mellom de ulike områder og 
aktivitestilbud. Det er opparbeidet få, men forholdsvis sentrale planfrie kryssingspunkt med hovedvegsystemet for 
å gi trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende.  
 
Kollektivtrafikken følger både hovedvegsystemet og sekundærvegsystemet.  Det er opparbeidet holdeplasser 
nær målpunkt som skole, boligfelt, kryssingspunkt for gangforbindelser, forretnings- og næringsområder.  Det er 
planlagt en sentral kollektivterminal ved Lagunen som på sikt vil bli et viktig kollektivknutepunkt mellom planlagt 
bybane og buss og mellom ulike bussforbindelser. Tilgjengeligheten til kollektivtilbud regnes som god. 
 
UOffentlig og privat service 
Området har et stort innslag av offentlig og privat service. Dette gjelder i hovedsak Lagunen og Laguneparken 
med kjøpesenter, ulike varehus, legesenter, tannlege, apotek, bank, post og dagligvarebutikker, samt det mindre 
kjøpesenteret Kilden og varehusene på Nordås. Viktige kommunale helse og sosialtjenester for innbyggerne 
ligger på Nesttun utenfor influensområdet. Det er flere eksisterende og planlagte skoler og barnehager innenfor 
influensområdet. Disse er i stor grad tilgjengelige for gående og syklende i lokalmiljøet gjennom fortau eller 
gangvegforbindelser.  
 
UBoligområder  
Influensområdet har store og til dels nye boligområder med varierende tetthet. Bebyggelsen ligger i hovedsak opp 
mot høydedragene, og høyere enn hovedvegnettet. Skjoldlia, Krohnåsen og boligene i området Lagunen, 
Rådalen og Grimseidveien har i hovedsak eldre eneboliger. Holtastølen, Nordås og Sørås er noe tettere 
bebygget med blant annet en stor andel av rekkehus. Nye, store boligområder med både eneboliger, rekkehus og 
lavblokker med leiligheter er under utbygging på begge sider av Flyplassveien. Det gjelder i hovedsak områdene 
Råvarden, Råtun og Råstøl. I Rådalen er det utarbeidet forslag til regulering av nytt boligfelt og ungdomsskole. 
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Figur 18: Arealbruk og antall bosatte. Kartet viser eksisterende bygninger per august 2005. Markslagskartet er av 
fra 2000, slik at enkelte byggeområder er vist i LNF-områder. Det gjelder i hovedsak middels tette boligområder 
på Råstøl og Råvarden. 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Nærmiljø og friluftsliv 

 
  27 

Skoler, barnehager og mindre næringsvirksomhet som dagligvarebutikker og lignende er lokalisert i tilknytning til 
boligområdene.  De fleste boligområdene er regulerte med en grønnstruktur som omfatter både friområder og 
opparbeidete felles leke- og oppholdsareal. De har god dekning av mindre områder for lek og rekreasjon nær 
boligene. Området som helhet har i hovedsak normalt gode kvaliteter som boligområde.  
 
Boliger og rekreasjonsarealer i områdene nærmest hovedvegnettet er støybelastet. I tillegg er de lavest liggende 
områdene ved Laguneparken utsatt for inversjon om vinteren, noe som kan gi dårlig luftkvalitet i det 
trafikkbelastede området når det oppstår lange kuldeperioder.   
 
UStørre uteområder og friluftsområder 
Blant de større, sammenhengende tur- og friluftsområder i nærheten er Nordåsvannet nord for influensområdet. 
Det ligger en badeplass like ved Apeltunvassdragets utløp i Skjoldbukta.  Stendafjellet og Smøråsfjellet i sør og 
øst er populære og mye brukte turområder i mellomliggende høyde (ca. 200 – 350 moh). Nærmeste atkomst til 
dette større, sammenhengende turområdet er via Krohnåsen sørøst for Lagunen.  Friluftsområdene har primært 
en funksjon for lokalbefolkningen og har status som LNF-områder i gjeldende arealdel til kommuneplanen og 
Grøntplan for Bergen. 
 
Fana stadion og Fana golfbane ved Skeievatnet er viktige anlegg for organiserte fritidsaktiviteter. Områdene er 
regulert til henholdsvis idrett og golfbane. Et annet populært turmål er komponisten Harald Sæveruds hjem 
Siljustøl like nord for Skeievatnet. Her drives både musikkundervisning og konsertvirksomhet, i tillegg til at 
området er tilrettelagt med turstier. Området er fredet. 
 
UVeg- og stinett for gående og syklende 
Opparbeidete gang- og sykkelveger, samt fortau langs bilvegene, framstår som de viktigste ferdselsårene mellom 
boligområdene, skoler og barnehager, servicetilbud og viktige uteområder. I tillegg er gang- og sykkelvegen i 
Osbanetraseen gjennom Rådalen og langs Apeltunvannet en viktig tur- og ferdselsåre. Oversikt over viktige 
målpunkt, skoleveger, atkomster til turområder og andre viktige ferdselslinjer er vist på kart i figur 19. Per i dag er 
det bare kryssingene over Rv 580 Flyplassveien/Fritz C. Riebers vei som er planskilt. Det er planlagt planfri 
kryssing av Fanavegen sør for Lagunen.  
 
UIdentitetsskapende områder/elementer 
Lagunen kjøpesenter får en stadig viktigere funksjon som møtested, med aktivitetstilbud for barn og økende antall 
spisesteder. I tillegg er de store turområdene mye brukt og viktige for lokalbefolkningen. Siljustøl har både lokal 
funksjon som turområde og musikkskole, og nasjonal betydning som fredet kulturminne. Alle områdene har en 
planstatus som samsvarer med områdenes bruk. 
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Figur 19: Viktige målpunkt og ferdselslinjer 
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7.2 Inndeling i delområder med beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Det er gjort en inndeling av influensområdet i mindre, enhetlige delområder ut fra registreringskategoriene 
beskrevet i kapittel 4. Osbanetraseen er behandlet som et eget delområde. Utover dette er tilgjengelighet og 
ferdselsårer for gående og syklende beskrevet under de delområdene de befinner seg i.  
 
7.2.1 Boligområdene i Skjoldlien 
Boligområdet ligger øst for eksisterende Rv 580 Fritz C. Riebers vei og Apeltunvassdraget der planlagt ny Rv 580 
”Søråstunnelen” munner ut i/tar av fra Fritz C Riebers vei. Området er delvis uregulert, og har status som offentlig 
interessant fortettingsområde i gjeldende arealdel til kommuneplan.  
 
Det meste av boligbebyggelsen ligger høyere enn eksisterende veg, og særlig bebyggelsen nærmest Rv 580 er 
støybelastet. Fritz C. Riebers vei er i dag to-felts, men vil stå ferdig som fire-felts motorveg med støyskjerming 
våren 2007. Veien er en barriere for myke trafikanter, men tre planskilte kryssinger gir området relativt god 
tilgjengelighet til offentlig og privat service også på Nordås-siden av veien. I tillegg har området gangveger og 
fortau sørover mot Lagunen og framtidig kollektivknutepunkt der. De samme ferdselslinjene gir god tilgjengelighet 
til badeplassen ved Nordåsvatnet, og friluftsområdene på Smørås.  
 
Boligområdet har stort sett gode sol- og utsiktsforhold. Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, 
selv om boligene nærmest Fritz C. Riebers vei og Fanaveien har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 
 

 
Figur 20: Fritz C Riebers vei sett nordover. Skjoldlien til 
høyre. 

 
Figur 21: Boligfelt i Vestre Skjoldlien 

 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

       ▲ 
 
• Vanlig godt boligområde. Nærhet til trafikkerte veier og en del støybelastning trekker noe ned. 
 
 
0-alternativet 
Boligene nærmest Rv 580 er særlig støyutsatt, med enkelte boliger innenfor støysone 65 dBA. Store deler av 
bebyggelsen langs Skjoldlien ligger innenfor støysone 55 dBA.  
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Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer for gående og syklende vil bli fysisk berørt av tiltaket. 
For de delene av bebyggelsen som ligger sør for Nordåskrysset, vil trafikkavlastningen på strekningen 
Nordåskrysset – Søråskrysset gi mindre støybelastning. Ingen boliger sør for Nordåskrysset vil ligge innenfor 
støysone 65 dBA, mens langt færre boliger vil ligge innenfor støysone 55 dBA. Bebyggelsen ligger høyere enn 
vegtiltaket og kan være vanskelig å støyskjerme. Aktuelle støytiltak vil være skjerm langs hovedvegen og/eller 
fasadetiltak og lokal skjerming av uteareal. Alternativene B1 og B2 med fullt kryss i Rådalen gir størst 
trafikkavlastning, og har noe større positivt omfang enn de andre alternativene. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                            ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket medfører forbedring av bomiljø i form av redusert støy og luftforurensning for boligområdene i alle 
alternativ. Alternativene B1 og B2 gir størst forbedring på grunn av størst trafikkreduksjon. 
 

Konsekvens: Liten - middels positiv konsekvens (+/++) 
 
 
7.2.2 Kilden og Nordåsdalen   
Området ligger vest for eksisterende Rv 580 Fritz C. Riebers vei, langs avkjørselen mot Sørås og Nordås der 
framtidig ny Rv 580 ”Søråstunnelen” skal knyttes til Fritz C Riebers vei. Området har atkomst fra Nordåsveien og 
består av blandet bebyggelse med Kilden kjøpesenter, diverse større varehus (Bohus, El-kjøp etc.), kontorlokaler, 
boligbebyggelse, Steinerskolen og flere barnehager. Området er omfattet av flere reguleringsplaner. De viktigste 
ferdselslinjene går på fortau langs veg. Planskilte kryssinger av Fritz C. Riebers vei ved Søråskrysset og Lagunen 
gir god tilgjengelighet til tilbudene på østsiden av vegen, selv om hovedvegnettet utgjør en fysisk barriere i 
området. De samme ferdselslinjene gir god tilgjengelighet til badeplassen ved Nordåsvatnet og friluftsområdene 
på Smørås.  
 
Området er sentralt som boligområde med tanke på nærhet til offentlig og privat service, og har relativt god 
dekning av nærområder for lek og opphold.  Særlig den høyereliggende delen av bebyggelsen har gode utsikts- 
og solforhold, med utsikt over Nordåsvatnet og Byfjellene. Næringsområdene dominerer likevel arealbruken, og 
området framstår som bilbasert med et noe uoversiktlig trafikkbilde og dårlig tilgjengelighet for gående og 
syklende. Varehusene tiltrekker seg kunder fra et større omland, noe som gir en del fremmedtrafikk. Området er 
støyutsatt. 
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Figur 22: Lavblokk nord for Kilden. 

 
Figur 23: Næringsområde i Nordåsdalen 

 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

 ▲ 
 
Kriterier: 
• Område med blanding av boliger, næringsbebyggelse og servicetilbud der næringsbebyggelsen dominerer.  

Nærhet til motorveg og støybelastning trekker ned. 
 
 
0-alternativet 
Store deler av boligbebyggelsen langs Nordåsveien, Nordåsdalen og i Nordåsgrenda ligger innenfor støysone 55 
dBA i 0-alternativet. Steinerskolen ligger innenfor støysone 65 dBA, Nordåsgrenda barnehage og Eventyrdalen 
familiebarnehage ligger innenfor støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Tunnelpåhugg for Rv 580 ”Søråstunnelen” og omlegging av eksisterende lokalvegnett og ramper medfører riving 
av lagerbygg for Bohus, samt et bygg registrert som bolig. Atkomstveg til Bohus legges om. Eksisterende 
uteområder, planfrie kryssinger og ferdselsårer for gående og syklende i området opprettholdes. Området ligger 
nord for den delen av vegnettet som får trafikkavlastning, slik at støysituasjonen vil være uendret i forhold til 0-
situasjonen. Aktuelle støytiltak kan være skjerm langs hovedvegen og/eller fasadetiltak og lokal skjerming av 
uteareal. Tiltaket kan medføre noe ulempe med hensyn på støy og framkommelighet i anleggsperioden. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for beboere og brukere i området. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket medfører riving av ett (ubebodd) hus samt mindre omlegginger i lokalvegnettet, og kan gi miljø- og 
framkommelighetsulemper i byggeperioden. Varig endring fra 0-alternativet er liten. 
 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0) 
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7.2.3 Boligområdene på Nordås og Sørås 
De store boligområdene på Nordås og Sørås ligger med atkomst fra Nordåsveien og Steinsvikveien vest for Rv 
580 Fritz C. Riebers vei. Boligene ligger i høyereliggende terreng opp mot Søråshøgda, og mesteparten av 
bebyggelsen har gode sol- og utsiktsforhold. Området er omfattet av flere reguleringsplaner som hovedsakelig 
stammer fra 70- og 80-tallet. Boligområdene har normalt god dekning av mer eller mindre opparbeidete 
lekeplasser, balløkker og fellesområder, i tillegg til større naturområder med både opparbeidete og ikke-
opparbeidete stier. Søråshøgda barneskole ligger sentralt i området, i tillegg har området en spesialskole og flere 
barnehager. Området er svært sentralt som boligområde med tanke på nærhet til offentlig og privat service, og til 
grøntområder. 
 
Boligbebyggelsen ligger høyere enn hovedvegnettet, og bebyggelsen nærmest Nordåsveien, Steinsvikveien og 
Fritz C. Riebers vei er støybelastet. Vegene er en barriere for myke trafikanter, men to planskilte kryssinger over 
Rv 580 gir området likevel relativt god tilgjengelighet til service-tilbudene i Laguneparken. I tillegg er Kilden og 
Nordåsdalen viktige for området. Steinsvikveien og Nordåsveien er nokså trafikkerte bilveger, og kan oppfattes 
som utrygge for enkelte. De viktigste ferdselslinjene for gående og syklende går på fortau langs veg. Disse 
ferdselslinjene gir også Nordås og Sørås gangvegforbindelse mot større friluftsområder som Nordåsvatnet og 
Smørås – Stendafjellet.  Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, selv om boligene nærmest veg 
har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 

 
Figur 24: Boliger i krysset Nordåsveien – Søråshøgda. 

 
Figur 25: Søråshøgda. 

 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

              ▲ 
 
Kriterier: 
• Vanlig godt boligområde. Nærhet til trafikkerte veier og en del støybelastning trekker noe ned for 

bebyggelsen nærmest hovedvegnettet. Nærhet til større grøntområder, gode sol- og utsiktsforhold trekker 
opp. 

 
0-alternativet: 
Boligene nærmest Fanaveien er særlig støyutsatt, med enkelte boliger innenfor støysone 65 dBA, og noen flere 
boliger innenfor støysone 55 dBA.  
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Omfang, alternativ A1 og A2: 
Området ligger utenfor planområdet for selve tiltaket.  Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer 
for gående og syklende vil bli fysisk berørt av tiltaket. Tiltakets trafikkavlastning på strekningen Nordåskrysset – 
Søråskrysset vil gi mindre støybelastning for støyutsatte boliger langs Fanaveien.  
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                    ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alternativ A1 og A2: 
Tiltaket medfører redusert støy for boligområdene.  
 

Konsekvens: Middels positiv konsekvens (++) 
 
Omfang, alternativ B1 og B2: 
Området ligger utenfor planområdet for selve tiltaket.  Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer 
for gående og syklende vil bli fysisk berørt av tiltaket. Tiltakets trafikkavlastning på strekningen Nordåskrysset – 
Søråskrysset vil gi vesentlig mindre støybelastning for støyutsatte boliger langs Fanaveien. Alternativene B1 og 
B2 med fullt kryss i Rådalen gir størst trafikkavlastning, og har et større positivt omfang enn de andre 
alternativene. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange av beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alternativ B1 og B2: 
Tiltaket medfører redusert støy for boligområdene i alle alternativ. Alternativene B1 og B2 gir størst 
støyreduksjon, og er noe bedre enn de andre alternativene. 
 

Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
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7.2.4 Boligområdene i Holtastølen, Holtaveien, Holtaåsen, Folldalslia 
Boligområdet ligger like nord for Flyplassveien, over Rådalskrysset mellom Flyplassveien og Fanavegen. Atkomst 
fra Steinsvikvegen. Området er omfattet av flere reguleringsplaner. Bebyggelsen består i hovedsak av rekkehus 
fra 60-tallet og eneboliger fra 70- og 80-tallet, og framstår som et velholdt og etablert boligområde med gode 
utsikts- og solforhold for de fleste. Området har flere nærlekeplasser og fellesområder, og grenser til LNF-område 
og regulerte grøntområder mot Folldalen og Råstølen i vest. Bortsett fra en gangvegforbindelse nord i området 
virker stiene ut i disse grøntområdene gjengrodde og lite benyttede. Rå ungdomsskole ligger ved Steinsvikveien, 
ellers har området ikke skoler eller barnehager. Mindre næringsområde med dagligvareforretning ved 
Steinsvikveien.  
 
Det meste av boligbebyggelsen ligger høyere enn eksisterende hovedveger. Den delen av bebyggelsen i 
Holtastølen og Holtaåsen som er eksponert mot Flyplassveien/Fanavegen er spesielt støybelastet. Området har 
gang- og sykkelavstand til servicetilbudene på Nordås og i Laguneparken. De fleste ferdselslinjene for gående og 
syklende går på fortau langs veg, som langs Steinsvikveien. Vegen er nokså trafikkert, og kan oppfattes som 
utrygg for enkelte. Flyplassveien/Fanaveien er en fysisk barriere mellom boligområdet og Lagunen-området som 
avbøtes med to planskilte gang- og sykkelvegkryssinger. Ferdselslinjene gir også området gangvegforbindelse 
videre mot de større friluftsområdene Smørås – Stendafjellet.  
 
Boligområdet har stort sett gode sol- og utsiktsforhold. Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, 
selv om boligene nærmest hovedvegene har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 

 
Figur 26: Rekkehusbebyggelse i Holtastølen. 

 
Figur 27: Eneboliger i Holtastølen ligger like over 
framtidig kryssområde i alternativene A1 og B1 (kort 
tunnel). 

 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

           ▲ 
 
• Vanlig godt boligområde. Nærhet til trafikkerte veier og høy støybelastning trekker ned for bebyggelsen 

nærmest Fanaveien og Flyplassveien. Nærhet til større grøntområder, gode sol- og utsiktsforhold trekker 
opp. 

 
0-alternativet: 
Boligene nærmest Fanaveien er særlig støyutsatt, med enkelte boliger innenfor støysone 65 dBA. Store deler av 
den øvrige bebyggelsen i Holtaveien, Holtastølen og Holtaåsen ligger innenfor støysone 55 dBA.  
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Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Området grenser til planområdet for tunnelpåhugg, ramper og massedeponi for kort Søråstunnel og vil få 
betydelig nærføring. Boligene nærmest tiltaksområdet vil mest sannsynlig få noen ulemper knyttet til støy i 
anleggsperioden. Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer for gående og syklende vil bli fysisk 
berørt av tiltaket. Barrierevirkning av hovedvegnettet endres ikke, siden eksisterende planfrie kryssinger 
opprettholdes. Tiltaket vil på grunn av vesentlig redusert trafikk på Flyplassveien gi noe lavere støybelastning for 
støyutsatte boliger i Holtaveien og Holtastølen. Bebyggelsen i Holtaåsen vil i hovedsak ligge utenfor støysonene. 
Det samme forholdet gjelder for luftkvaliteten i området. Aktuelle skjermingstiltak er fasadetiltak og/eller lokal 
skjerming av uteplasser. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                      ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne noe ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Tiltaket medfører økt nærføring til en del boliger, men også redusert støy på grunn av lavere trafikk for 
boligområdet sett samlet. Sannsynligvis noe ulemper i anleggsperioden. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
 
 
Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Boligområdet er ikke fysisk eller visuelt berørt av tiltaket. Alternativene vil gi betydelig forbedring i bomiljøet, i form 
av reduksjon av støy- og luftforurensning som følge av redusert trafikkbelastning på strekningen mellom 
Rådalskrysset og nytt kryss. Dette gir betydelig lavere støy for støyutsatte boliger i Holtaveien og Holtastølen, 
mens bebyggelsen i Holtaåsen vil i sin helhet ligge utenfor støysonene. Det samme forholdet gjelder for 
luftkvaliteten i området.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                              ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange beboere ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Tiltaket medfører redusert støy for boligområdene i begge alternativ.  
 

Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
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7.2.5 LNF-område vest for Holtastølen 
Området er uregulert LNF- område i gjeldende arealdel av kommuneplan, og omfatter gjenværende 
landbruksområder med spredt bebyggelse på nord- og sørsiden av Flyplassveien. Det ligger i alt fire boliger og 
ett gårdstun med atkomst fra Siljustølsveien og gang-sykkelvegen nord for Flyplassveien. Sør for Flyplassveien 
omfatter området ett gårdstun og to eneboliger. 
 
Områdets nordøstlige del, mellom Siljustølsveien og Holtastølen, er aktuelt område for tunnelpåhugg og kryss i 
alternativene A1 og B1, kort tunnel ”Søråstunnelen”. Området er et mindre dalsøkk like under boligbebyggelsen 
på Holtastølen og består av fulldyrka slåttemark. I følge landbruksmyndighetene er eiendommen tatt ut av aktiv 
drift i år på grunn av det store utbyggingspresset i området. Området er også aktuelt som depot for bybanen. 
Gårdstunet i områdets nordvestlige del ligger mellom områder regulert til golfbane, Flyplassveien og Siljustøl. 
Området er aktuelt for tunnelpåhugg og kryss i alternativene A2 og B2, lang tunnel ”Søråstunnelen”. 
 
Området er en del av en sammenhengende grøntstruktur som også omfatter Siljustøl, golfbanen til Fana 
golfklubb og regulerte fri- og friluftsområder på Råstøl, Holtastølen og Folldalslia. Midt i området krysser 
Siljustølsveien Flyplassveien i bro. Veien er en viktig ferdselsåre for gående og syklende mellom de nyetablerte 
boligområdene på Råstøl og områdene sør for Flyplassveien, herunder Fana Stadion. Veien er også turveg med 
atkomst til turområdet på Siljustøl. Området og boligene er svært utsatt for støy fra Flyplassveien. 
 

 
Figur 28: Gårdstun ved Luren må rives i alternativ A2 og 
B2.. 

 
Figur 29: Siljustølsveien blir ikke berørt av tiltaket. 

 

 
Figur 30. Område for tunnelpåhugg for ny Rv 580 ”Søråstunnelen” i alternativene A1 og B1, kort tunnel. Boligene 
i Holtastølen i bakgrunnen. 
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Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

         ▲ 
 
Kriterier: 
• LNF-område med få boliger. Nærhet til Flyplassveien og støybelastning trekker ned.  
• Inneholder viktig ferdselslinje som er mye brukt, og som er innfallsport til turområde. (Siljustølsveien) 
 
0-alternativet 
Boligene og gårdstunene ligger alle innenfor støysone 65 dBA eller støysone 55 dBA i 0-alternativet.  
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Landbruksarealene mellom Siljustølsveien og Holtastølen nord for Flyplassveien vil gå med til tunnelpåhugg, 
ramper og massedeponi for kort Søråstunnel.  Eksisterende landbruksundergang fjernes. Tre boliger i 
Siljustølsveien vil få økt nærføring av veg og ramper. Siljustølsveien som atkomstveg og turveg med planfri 
kryssing av Flyplassveien opprettholdes. Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer for gående og 
syklende vil bli fysisk berørt av tiltaket, men muligheten for eventuell framtidig bruk av nedlagte landbruksområder 
til bolig eller grønne nærområder reduseres.  Støyforholdene vil i hovedsak være uendret i forhold til 0-alternativet 
selv om trafikken reduseres, fordi boligene det gjelder ligger for nær Flyplassveien. Det samme forholdet gjelder 
for luftkvaliteten i området. Aktuelle tiltak er støyskjerm langs veg, eventuelt i kombinasjon med fasadetiltak og 
lokal skjerming av utearealer for de mest utsatte boligene. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
               ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for beboerne. 
• Tiltaket vil påvirke få boliger. 

 
Konsekvens, alternativ A1 og B1: 
Tiltaket medfører arealforbruk og nærføring til boliger i spredtbygd LNF-område. Støyforholdene for beboerne 
endres ikke i den grad dette får betydning. Områdets verdi som eventuelt framtidig boligområde reduseres. 
 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
 
 
Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Ett bolighus og ett gårdstun like nord for Skeievatnet og Flyplassveien blir berørt av tunnelpåhugg, rampe og 
gang-/sykkelveg for lang Søråstunnel. Bygningene i gårdstunet løses inn og rives, mens bolighuset får betydelig 
nærføring. Huset ligger høyere enn vegtiltaket, og vil være vanskelig å støyskjerme. For de øvrige boligene og 
arealene i LNF-området vil alternativene gi forbedring i miljøet i form av reduksjon av støy- og luftforurensning, 
som følge av redusert trafikkbelastning.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                      ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for noen beboere ved at miljøulempene reduseres. 
• Tiltaket vil påvirke få boliger (eksisterende). 
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Konsekvens, alternativ A2 og B2: 
Ett gårdstun rives. Alternativene medfører ellers miljøforbedring for ikke berørte boliger og nærområder, og gir 
bedre forhold for planlagt framtidig fortetting.  
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
 
 
7.2.6 Boligområdene på Råstøl 
Boligområdet Råstøl ligger lengst nord i influensområdet og har atkomst fra Steinsvikveien. Området er under 
utbygging og er regulert i plan vedtatt i 2001. Området omfatter boligområder for eneboliger, rekkehus og 
lavblokker, samt barnehage og planlagt barneskole.  Området har under opparbeidelse flere sentrale 
nærlekeplasser og fellesområder, og har i tillegg opparbeidete sti- og turvegforbindelser sørover mot Siljustøl og 
Siljustølsveien. Et større friluftsområde grenser til LNF-området mellom Råstøl og Holtastølen og gir en 
sammenhengende, regulert grøntstruktur mellom boligområdene.  Det er også satset spesielt på kunstnerisk 
utsmykning og boligområdets identitet knyttet til naboskapet med Siljustøl. 
 
Området har et særlig godt utbygd nett av ferdselsårer på fortau og i separate gang- og sykkelveger, som også 
gir forbindelse videre til servicetilbudene både på Nordås og i Laguneparken. Steinsvikveien er nokså trafikkert, 
og kan oppfattes som utrygg for enkelte. Alternative ruter er Siljustølsveien og gang- sykkelveger mot Folldalslia 
og videre til Rå ungdomsskole. Flyplassveien krysses i planskilte gang-/sykkelveger. 
 
Boligområdet har gode solforhold. Området karakteriseres som et godt boligområde som ligger sentralt i forhold 
til servicetilbud, skoler, barnehager og nærturområder. Regulert friluftsområde lengst sør mot Flyplassveien er 
noe støyutsatt. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

               ▲ 
 
• Vanlig godt boligområde under utbygging. Spesielt attraktive kvaliteter knyttet til prosjekter for 

identitetsbygging og flere gode ferdselslinjer for gående og syklende trekker opp verdien. 
 
0-alternativet 
Deler av regulert friluftsområde lengst sør mot Flyplassveien ligger innenfor støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Området ligger utenfor planområdet for selve tiltaket.  Ingen boliger, eksisterende uteområder eller ferdselsårer 
for gående og syklende vil bli fysisk berørt av tiltaket. Tiltakets trafikkavlastning på strekningen Rådalskrysset – 
nytt kryss vil gi mindre støybelastning langs Flyplassveien, slik at området i sin helhet ligger utenfor beregnede 
støysoner.  
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                   ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for beboerne. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Alternativene medfører støyforbedring i regulerte friluftsområder i utkanten av boligområde.  
 

Konsekvens: Ubetydelig til liten positiv konsekvens (0/+) 
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7.2.7 Siljustøl 
Komponisten Harald Sæveruds hjem Siljustøl ligger like nord for Skeievatnet og Flyplassveien. Den private 
eiendommen med hovedbygning og omkringliggende kulturlandskap/naturområde er på vel 170 daa, og ble 
fredet i februar 2005. Hovedbygningen drives som museum med guidede omvisninger på søndager i 
sommerhalvåret, i tillegg til å være bolig.  
 
Området er en del av en sammenhengende grøntstruktur som blant annet omfatter golfbanen til Fana golfklubb 
og regulerte fri- og friluftsområder på Råstøl, Holtastølen og Folldalslia. I nærmiljøsammenheng framstår 
eiendommen som ett av influensområdets viktige uteområder, i tillegg til å være et sosialt møtested og 
identitetsskapende element både i nærmiljøet og i Bergensregionen. Eiendommen er tilrettelagt med offentlig 
tilgjengelige turstier. I hovedbygningen drives både musikkundervisning og konsertvirksomhet. Siljustøl er i tillegg 
arena for Festspillene i Bergen.  
 
Eiendommen har kjøreatkomst fra Siljustølsveien, og det er tilrettelagt gratis parkering for besøkende. 
Siljustølsveien mellom Siljustøl og Råstøl er gang- og sykkelveg, og er del av en viktig ferdselsåre som knytter 
bebyggelsen på nordsiden av Flyplassveien til bebyggelsen på sørsiden og ferdselsårene videre mot Fana 
stadion, Laguneparken mm. Med økt boligutbygging i nærområdene både nord og sør for Flyplassveien kan 
Siljustøl få en økt verdi som et større, åpent tilgjengelig parkområde og identitetsskapende element i nærmiljøet. 
 
Eiendommens yttergrenser og stinettet nærmest Flyplassveien er støybelastet. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

        ▲ 
 
Kriterier: 
• Uteområde som brukes en del, har spesielle kulturhistoriske opplevelseskvaliteter, og som er en sosial 

møteplass for musikk- og kulturinteresserte.  
• Potensiale for økt bruk, både i nærmiljøet og regionalt/nasjonalt. 
 
0-alternativet 
Hovedbygningen ligger utenfor beregnede støysoner. Deler av stinettett nærmest Flyplassveien ligger innenfor 
støysone 55 dBA i 0-alternativet.  
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Siljustøl og atkomsten fra Siljustølsveien vil ikke være fysisk berørt av tiltaket. Flyplassveien vil ikke få redusert 
trafikk på strekningen forbi Siljustøl, og eiendommen og stinettet vil være støybelastet i samme grad som i 0-
alternativet. Forholdene for områdets bruk vil være de samme som i 0-alternativet. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                          ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for beboere og brukere.  
 
Konsekvens, alternativ A1 og B1: 
Tiltaket får ingen konsekvens for Siljustøl. 
 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0) 
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Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Nytt kryss med Flyplassveien med tunnelpåhugg, rampe og gang-/sykkelveg vil ligge like sør for Siljustøl. 
Eiendommen og atkomsten fra Siljustølsveien vil ikke være fysisk berørt av tiltaket. Nærføringen gjør at en noe 
større del av eiendommen, inklusive søndre del av hovedbygningen, kommer innenfor den beregnede støysone 
55 dBA enn i 0-alternativet. Ingen deler av eiendommen vil være utsatt for støy over >65 dBA. Bygningen ligger 
høyere enn vegtiltaket og vil være vanskelig å støyskjerme. Aktuelle skjermingstiltak kan være fasadetiltak og 
lokal skjerming av uteområde, eventuelt i kombinasjon med skjerming langs veg for å redusere støy også i 
lavereliggende deler av eiendommen. Endring i støy må beregnes mer detaljert for å fastslå om skjermingstiltak 
vil ha effekt. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
            ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i noen grad forringe forholdene for beboere og brukere. 
 
Konsekvens, alternativ A2 og B2: 
Tiltaket vil medføre noe økt støy på eiendommen. Forskjellen fra 0-alternativet er liten. 
 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (- / - -) 
 
 
7.2.8 Golfbanen ved Skeievatnet 
Golfbanen tilhører Fana Golfklubb og ble etablert med 18 hull i 2004. Banen er regulert i vedtatt plan fra 2004. 
Golfklubben er i vekst, og har relativt stor aktivitet med medlemmer fra hele Bergensområdet. Golfbanen ligger på 
begge sider av Flyplassveien, og områdene på nord- og sørsiden er forbundet med gangveg i kulvert under den 
trafikkerte vegen. Klubbhuset sør for Flyplassveien har restaurant og konferanselokaler som er tilgjengelige for 
utleie også for andre enn klubbens medlemmer. Golfbanen har atkomst fra Grimseidveien og er tilrettelagt med 
parkeringsplass. Aktiviteten gir noe fremmedtrafikk. Potensiale for økt bruk som golfbane, turområde og 
møtested, både i nærmiljøet og regionalt. 
 
Området er en del av en sammenhengende grøntstruktur som omfatter Siljustøl, regulerte fri- og friluftsområder i 
omkringliggende boligområder, og landbruksområder. Stinettet i forbindelse med banen er offentlig tilgjengelig, og 
danner turvegforbindelse til stinettet både på Siljustøl og Råstøl, og videre nordover mot Steinsviken. Selve 
banen er sesongstengt om vinteren. Områdene nærmest Flyplassveien er noe støybelastet. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

                ▲ 
 
Kriterier: 
• Uteområde som brukes en del, og som er en sosial møteplass.  
• Tilbud som gir noe fremmedtrafikk, men som også blir benyttet av beboere i området. 
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Figur 31: Parti fra golfbanen rundt Skeievatnet sør for 
Flyplassveien. 

 
Figur 32:Kulvert under Flyplassveien som knytter 
golfbanens søndre og nordre del sammen må forlenges 
i alternativet med lang Søråstunnel. 

 
0-alternativet 
Arealene nærmest Flyplassveien er særlig støyutsatt, og ligger innenfor støysone 65 dBA. Om lag halvparten av 
resten av golfbanen ligger innenfor den beregnede støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Golfbanen vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket. Flyplassveien vil ikke få redusert trafikk på strekningen forbi 
golfbanen, som vil være støybelastet i samme grad som i 0-alternativet. Forholdene for golfbane og turveger vil 
være de samme som i 0-alternativet. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                          ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil ikke endre forholdene for beboere og brukere.  
 
Konsekvens, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Tiltaket får ingen konsekvens for golfbanen. 
 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0) 
 
 
 
Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Tunnelpåhugg, rampe og gang-/sykkelveg vil ligge like nord for Flyplassveien. Tiltaket berører et mindre areal 
omfattet av reguleringsplan for golfbane på nordsiden av vegen.  Flyplassveiens barrierevirkning øker betraktelig 
på grunn av tiltakets bredde og lokalisering. Eksisterende fotgjengerundergang mellom golfbanens områder nord 
og sør for veien opprettholdes, men øker til mer enn det dobbelte i lengde.  Gangveger som blir berørt 
opprettholdes. Andre deler av golfbanen berøres ikke fysisk av tiltaket.  
 
Omfanget av areal ved Skeievatnet innenfor beregnet støysone 65 dBA øker til mer enn det dobbelte i forhold til 
0-alternativet. Støysone 55 dBA øker tilsvarende, og vil strekke seg sørover mot Grimseidveien slik at det meste 
av golfbanen ligger innenfor de beregnede støysonene. Aktuelt skjermingstiltak kan være skjerming langs veg 
med voller og skjermer. 
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           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
     ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil forringe forholdene for brukerne. 
 
Konsekvens, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Tiltakets utforming øker Flyplassveiens barrierevirkning for golfbanen og golfbanens turvegforbindelser. 
Støybelastningen i området øker dersom ikke støytiltak gjennomføres. 
 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 
 
 
7.2.9 Boligområdet Nyrå mellom golfbanen og Siljustølsveien 
Nyrå på Vestre Rå består av eksisterende, spredte eneboliger ligger mellom golfbanen og Siljustølsveien, og har 
atkomst fra Grimseidveien. Det foreligger forslag til reguleringsplan for området. Planforslaget omfatter 
eksisterende bebyggelse, områder for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, parkeringsplass for 
golfbanen, felles friområder og lekeplasser, samt friluftsområder.  
 
Området har gang- og sykkelavstand til servicetilbudene i Laguneparken, eksisterende og planlagte skoler og 
barnehager i nærområdet. I tillegg ligger sentrale aktivitetstilbud som golfbanen og Fana stadion like ved. De 
viktigste ferdselslinjene for gående og syklende går på fortau langs veg. Grimseidveien er nokså trafikkert i 
perioder, og kan oppfattes som utrygg for enkelte. Området er forbundet nordover med Siljustøl og Råstøl 
gjennom Siljustølsveien, som krysser Flyplassveien i bro.  
 
Boligområdet har stort sett gode solforhold. Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde som ligger 
sentralt i forhold til servicetilbud, skoler, barnehager og nærturområder. Eksisterende og planlagte boliger 
nærmest Flyplassveien er støyutsatt. Parkeringsplassen for golfbanen vil medføre en del fremmedtrafikk i 
området. 
 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

         ▲ 
 
• Vanlig godt boligområde med planer om fortetting. 
 
 
0-alternativet 
Eksisterende og planlagt bebyggelse i nordlig halvdel av området (nærmest Flyplassveien) vil være støyutsatt på 
grunn av høy trafikk på Flyplassveien.  
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
Ingen eksisterende eller planlagte boliger, uteområder eller ferdselsårer for gående og syklende vil bli fysisk 
berørt av tiltaket. Trafikkmengden på Flyplassveien nord for boligområdet vil være den samme som i 0-
alternativet. Tiltakets utforming av kryss og ramper gjør at støyen i nordlig del av boligområdet øker noe dersom 
ikke skjermingstiltak gjennomføres, slik at større deler av området ligger innenfor støysone 65 dBA. Aktuelle 
skjermingstiltak kan være voller/skjermer langs veg, eventuelt i kombinasjon med fasadetiltak og lokal skjerming 
av uteområder. 
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           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
               ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for beboerne 
• Tiltaket vil forringe bomiljøet for noen beboere  

 
Konsekvens, alternativ A1 og B1: 
Tiltaket medfører noe økt støy for boligområdene, men forskjellen fra 0-alternativet er liten.  
 

Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 
 
 
Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Boligområdet vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket. Trafikkmengden på Flyplassveien nord for boligområdet vil bli 
betydelig redusert i forhold til 0-alternativet. Ingen eksisterende eller planlagte boliger vil med utbygging etter 
dette alternativet ligge innenfor beregnet støysone 65 dBA. Antall eksisterende og planlagte boliger innenfor 
støysone 55 dBA reduseres. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                      ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
• Tiltaket vil påvirke få (eksisterende) boliger. 

 
Konsekvens, alternativ A2 og B2: 
Tiltaket medfører forbedring i eksisterende og framtidig bomiljø i form av redusert støy som følge av lavere 
trafikkbelastning. Med tettere bebyggelse vil den positive konsekvensen bli noe høyere. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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7.2.10 Fana Stadion 
Fana Stadion er byens eneste friidrettsstadion og åpnet i 1969. Stadion er regulert i plan for Råstøl fra 1998. 
Idrettsarenaen har internasjonal standard og arrangerte Bergen Bislett Games i 2004. I 2006 skal arenaen blant 
annet huse Junior NM i friidrett. Fana stadion er hjemmearena for fanaklubbene, og spiller en viktig rolle i lokale 
og identitetsskapende arrangement som Fanamilen, Laguneløpet for barn og Fanaløpet. Anlegget ligger sentralt 
mellom boligområdene på Rå, og er et viktig aktivitetstilbud og sosialt møtested for både voksne, barn og unge i 
bydelen. 
 
Anlegget er tilrettelagt med klubbhus og parkeringsplasser, og har atkomst fra Grimseidveien. Ferdselsårer for 
gående og syklende går i hovedsak på fortau langs veg. Boligområdene nord for Flyplassveien er knyttet til 
området via planfrie kryssinger over Flyplassveien. Området er nært forbundet til en sammenhengende 
grøntstruktur med aktivitetsmuligheter som omfatter golfbanen, Siljustøl, samt regulerte fri- og friluftsområder i 
omkringliggende boligområder.  
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

                        ▲ 
 
Kriterier: 
• Uteområde som brukes ofte, og som er en sosial møteplass.  
• Viktig område for barn og unge sin fysiske utfoldelse. 
• Aktivitetstilbud som gir noe fremmedtrafikk, men som også blir benyttet av beboere i området. 
 
 
0-alternativet 
Idrettsanlegget er utsatt for trafikkstøy fra Flyplassveien. Anleggets arealer ved krysset mellom Siljustølsveien og 
Grimseidveien vil ligge innenfor støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alle alternativ: 
Fana stadion vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket. Området vil i hovedsak være støybelastet i samme grad som i 0-
alternativet i alternativene med kort Søråstunnel, noe mindre støybelastet i alternativene med lang Søråstunnel. 
Forholdene for trening og idrettsarrangement vil være de samme som i 0-alternativet. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                          ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil ikke endre forholdene for brukerne.  
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket får ingen konsekvens for idrettsanlegget. 
 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens (0) 
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7.2.11 Boligområdene på Råvarden, Råtun og Råtræet 
De store boligområdene sør for Lagunen ligger oppover den markerte åsryggen mellom Flyplassveien og 
Fanaveien. Området har atkomst fra Rådalskrysset via Grimseidveien, noe som gir vanskelige atkomstforhold når 
det danner seg køer ved Lagunen. Boligene ligger i høyereliggende terreng opp mot Råvarden, og den 
vestvendte delen av bebyggelsen har gode sol- og utsiktsforhold. Det meste av området er omfattet av 
reguleringsplan for Råstøl fra 1998. De eldre eneboligene mellom Flyplassveien og Grimseidveien lengst nord i 
området er uregulert. Området består av en blanding av eldre eneboliger, nyere frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse, og lavblokker. Flere felt er under utbygging. I reguleringsplanen er avsatt normalt god 
dekning av fellesområder, nærmiljøanlegg, samt barnehagetomt. Skeie barneskole og Fana stadion ligger 
sentralt i området. Området er svært sentralt som boligområde med tanke på nærhet til offentlig og privat service, 
og til grøntområder. En buffersone med skog skjermer noe mot industriområdene lenger sør. 
 
Boligbebyggelsen ligger høyere enn hovedvegnettet, og særlig bebyggelsen nærmest Flyplassveien og 
Fanaveien er støybelastet. De eldre eneboligene langs Fanaveien har i tillegg vanskelige atkomstforhold på 
grunn av bratte atkomstveger, dårlig sikt og stor trafikk på Fanaveien. Vegene er en barriere for myke trafikanter, 
og både Grimseidveien og Fanaveien har en trafikkmengde som gir redusert trygghetsfølelse. Det er regulert 
planskilt kryssing over Fanaveien mot Laguneparken i forbindelse med plan for avlastningsveg til Lagunen. De 
viktigste ferdselslinjene for gående og syklende går ellers på fortau langs veg. I tillegg finnes en del snarveger 
mellom de ulike byggefeltene. 
 
Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, selv om flere boliger har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

       ▲ 
 
Kriterier: 
• Vanlig godt boligområde. Nærhet til trafikkerte veier og næringsområder, vanskelige trafikkforhold og 

støybelastning trekker noe ned. 
 
 

 
Figur 33: Tett rekkehusområde på Råvarden.  

 
Figur 34: Atkomstveger fra Fanaveien må legges om i 
alle alternativ. 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Nærmiljø og friluftsliv 

 
  46 

 
Figur 35: Rådalskrysset med Fanaveien til vestre og Flyplassvegen til høyre.  Boligfelt på Råvarden på 
høydedraget mellom vegene. 
 
0-alternativet: 
De eldre eneboligene nærmest hovedvegnettet er særlig støyutsatt. Flere boliger langs Fanaveien og 
Flyplassveien ligger innenfor den beregnede støysone 65 dBA. Store deler av den øvrige bebyggelsen i 
boligområdene vil ligge innenfor støysone 55 dBA, unntatt rekkehusene øverst i Råvarden. Trafikkmengden gjør 
hovedvegnettet til en betydelig barriere mellom boligområdene og omkringliggende områder.  
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort Søråstunnel: 
To boliger ved Fanaveien vil bli berørt av tunnelpåhugg for E39 ”Råtunnelen” og må rives. Øvrige boliger 
nærmest Fanaveien vil få betydelig nærføring av kryss og veger i tiltaket, og boligene nærmest tiltaksområdet vil 
sannsynligvis få ulemper knyttet til støy i anleggsperioden. Boligene som i dag har atkomst fra Fanaveien får ny 
og trafikksikker atkomst fra ny gang-/sykkelveg. Gang-/sykkelvegen krysser Fanaveien og knyttes til 
lokalvegnettet sør i Rådalen. Selv om tiltaket gir trafikkreduksjon er trafikkmengden fremdeles så stor at 
barrierevirkning av hovedvegnettet ikke endres i vesentlig grad i forhold til 0-alternativet. Eksisterende planfrie 
kryssinger opprettholdes.  
 
Vegtiltaket vil bety en betydelig forbedring av bomiljøet når det gjelder støy- og luftforurensning, som følge av en 
vesentlig reduksjon i trafikkbelastning. Spesielt for lavereliggende bebyggelse utsatt for inversjon om vinteren vil 
trafikkreduksjonen kunne gi forbedring i luftkvalitet. For bebyggelsen langs Fanaveien og Grimseidveien betyr 
trafikkreduksjonen betydelig færre boliger og bosatte både i støysone 65 dBA og i støysone 55 dBA. For 
bebyggelsen i Råvarden, Råtun og Råtræet vil alternativet gi noen færre boliger og bosatte i støysone 55 dBA. 
 
Kilde Akustikk AS har antydet at de lavestliggende boligene sør for Flyplassveien og krysset vil ha effekt av 
støyskjerming både langs østgående og særlig vestgående filer. Aktuelle supplerende tiltak kan være fasadetiltak 
og/eller lokal skjerming av uteområder. Effekten av eventuelle skjermingstiltak må beregnes. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                     ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens, alternativ A1 og B1: 
To boliger ved Fanaveien må rives. For de øvrige boligene i området medfører alternativene en forbedring av 
bomiljøet med mer trafikksikre atkomster (langs Fanaveien) og reduksjon av støy og luftforurensning. 
 

Konsekvens: Middels positiv konsekvens (++) 
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Omfang, alternativ A2 og B2, lang Søråstunnel: 
Omfang som i alternativene A1 og B1, men fordi Søråstunnelens kryss med Flyplassveien flyttes lenger vest, vil 
en større del av Flyplassveien få redusert trafikk. For bebyggelsen i Råvarden, Råtun og Råtræet som er utsatt 
for støy fra Flyplassveien vil derfor alternativene A2 og B2 med lang Søråstunnel gi vesentlig færre bosatte i 
støysone 55 dBA enn alternativene A1 og B1. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                       ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange av beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alternativ A2 og B2: 
To boliger ved Fanaveien må rives. For de øvrige beboerne i området medfører alternativene en forbedring av 
bomiljøet med mer trafikksikre atkomster (langs Fanaveien) og reduksjon av støy og luftforurensning (hele 
delområdet). 
 

Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
 
 
7.2.12 Lagunen og Laguneparken 
Området omfatter regionens største kjøpesenter Lagunen og Laguneparken med ulike varehus, postkontor, 
bensinstasjon og bilverksted, spisesteder, private helsetjenester mm. Området er i hovedsak et senterområde 
med offentlig og privat servicetilbud, men Lagunen fungerer også som sosialt møtested i åpningstidene, med 
aktivitetstilbud for barn og et økende antall spisesteder. I tillegg til å være et lokalt senter tiltrekker Laguneparken 
seg kunder fra et stort omland, noe som gir mye fremmedtrafikk. Lagunen og Laguneparken tilbyr gratis 
parkeringsarealer. 
 
Ved Laguneparken møtes Rv 580 Flyplassveien og Rv 546 Fanavegen i Rådalskrysset. Laguneparken har 
atkomst fra rundkjøring med Fanavegen, som har fire felt på strekningen. Med stor trafikkbelastning på både 
hovedveger og lokalveger er området en flaskehals med mye kødannelser. Ser man bort fra kødannelsene for de 
kjørende er området lett tilgjengelig fra omkringliggende boligområder. Området har et godt utviklet kollektivtilbud 
langs hoved- og lokalvegnett, i tillegg til et godt utviklet nettverk av ferdselsårer for gående og syklende med flere 
planskilte kryssinger av Fanavegen/Flyplassveien/Fritz C. Riebers vei. I forbindelse med bybanen vil det bli 
planlagt felles kollektivterminal i området. 
 
Laguneparken er dominert av næringsbebyggelse, parkeringsareal og interne veger. 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, nye fortau og bebyggelse. 
 
Området omfatter også eksisterende boliger mellom Lagunen og Søråskrysset, samt eksisterende boliger i sør 
ved Fanaveien og Råtjern. Området er sentralt som boligområde med tanke på nærhet til offentlig og privat 
service. Næringsområdene dominerer likevel arealbruken, og området framstår som bilbasert med et noe 
uoversiktlig trafikkbilde og dårlig tilgjengelighet for gående og syklende.  
 
Området er svært støyutsatt. I tillegg er det utsatt for inversjon om vinteren, noe som kan gi dårlig luftkvalitet når 
det oppstår lange kuldeperioder.   
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Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 
       ▲ 
 
Kriterier: 
• Service/næring som initierer betydelig fremmedtrafikk men som samtidig er mye brukt av beboerne. 
• Området inneholder få sosiale møtesteder utenom åpningstider. 
• Boliger domineres av næringsbebyggelsen og er støyutsatt. 
 

 
Figur 36: Rådalskrysset med Laguneparken i bakgrunnen 
 
0-alternativet: 
Trafikkapasiteten i området vil være sprengt og vegnettet tilnærmet uframkommelig i 0-alternativet, med en 
årsdøgntrafikk på 38 000 kjøretøy mellom Rådalskrysset og Lagunen, og 42 000 kjøretøy mellom Lagunen og 
Søråskrysset. All bebyggelse bortsett fra selve kjøpesenteret ligger innenfor de beregnede støysonene 65 dBA 
og 55 dBA. Trafikkmengden gjør hovedvegnettet til en sterk barriere. 
 
Omfang, alle alternativ: 
Lagunen og Laguneparken vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket, men vil få en betydelig trafikkavlastning som vil 
avhjelpe framkommelighetsproblemene i området. Vegtiltaket vil bety en betydelig forbedring av miljøet for 
områdets beboere og brukere når det gjelder støy- og luftforurensning, som følge av reduksjonen i 
trafikkbelastning. Spesielt for lavereliggende bebyggelse utsatt for inversjon om vinteren vil trafikkreduksjonen 
kunne gi forbedring i luftkvalitet. Boliger sør for Råtjern og nord for Lagunen vil få vesentlig reduksjon i støy (fra 
støysone 65 dBA til støysone 55 dBA).  Trafikken er fremdeles så høy at barrierevirkning forblir uendret. 
Alternativene B1 og B2 med fullt kryss i Rådalen gir mest trafikkavlastning og regnes som noe bedre enn 
alternativene A1 og A2, men ikke så mye at det gir utslag på skalaen for omfang. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                   ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for beboere og brukere ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Sterkt redusert trafikkbelastning gir bedre framkommelighet og reduksjon i støy og luftforurensning i forhold til 0-
alternativet, men området vil fremdeles være belastet med høy trafikk. Liten verdi for nærmiljøkvaliteter gir bare 
liten positiv konsekvens selv om trafikken avtar mye. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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7.2.13 Boligområdet i Krohnåsen 
Boligområdet ligger oppover den markerte åsryggen Krohnåsen sørøst for Lagunen. Området har atkomst fra 
Krohnåsveien gjennom Laguneparken. Området består av eldre eneboliger, med nyere rekkehus nederst mot 
Apeltunvatnet. Eneboligene ligger i høyereliggende terreng, og den vestvendte delen av bebyggelsen har spesielt 
gode sol- og utsiktsforhold. Området er svært sentralt som boligområde med tanke på nærhet til offentlig og privat 
service, og til grøntområder.  
 
Felles atkomstveg med Lagunen og Laguneparken gir svært vanskelige atkomstforhold når det danner seg køer 
ved Lagunen. Bebyggelsen som ligger øverst i Krohnåsen og vendt ut mot Laguneparken og Fanaveien er 
støybelastet. Både Laguneparken og vegnettet framstår som en barriere som gir redusert trygghetsfølelse for 
myke trafikanter. De viktigste ferdselslinjene for gående og syklende går på fortau langs veg og langs 
Osbanetraseen. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for avlastningsveg i Laguneparken  og forbindelse 
mellom Krohnåsveien og Apeltunveien. Begge vil avlaste trafikksituasjonen for beboerne i nærmiljøet. 
 
Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde som har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

        ▲ 
 
Kriterier: 
• Vanlig godt boligområde. Nærhet til trafikkerte veier og næringsområder, vanskelige trafikkforhold og 

støybelastning trekker noe ned. 
 
0-alternativet 
Trafikkmengdene på hovedvegnettet vil gi store framkommelighetsproblem. De vestvendte boligene langs 
åsryggen vil være støyutsatte og ligge innenfor den beregnede støysone 55 dBA.  
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Boligområdet vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket, men hovedvegnettet vil få en betydelig trafikkavlastning som vil 
avhjelpe framkommelighetsproblemene til området. Vegtiltaket vil bety en forbedring av miljøet for områdets 
beboere, med en liten reduksjon i antall støybelastede boliger og bosatte i støysone 55 dBA.  Alternativene B1 og 
B2 med fullt kryss i Rådalen gir størst trafikkavlastning, og har noe større positivt omfang enn de andre 
alternativene. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                      ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket medfører redusert støy og bedret framkommelighet for boligområdet i alle alternativ. Alternativene B1 og 
B2 gir størst miljøforbedring. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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7.2.14 Osbanetraseen 
Osbanetraseen går fra Bergen til Os via Nesttun, på østsiden av Apeltunvatnet, gjennom Rådalen til Stend, og 
videre til Kalandsvatnet. Traseen stammer fra Osbanen, som var i drift i tidsrommet 1894 – 1935 og er et viktig 
kulturminne i influensområdet. I dag gir traseen en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Gamlehaugen via 
Nesttun til Kalandsvatnet.  
 
Traseen benyttes som gang- og sykkelveg på kortere distanser, som skoleveg, som turveg/sykkelrute i seg selv, 
og som en viktig ferdselsåre mellom boligområdene i influensområdet og øvrige friluftsområder i nærheten. 
Traseen er profilert som sykkelrute både av Bergen kommune, Statens vegvesen og Syklistenes landsforbund. 
En naturlig og terrengtilpasset linjeføring og varierte opplevelser mellom grønt nærmiljø, kulturminner knyttet til 
banen og boligområder gjør traseen til en attraktiv og mye brukt turveg.  
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

            ▲ 
 
Kriterier: 
• Sentral ferdselslinje som er svært mye brukt, har god framkommelighet, og oppleves som trygg å ferdes 

langs. 
• Ferdselslinje som er viktig innfallsport til områder og som har spesielle opplevelseskvaliteter. 
 

 
Figur 37: Osbanetraseen ved kryssområde for E39 i 
Rådalen vil gå i bro på strekningen på bildet.. 

 
Figur 38: Gamle Rådal jernbanestasjon er i dag 
bolighus. 

 
0-alternativet 
De delene av traseen som går gjennom Rådalen og Laguneparken vil være støyutsatt og ligge innenfor de 
beregnede støysonene >65 dBA og >55dBA. E39 fra Os vil krysse under traseen med 4 felt, slik at Osbanen må 
gå i bro over. 
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
E39 fra Os i Rådalen vil krysse under Osbanetraseen i alle alternativ. Gang og sykkelvegen legges i bro over 
E39, som på strekningen vil ha i alt 4 felt samt 1 rampe i hver retning for av- og påkjøring. Framkommeligheten 
for gående og syklende opprettholdes, men nærheten til veganlegget medfører økt støy og luftforurensning på 
strekningen. I tillegg kommer redusert opplevelsesverdi, trivsel og trygghetsfølelse på grunn av endringen i 
omgivelsene, den store trafikken på E39 og broens høyde og lengde. Alternativ A1 og A2 med redusert kryss i 
Rådalen har minst negativt omfang, fordi alternativene medfører noe mindre inngrep i traseen og omgivelsene 
enn alternativ B1 og B2 med fullt kryss. Inngrepet er avgrenset til Rådalen, og tiltaket påvirker ikke andre 
strekninger av Osbanetraseen. 
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           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
              ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene for gående og syklende (framkommelighet). 
• Tiltaket vil forringe opplevelseskvalitetene for friluftsliv (på en begrenset del av turvegen). 

 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket vil forringe opplevelseskvalitetene på en liten og begrenset del av turvegen i Rådalen. Framkommelighet 
opprettholdes. 
 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/- -) 
 
 
7.2.15 Krohnåsen og Stendafjellet friluftsområde 
Krohnåsen er en av innfallsportene til dette høyereliggende friluftsområdet, som er en del av et 
sammenhengende område fra Stendafjellet til Smøråsfjellet. Det er ikke tilrettelagt turvegforbindelse mellom 
Krohnåsen og Smørås, som har de store boligområdene på Apeltun mellom seg. Krohnåsen er ikke tilrettelagt 
med parkering, og atkomstvegen er nokså bratt. Selve terrenget er også til dels bratt og vanskelig tilgjengelig. 
Området har primært en funksjon for lokalbefolkningen, og er best tilgjengelig fra Apeltun og fra Stend i sør. 
Gående og syklende kan benytte eksisterende gang- og sykkelveger, fortau og Osbanetraseen som turveg til 
området.  
 
I Grønt Atlas fra 1993 er hele området klassifisert i klasse A, sterk brukerinteresse for friluftsliv. Stendafjellet 
friluftsområde er i sin helhet LNF-område i gjeldende arealdel til kommuneplan, med nye, tilgrensende 
boligområder i Rådalen og på Smørås. Økt boligbygging i hele nærområdet Rådalen – Apeltun – Smørås gir 
området økt potensiale og viktighet som større og sammenhengende nærfriluftsområde. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

       ▲ 
 
Kriterier: 
• Friluftsområde nær bebyggelse som brukes svært ofte til friluftsliv. 
 
Omfang, alle utbyggingsalternativ: 
Friluftsområdet eller områdets innfallsporter er ikke berørt av vegtiltaket. Tilgjengeligheten til området fra 
boligområdene nord for hovedvegnettet opprettholdes i eksisterende gangvegsystem. 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                          ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene eller opplevelseskvalitetene for friluftsliv. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Tiltaket har ingen konsekvens for Krohnåsen og Stendafjellet friluftsområde. 
 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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7.2.16 Rådalen 
Området er i dag et sammenhengende, åpent jordbrukslandskap med spredt bebyggelse på østsiden av 
Fanaveien i Rådalen. Bebyggelsen består av et lite boligområde med 11 eneboliger i nord, 1 enebolig i sør og tre 
gårdstun med våningshus og løer/uthus. Landbruksarealene er ikke lengre i drift. I gjeldende arealdel til 
kommuneplanen er hele dalbunnen avsatt til utbyggingsformål. Det sentrale området er framtidig kryssområde for 
ny E39 og tilknytning til Fanaveien. For området mellom krysset og Lagunen foreligger forslag til reguleringsplan 
for boligbebyggelse og ny ungdomsskole (”Rådal Nord-planen”, ca 200 boliger). Rådalen sør for krysset er avsatt 
til næringsformål.  
 
Eksisterende og planlagte boliger har stort sett gode solforhold. Området har gang- og sykkelavstand til 
servicetilbudene i Laguneparken, eksisterende og planlagte skoler og barnehager i nærområdet. Osbanetraseen 
går gjennom området. Sentrale aktivitetstilbud og uteområder som Stendafjellet, Siljustøl, golfbanen og Fana 
stadion er i gang- og sykkelavstand. Som framtidig bolig- og skoleområde har området reduserte 
nærmiljøkvaliteter. Fanaveien har stor trafikk og oppleves som utrygg for gående og syklende. Eksisterende og 
framtidig næringsbebyggelse i Laguneparken og Rådalen dominerer arealbruken i området. Eksisterende og 
planlagt hovedvegnett vil dominere dalbunnen og ytterligere bidra til å redusere områdets kvaliteter som 
boligområde. Området er støyutsatt. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 
            ▲ 
 
Kriterier: 
• Område som er dominert av næringsbebyggelse og høyt trafikkerte veger. 
 
 
 

 
Figur 39: Tunet rett nord for kryssområdet vil ikke bli 
direkte berørt av vegtiltaket. 

 
Figur 40: Framtidig kryssområde i Rådalen sett fra 
Råvarden. 
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0-alternativet 
Den store trafikkmengden på Fanaveien gjør at det meste av eksisterende bebyggelse i Rådalen vil være sterkt 
støybelastet og ligge innenfor støysone 65 dBA. Øvrig planlagt og eksisterende bebyggelse vil i hovedsak ligge 
innenfor støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alternativ A1 og A2, redusert kryss i Rådalen: 
Ingen boliger øst for Fanaveien vil bli fysisk berørt av tiltaket, men en bolig og ett gårdstun vil få sterk nærføring 
av ramper og gang-/sykkelveger. Reduksjon i trafikkmengde i forhold til 0-alternativet medfører at færre bosatte 
vil være plaget av støy >65 dBA. Omfanget av beregnet støysone 55 dBA reduseres, slik at planlagt 
ungdomsskole og deler av planlagt ny boligbebyggelse og friområder vil ligge utenfor sonen.  
 
Området vil være trafikkbelastet og dominert av trafikkareal, men vil få en forbedring i bomiljøet gjennom 
reduksjon av støy og luftforurensning. Spesielt for lavereliggende bebyggelse utsatt for inversjon om vinteren vil 
trafikkreduksjonen kunne gi forbedring i luftkvalitet. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                         ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
• Tiltaket vil påvirke få (eksisterende) boliger. 

 
Konsekvens, alternativ A1 og A2: 
To boliger får sterk nærføring. For resten av planlagt og eksisterende bebyggelse medfører tiltaket forbedring av 
bomiljøet gjennom reduksjon av støy og luftforurensning som følge av redusert trafikkbelastning. Med tettere 
bebyggelse vil den positive konsekvensen bli noe høyere. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
 
Omfang, alternativ B1 og B2, fullt kryss i Rådalen: 
Alternativene forbruker mer areal enn alternativene med redusert kryss. Enebolig lengst sør i Rådalen blir berørt 
av ny gang-/sykkelveg sør for kryssområdet og må rives. Gårdstunet like nord for kryssområdet får sterkere 
nærføring til nye ramper og kryss med Fanaveien. Støy og luftforurensning i hovedsak lik alternativene med 
redusert kryss, da trafikken på E39 vil være lik i alle alternativ. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                  ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
• Tiltaket vil påvirke få boliger. 

 
Konsekvens, alternativ A1 og A2: 
En bolig må rives og ett gårdstun får sterk nærføring. For resten av bebyggelsen medfører tiltaket forbedring av 
bomiljøet gjennom reduksjon av støy og luftforurensning som følge av redusert trafikkbelastning. Med tettere 
bebyggelse vil den positive konsekvensen bli noe høyere. 
 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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Figur 41: Verdikart 
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8 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

8.1 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 medfører tettere 
boligbebyggelse i vegtiltakets nærområder, uavhengig av vegtiltaket som er konsekvensvurdert i denne 
utredningen. Framtidig bebyggelse som ikke er endelig vedtatt er ikke tatt med i beregningene av støy og 
luftforurensning. Det betyr at antall boenheter og bosatte utsatt for støy og luftforurensning kan bli høyere i 
sammenligningsåret 2031 enn det som framgår i denne rapporten (gjelder blant andre forslag til regulering av 
Rådal Nord og Nyrå på Vestre Rå). 
 
 
8.2 Utbyggingsalternativene A1, A2, B1 og B2 

Når det gjelder nærmiljøkonsekvenser som arealforbruk, arealdeling, og andre arealmessige forhold er endringen 
fra 0-alternativet relativt liten, tiltakets størrelse tatt i betraktning. Det meste av vegtiltaket vil ligge i tunnel. Ingen 
eksisterende veger i influensområdet blir lagt om eller fjernet, og nye kryssområder kommer i tilknytning til 
eksisterende vegnett.  
 
De ulike utbyggingsalternativene er relativt like og er egentlig varianter av samme vegalternativ. Forskjellene i 
nærmiljøkonsekvenser er i hovedsak knyttet til tiltakets avlastning av trafikkmengden på eksisterende vegnett. 
Tiltaket gir i alle alternativ en betydelig reduksjon i trafikk på dagens vegnett i influensområdet, noe som medfører 
redusert støy og luftforurensning for bosatte i nærområdene.   
 
For bolig- og næringsområdene langs Fritz C. Riebers vei og Fanaveien fra Nordåskrysset til Rådalen gir 
alternativene B1 og B2, fullt kryss mellom E39 fra Os og Fanaveien, størst reduksjon i trafikkbelastning. Dette 
medfører at alternativene har større forbedring for nærområdene når det gjelder støy og luftforurensning enn 
alternativene A1 og A2 (redusert kryss i Rådalen). Trafikktallene vil fremdeles være så høye at barrierevirkningen 
for ferdsel utover de eksisterende og planlagte kryssingspunktene vurderes å være uendret i forhold til 0-
alternativet. 
 
For boligområdene langs Flyplassveien fra Rådalskrysset og vestover til nytt kryss med Rv 580 ”Søråstunnelen” 
vil alternativene A2 og B2, lang tunnel Skeievatnet, gi en lengre strekning med redusert trafikkmengde på 
Flyplassveien enn alternativene med kort tunnel. Med lang tunnel føres trafikken forbi de tettest befolkede 
områdene i Holtastølen, Grimseidveien og Råtun/Råvarden. Det medfører at alternativene A2 og B2 gir størst 
forbedring i antall boliger og bosatte utsatt for støy og luftforurensning vest for Rådalskrysset.  
 
For Siljustøl og golfbanen til Fana golfklubb får alternativene A2 og B2, lang tunnel Skeievatnet, negative 
konsekvenser. For Siljustøl betyr alternativene noe økt nærføring og støybelastning. For golfbanen og 
turvegnettet knyttet til golfbanen betyr alternativene økt støybelastning. I tillegg kommer økt barrierevirkning av 
Flyplassveien som følge av at Flyplassveiens bredde øker betydelig i kryssområdet.  
 
Osbanetraseen i Rådalen vil bli berørt i alle alternativer og må legges i bro over ny E39 fra Os. Ingen andre 
uteområder eller friluftsområder utover de nevnte blir berørt av tiltaket. 
 
Alle alternativer medfører innløsing og riving av ett hus på Nordås og to eneboliger på vestsiden av Fanaveien i 
Rådalen.  
Alternativene B1 og B2, fullt kryss i Rådalen, medfører i tillegg innløsing og riving av en enebolig sør for krysset.  
Alternativene A2 og B2, lang ”Søråstunnel” til Skeievatnet, medfører innløsing og riving av ett gårdstun.  
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Samlet medfører vegtiltaket innløsing og riving av minst 3 (alternativ A1), maksimalt 5 boliger (alternativ B2). I 
vurdering av samlet konsekvens er det lagt vekt på tiltakets positive effekt for miljøet i boligområdene som helhet, 
selv om noen boliger blir berørt i alle alternativ.  
 
For friluftsliv er de negative konsekvensene av tiltaket knyttet til tur- og aktivitetsområdene Siljustøl og golfbanen. 
Områdene er offentlig tilgjengelige turområder som er i privat eie og drift. Avbøtende tiltak i form av støyskjerming 
kan redusere de negative konsekvensene. Når det gjelder Osbanetraseen opprettholdes selve traseen og 
framkommeligheten. God utforming og støyskjerming kan redusere de negative konsekvensene.  
 
De positive konsekvensene vurderes å være større enn de negative konsekvensene i alle alternativ. 
 
Samlet konsekvens A1, kort tunnel Holtastølen, rampe til/fra Os:  Liten til middels positiv konsekvens (+/++) 
Samlet konsekvens A2, lang tunnel Skeievatnet, rampe til/fra Os:  Middels positiv konsekvens (++) 
Samlet konsekvens B1, kort tunnel Holtastølen, fullt kryss Rådalen: Middels positiv konsekvens (++) 
Samlet konsekvens B2, lang tunnel Skeievatnet, fullt kryss Rådalen: Middels til stor pos. konsekvens (++/+++) 
 
 
8.3 Rangering av alternativene 

Samlet konsekvensvurdering av alle alternativer i forhold til 0-alternativet, deltema nærmiljø og friluftsliv. 
Fastsettelse av konsekvens bygger på Statens Vegvesens håndbok 140 (høringsutgave 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 (- - - -).  
 
Delområde 0-

alternativet 
Alternativ 
A1 

Alternativ 
A2 

Alternativ 
B1 

Alternativ 
B2 

Delområde 1, Skjoldlien 0 +/++ +/++ +/++ +/++ 
Delområde 2, Kilden og 
Nordåsdalen 0 0 0 0 0 

Delområde 3, Nordås og Sørås 0 ++ ++ ++/+++ ++/+++ 
Delområde 4, Holtastølen mfl. 0 + ++/+++ + ++/+++ 
Delområde 5, LNF-område vest for 
Holtastølen 0 - + - + 

Delområde 6, Råstøl 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Delområde 7, Siljustøl 0 0 -/- - 0 -/- - 
Delområde 8, Golfbanen 0 0 - - 0 - - 
Delområde 9, Nyrå 0 0/- + 0/- + 
Delområde 10, Fana Stadion 0 0 0 0 0 
Delområde 11, Råvarden mfl. 0 ++ ++/+++ ++ ++/+++ 
Delområde12, Lagunen 0 + + + + 
Delområde 13, Krohnåsen 0 + + + + 
Delområde 14, Osbanetraseen 0 -/- - -/- - -/- - -/- - 
Delområde 15, Krohnåsen og 
Stendafjellet 0 0 0 0 0 

Delområde 16, Rådalen 0 + + + + 
Samlet konsekvensvurdering 0 +/++ ++ ++ ++/+++ 
Rangering  4 3 2 1 
Figur 42: Samlet konsekvensvurdering alle alternativer, deltema nærmiljø og friluftsliv 
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De positive konsekvensene i form av reduksjon i trafikkbelastning, støy og luftforurensning i influensområdet som 
helhet er vurdert å være større enn de negative konsekvensene i alle alternativ. Forskjellen er størst mellom 0-
alternativet og utbyggingsalternativene. Beregningene viser at forskjellene på antall bosatte utsatt for støy og 
luftforurensning i de ulike utbyggingsalternativene er liten.  
 
Alternativ B2, fullt kryss i Rådalen og lang tunnel Skeievatnet, gir mest avlastning i trafikk, og vurderes å ha størst 
positiv konsekvens for hele influensområdet sett under ett. Alternativet har negative konsekvenser for Siljustøl og 
golfbanen. 
 
Alternativet B1 gir nest størst reduksjon i antall bosatte utsatt for støy og luftforurensning over grenseverdiene, 
men har nærføring til de tettbefolkede områdene vest for Rådalskrysset og noe mindre støyreduksjon enn 
alternativ B2. Alternativet unngår negative konsekvenser for Siljustøl og golfbanen. 
 
Alternativ A2 gir større reduksjon i støy og luftforurensning for områdene vest for Rådalskrysset enn alternativ B1, 
men har mindre reduksjon i støy og luftforurensning i influensområdet som helhet. Alternativet har negative 
konsekvenser for Siljustøl og golfbanen. 
 
Alternativ A1 gir minst avlastning i trafikkmengde, støy og luftforurensning. Alternativet har i tillegg stor nærføring 
til og minst støyreduksjon for de tettbefolkede områdene vest for Rådalskrysset. Alternativet unngår negative 
konsekvenser for Siljustøl og golfbanen. 
 
 
9 AVBØTENDE TILTAK 

Mulige avbøtende tiltak er først og fremst knyttet til støy. Kilde Akustikk AS skisserer følgende tiltak (Rapport 
2719-1, Kilde Akustikk AS): 
 

• Skjerming/terrengbearbeiding langs veg 
• Lydabsorbenter i tunnelmunninger 
• Lokal skjerming av uteplasser ved bygninger 
• Fasadetiltak og/eller ventilasjonstiltak på bygninger 
• Innløsning av bygninger/eiendommer 

 
Skjerming langs nye vegstrekninger er aktuelt der det ligger til rette for god kost/nytteeffekt (< 25.000 kr/dB og 
bolig) av tiltaket. Generelt ligger bebyggelsen i influensområdet høyere enn de planlagte vegkryssene, noe som 
gjør det vanskelig å få god kost/nytteeffekt av å støyskjerme. Ved kort «Søråstunnel» vil skjermer langs 
østgående og spesielt vestgående filer kunne redusere støyplagene for lavereliggende boliger sør for 
Flyplassveien. Ved fare for refleksjoner fra vanlige skjermer må man vurdere skjermer med lydabsorberende 
overflate. 
 
Bruk av lydabsorbenter i tunnelmunninger er ikke godt dokumentert i norske prosjekt. Ut fra tilgjengelig 
informasjon kan man regne med inntil 5 dB reduksjon av støyen fra tunnelmunninger. 
 
Lokal skjerming er aktuelt i mer grissgrendte strøk eller der utsatte bygninger ligger høyere enn veg og/eller 
ramper. Lokale skjermer kan suppleres med fasadetiltak og/eller ventilasjonstiltak (støydempende ventiler eller 
balanserte ventilasjonsanlegg). 
 
Effekt av aktuelle tiltak må beregnes for å avgjøre om tiltaket har god kost/nytteeffekt. 
 



Statens vegvesen Region Vest Konsekvensutredning E39/Rv 580 Rådal - Sørås Deltema Nærmiljø og friluftsliv 

 
  58 

10 REFERANSER 

E39/Rv 580 Rådal –Sørås. Melding om konsekvensutredning. Statens vegvesen Region vest, Ressursavdelinga, 
januar 2005.  
 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Veiledning. Statens vegvesen. Høringsutgave mars 2005. 
 
Trafikkberegninger E39/Rv580 Rådal – Sørås, notat datert 24.8.2005. Sivilingeniør Helge Hopen AS 
 
KU E39/RV 580 Rådal – Sørås. Beregning av luftforurensning som grunnlag for vurdering av konsekvenser for 
nærmiljø. Asplan Viak AS 10.10.2005.  
 
Konsekvensutgreiing E39/Rv 580 Rådal – Sørås. Deltema støy. Resultat frå utrekning av utandørs støy. Rapport 
2719-1. Kilde Akustikk AS desember 2005.  
 
Grøntplan for Bergen, Bergen kommune 1993 
 
Grønt Atlas 1 og 2, Bergen kommune 1993 
 
Fana, Gnr 119, deler av Laguneparken. Forslag til reguleringsplan, plan nr p.1744.00.00. Planbeskrivelse, Asplan 
Viak 2.10.03 
 
Vedtak om freding med heimel i lov om kulturminne §§15 og 19, Riksantikvaren, februar 2005  
 
Reguleringsplan Rådal nord. Planrapport, plan nr P 1701.00.00. Bergen kommune, Miljø, byutvikling og tekniske 
tjenester, høringsutkast juli 2003 
 
Bybane – Konsekvensutredning. Bergen kommune 1999 
 
Gjeldende reguleringsplaner i influensområdet er gjennomgått og brukt som registreringsgrunnlag. 
 



 




