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FORORD 
 
Prosjektet E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter planene for tilknytning av E39 til vegsystemet i Rådalsområdet, når 
ny E39 i tunnel fra Svegatjørn i Os kommer ut i dagen i Rådalen sør for Lagunen. 
 
Eksisterende hovedvegnett i planområdet nærmer seg kapasitetsgrensen, og kollektivtrafikken sliter med dårlig 
framkommelighet. Planene inkluderer tiltak på eksisterende vegnett, slik at en oppnår god trafikkavvikling for både 
gjennomgangstrafikk på E39 og for lokalvegtrafikk.  
 
E39 mellom Os og Bergen ble vedtatt lagt via Rådalen gjennom behandlingen av St.meld. nr.21 (1994-95) om 
Kyststamveien Kristiansand – Bergen – Trondheim. Det foreligger vedtatt kommunedelplan for ny E39 mellom Os 
og Bergen, og prosjektet ligger inne i inneværende periode av Nasjonal transportplan (NTP 2006 – 2015). Det er 
forutsatt at prosjektet finansieres gjennom en kombinasjon av bompenger og ordinære statsmidler, som en del av 
bompengepakken for ny E39 mellom Os og Bergen.  
 
Prosjektets innhold og størrelse krever konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningslovens forskrift om 
konsekvensutredning. Melding om konsekvensutredning med forslag til utredningsprogram (januar 2005) var ute 
til offentlig høring i februar/mars 2005. Endelig utredningsprogram ble godkjent av Bergen kommune i februar 
2006.  
 
Forslag til reguleringsplan i fire alternativer og konsekvensutredning er utarbeidet parallelt, og behandles og 
legges ut til offentlig høring sammen. Reguleringsplan og KU er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest som 
tiltakshaver, i samarbeid med Bergen kommune ved byrådsavdeling byutvikling, plan og miljøetaten.  
 
Bergen kommune er både planmyndighet og ansvarlig myndighet etter plan- og bygningsloven. Endelig valg av 
alternativ gjøres når forslagene til reguleringsplan og konsekvensutredning behandles i Bergen kommune. 
 
Denne rapporten er konsekvensutredningens hovedrapport. Rapporten inneholder oppsummering og samlet 
vurdering av konsekvenser, samt tiltakshavers (Statens vegvesen Region vest) anbefaling.  
 
 
 
Bergen, 20. desember 2006 
 
Statens vegvesen Region vest 
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1 SAMMENDRAG 

Parsellen E39/Rv580 Rådal – Sørås er en del av stamvegprosjektet for ny E39 mellom Os og Bergen. 
Stamvegprosjektet omfatter framføring av E39 fra Svegatjørn i Os kommune til Sjølinjen i Bergen. Det er satt av 
midler til gjennomføring av prosjektet i inneværende periode av Nasjonal Transportplan (NTP 2006 – 2015). 
Reguleringsplan for parsellen E39 Svegatjørn – Rådal ble godkjent i november 2006. Forslag til reguleringsplan 
og konsekvensutredning (KU) for parsellen E39/Rv580 Rådal – Sørås legges ut til offentlig høring i 2007. 
Reguleringsplan og KU er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest i samarbeid med Bergen kommune.  
 
Dagens vegsystem i området Rådalen/Lagunen nærmer seg kapasitetsgrensen, og kollektivtrafikken sliter med 
dårlig framkommelighet. Dersom trafikken på E39 føres inn i Rådalen uten ytterligere tiltak, vil det medføre svært 
vanskelige avviklingsforhold for trafikken, med en beregnet trafikkmengde på over 40 000 ÅDT forbi Lagunen. I 
tillegg til at E39 foreslås lagt i tunnel fra Rådalen til Rv580 Fritz C. Riebers vei, inkluderer tiltaket derfor ny Rv580 i 
tunnel mellom Flyplassvegen og Rv580 Fritz C. Riebers vei. Tunnelen vil gi ytterligere avlastning av det lokale 
vegsystemet. Det er også utredet alternativ som inkluderer direkte kobling i tunnel mellom Rådalen og 
Flyplassvegen.  
 
Overordnet mål for tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås er å koble ny E39 til vegsystemet i området 
Rådalen/Lagunen på en måte som gir god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Tiltaket 
skal gjennomføres med minst mulig ulempe for mennesker, miljø og samfunn, til lavest mulig kostnad.  
 
Både E39 og Rv580 planlegges som firefelts avkjørselsfrie motorveger med fysisk skille mellom kjøreretningene 
og planskilte kryss. Tunnelene bygges med to separate løp med tverrsnitt 9,5 m og sikkerhetsklasse F. 
Konsekvensutredningen omfatter i alt 8 alternativer med ulike kombinasjoner av tunneler og vegkryss, samt 2 
kollektivalternativer. I tillegg er det gjort en vurdering av alternative virkemiddel til utbygging av vegnettet. 
Vurderingene konkluderer med at aktuelle alternative virkemidler ikke vil ha tilstrekkelig effekt på 
trafikkavviklingen, verken for gjennomgangstrafikk eller lokaltrafikk.  
 
Contram-modellen for Bergensdalen for år 2015 er benyttet i trafikkberegninger. Beregningene viser at uten at ny 
E39 legges i tunnel fra Rådalen til Rv580 Fritz C. Riebers vei, vil det oppstå trafikalt sammenbrudd rundt Lagunen. 
Noe trafikk fra Os vil i så fall tilbakeføres til nåværende E39 fra Os. Med E39 i tunnel, vil eksisterende vegnett på 
strekningen Flyplassvegen - Søråskrysset få en trafikkavlastning på om lag 10.000 ÅDT sammenlignet med 0-alt. 
Dersom man i tillegg bygger ny Rv580 ”Søråstunnelen” mellom Rv580 Fritz C. Riebers veg og Flyplassvegen, vil 
den samlete trafikkavlastningen på eksisterende vegnett kunne bli inntil 15.000 – 25 000 ÅDT. Valget mellom kort 
eller lang ”Søråstunnel” påvirker ikke trafikktallene, men har betydning for hvor lang strekning av Flyplassvegen 
inn mot Rådalskrysset som får trafikkavlastning. Trafikkberegningene viser en ÅDT ned mot null på alternativene 
med tunnellenker mellom E39 i Rådalen og Flyplassvegen. Alternativene bidrar ikke til ytterligere trafikkavlastning 
på eksisterende vegnett.  
 

 
Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for alternativene B1, B1+C, B2 og B2+C.  
 
 

Alternativ Beskrivelse 
Kostnad (mill kr) 

(usikkerhet +/- 10 %) 

B1 Kort tunnel Rv580 ”Søråstunnelen” (1,6km), fullt kryss i Rådal 975 

B1+C Kort tunnel Rv580 ”Søråstunnelen” (1,6km), fullt kryss i Rådal, tunnellenker 
E39 (Os) – Flyplassvegen (samlet ca.3km) 1190 

B2 Lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen” (2,0km), fullt kryss i Rådal 1075 

B2+C Lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen” (2,0km), fullt kryss i Rådal, tunnellenke 
E39 (Os) – Flyplassvegen (samlet ca.4,2km) 1290 
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Alternativ Beskrivelse Kostnad (mill kr) 
(usikkerhet +/- 25 %) 

A1 Kort tunnel Rv580 Søråstunnelen (1,6km), rampe til/fra Os i Rådal 950 

A1+C Kort tunnel Rv580 Søråstunnelen (1,6km), rampe til/fra Os i Rådal, tunnellenker 
E39 (Os) – Flyplassvegen (samlet ca.3km) 1165 

A2 Lang tunnel Rv580 Søråstunnelen (2,0km), rampe til/fra Os i Rådal 1050 

A2+C Lang tunnel Rv580 Søråstunnelen (2,0km), rampe til/fra Os i Rådal, tunnellenke 
E39 (Os) – Flyplassvegen (samlet ca.4,2km) 1265 

K1 Rundkjøring mellom E39 og Fanavegen i Rådalen (som i 0-alternativet), + 2 nye 
kollektivfelt mellom rundkjøringene ved Lagunen 100* 

K2 E39 i tunnel til Rv580 Fritz C. Riebers vei (ca. 2,1 km, som i A- og B-
alternativene), fullt kryss i Rådal 760 

*0-alternativet (rundkjøring i Rådalen) har en kostnad på 65 mill kr. 
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Kryssområdene medfører store landskaps- og naturinngrep. De største landskapskonfliktene er knyttet til 
alternativene med lang ”Søråstunnel” og området ved Skeievatnet og Siljustøl, som er gitt høy landskapsverdi. De 
største nærmiljø- og naturmiljøkonfliktene er knyttet til arealforbruk og barrierevirkning på Rå ved Holtastølen i 
alternativene med kort tunnel. I denne vurderingen er det lagt til grunn nulltoleranse for utslipp av forurenset 
overvann og tunnelvann til vassdragene, samt krav om håndtering av alt potensielt forurenset vann i både 
anleggs- og driftsfase. Vassdragene berøres ikke direkte i noen alternativ. Det skal utarbeides et 
miljøoppfølgingsprogram som skal sikre at overvannet håndteres forsvarlig. Alle alternativ er gitt positiv 
konsekvens for nærmiljø og friluftsliv, som omfatter konsekvenser som støy og luftforurensning. Avlastning av 
trafikken på dagens vegnett når hovedvegnettet legges i tunneler, gir vesentlig reduksjon i støybelastning. De 
positive støykonsekvensene for planområdet som helhet vurderes å være høyere enn de negative konsekvensene 
av økt nærføring til enkelte boligfelt og friluftsområder. 
 
Statens vegvesens samlede vurdering og anbefaling 
Tiltakshaver anbefaler foreløpig alternativ B1 eller B2. Alternativene B1 og B2 kommer begge godt ut i forhold til 
prosjektets hovedmål. Statens vegvesens vil gi sin endelige anbefaling etter at det er gjort en samlet vurdering av 
innkomne merknader til planforslag og KU, før sluttbehandling i Bergen kommune.   
 
C-alternativene med kryss i tunnel mellom E39 og Flyplassvegen er ikke godkjent av Vegdirektoratet. Avslaget er 
begrunnet ut fra hensynet til trafikksikkerhet. Dersom ett av C-alternativene blir valgt, vil det være nødvendig for 
Staten vegvesen å komme med innsigelse.  
 
Alternativ 0 og alternativ K1 vil medføre trafikalt sammenbrudd. Dersom ett av alternativene blir valgt, vil det være 
nødvendig for Staten vegvesen å komme med innsigelse.  
 
Statens vegvesen aksepterer valg av alternativ K2 som et første byggetrinn som senere kan utvides til alternativ 
B1 eller B2. 
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2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn 

E 39 mellom Os og Bergen ble vedtatt lagt via Rådalen gjennom  
behandlingen av St.meld. nr.21(1994-95) om Kyststamveien  
Kristiansand – Bergen – Trondheim.  
 
Det foreligger vedtatt kommunedelplan for ny E39 mellom Os og 
Bergen. I kommunedelplanen er stamvegen lagt i tunnel fra 
Svegatjørn i Os og kommer ut i dagen i Rådalen, like sør for 
Lagunen (E39 Svegatjørn – Rådal, vedtatt av 
Miljøverndepartementet høsten 2000). Kommunedelplanen tar 
ikke stilling til hvordan ny E39 fra Os skal knyttes til vegsystemet i 
Rådalsområdet.  
 
Vedtak om godkjent reguleringsplan for parsellen E39 Svegatjørn 
– Rådal ble fattet 14.11.2006 av Os kommune og 20.11.2006 av 
Bergen kommune. 
 
Tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter planer for tilknytning 
av ny E39 fra Os til Rv 580 mellom Bergen Lufthavn Flesland, 
Kokstad/Sandsli og Bergen sentrum, og til resten av vegsystemet 
i området Rådalen/Lagunen. Dagens vegsystem i området 
nærmer seg kapasitetsgrensen, og kollektivtrafikken sliter med 
dårlig framkommelighet. Tiltaket inkluderer endringer på 
eksisterende hovedvegnett, slik at en oppnår god trafikkavvikling 
for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. 
 
 
 

2.2 Problembeskrivelse 

Rådalsområdet er et viktig vegknutepunkt, og i lang tid har det også vært en uttalt og planlagt forutsetning at det 
vil forbli slik. Dette tiltrekker næringsinteresser og har medført etablering av forretningssenter med regional tyngde 
(Lagunen), samt etablering av annen type næring på omkringliggende arealer (Laguneparken og Nordås). 
Resultatet er et sterkt utbyggingspress, hvor store arealer de senere år er gått med til næringsutbygging. 
Arealbruken i området er sterkt trafikkgenererende, samtidig medfører utbyggingen at tilgangen på arealer til å 
løse trafikkproblemer på lengre sikt reduseres. Hovedvegene har stor trafikkbelastning, og området er i dag en 
flaskehals i trafikkavviklingen. 
 
I Rådalsområdet møtes følgende riksveger og fylkesveger: 
 
• Rv546 Fanavegen (Rådal - Fana, riksvegforbindelse til Austevoll) 
• Rv580 Flyplassvegen/Fanavegen/Fritz C Riebers veg (Flesland - Hop - Indre Arna) 
• Rv582 Fanavegen (Søråskrysset - Nesttun/Skjoldskiftet) 
• Fv172 Grimseidvegen/Skagevegen (Rådal - Blomsterdalen) 
• Fv179 Steinsvikvegen (Søråskrysset - Søreide) 
• Fv180 Nordåsvegen/Søråshøgda (Sørås - Nordås, med arm til Søråshøgda) 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• Melding om konsekvensutredning, januar 2005 
• Byrådsvedtak den 22.02.2006, godkjenning av 

Utredningsprogrammet  
-  
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Oversiktskart 
 
Med unntak av Flyplassvegen består vegnettet av 2 felts veger. Flyplassvegen har i tillegg ett kollektivfelt i hver 
retning på strekningen Birkelandskrysset - Rådalskrysset, og har totalt 4 felt. Fanavegen har 4 felt mellom 
Rådalskrysset og rundkjøringen til Lagunen. 
 
Innføring av E39 fra Os vil medføre ytterligere trafikk i Rådalsområdet. Med dagens pressede trafikksituasjon er 
det lagt til grunn at E39 til/fra Os ikke kan føres inn i Rådalen uten en utbygging av vegsystemet i området. 
Arealknappheten medfører at et framtidig velfungerende veg- og kommunikasjons-knutepunkt krever løsninger der 
deler av hovedvegsystemet legges i tunnel. 
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2.3 Målsetting 

2.3.1 Vegtiltaket 
Mål for tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås er å koble ny E39 til/fra Os til vegsystemet i Rådalen/Laguneområdet på 
en måte som gir god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. Tiltaket skal gjennomføres 
med minst mulig ulempe for mennesker, miljø og samfunn, til lavest mulig kostnad.  
 
Ny E39/Rv 580 Rådal – Sørås skal med andre ord: 

- Oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt stamvegnett 
- Gi god trafikkavvikling for gjennomgangstrafikk, lokalvegtrafikk og kollektivtrafikk 
- Gi god trafikksikkerhet 
- Avlaste eksisterende lokalvegnett  
- Gi best mulig samfunnsøkonomi 
- Gi minst mulig negative miljøkonsekvenser 

 
 
2.3.2 Reguleringsplan og konsekvensutredning 
Plan- og utredningsarbeidet skal sikre at hensynet til ulike interesser, miljø og samfunn blir ivaretatt i 
planprosessen. Eventuelle konsekvenser av tiltaket skal utredes i et omfang som skal gi grunnlag for valg av 
alternativ, samt beslutninger om eventuelle avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. 
 
Formålet med konsekvensutredningen er å redegjøre for eventuelle vesentlige virkninger av vegtiltaket for miljø, 
naturressurser og samfunn. Utredningen skal gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å foreta valg mellom 
alternativer til reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås.  
 
 
Overordnet målsetting for tiltaket og planprosessen er nedfelt i Melding om konsekvensutredning: 
 

 
 
 

”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. ” 
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2.4 Planprosess og organisering 

2.4.1 Organisering 
Planarbeidet for E39/Rv580 Rådal – Sørås gjennomføres som reguleringsplan med konsekvensutredning etter 
Plan- og bygningslovens bestemmelser. Reguleringsplan og konsekvensutredning er utarbeidet av Statens 
vegvesen Region vest, som er tiltakshaver. Arbeidet er gjennomført i en arbeidsgruppe med representanter fra 
Statens vegvesen og Bergen kommune. Fylkesmannen i Hordaland har deltatt i planarbeidet.   
 
Melding om konsekvensutredning med forslag til utredningsprogram ble lagt ut til høring januar 2005. På det 
tidspunktet var Vegdirektoratet ansvarlig myndighet, etter gjeldende forskrift om konsekvensutredninger. Gjennom 
ny Forskrift om konsekvensutredninger, gjeldende fra 1. april 2005, er rollen som ansvarlig myndighet for 
konsekvensutredningen overført Bergen kommune. Bergen kommune er også planmyndighet, med ansvar for å 
vedta reguleringsplan. 
 
 Rolle Ansvar 

Statens vegvesen Region vest Tiltakshaver 
Utarbeide melding med forslag til utredningsprogram 
Gjennomføre utredningene 
Utarbeide forslag til reguleringsplan 

Bergen kommune Ansvarlig myndighet Godkjenne utredningsprogram 
Avgjøre om utredningsplikten er oppfylt 

Bergen kommune Planmyndighet 
Varsle oppstart av planarbeid 
Delta i arbeidet med utredninger og reguleringsplaner 
Vedta reguleringsplan 

 
 
2.4.2 Utredningsprogram og konsekvensutredning 
Melding om konsekvensutredning inneholder en gjennomgang av tidligere arbeid med vurdering av vegløsninger i 
Rådalsområdet, samt en alternativsdrøfting basert på forutsetninger som trafikkprognoser, teknisk dimensjonering 
og grunnforhold. Meldingen er utformet som en silingsrapport der det blir konkludert med et utbyggingsalternativ 
med to alternativer når det gjelder lokalisering av påhogg for Rv580 ”Søråstunnelen” ved Flyplassvegen, og to 
alternativer når det gjelder kryssutforming i Rådalen. Alternativene som inkluderer en egen tunnellenke mellom 
E39 til/fra Os og Flyplassvegen er foreslått silt ut. Meldingen forutsetter videre at endelig valg av alternativ gjøres 
på grunnlag av konsekvensutredningen når denne behandles i Bergen kommune. 
 
Melding om konsekvensutredning med forslag til utredningsprogram (januar 2005) var ute til offentlig høring i 
perioden 25.01.05 – 15.03.05. Det kom inn i alt 16 uttalelser og innspill til meldingen. 
 
På grunnlag av innkomne merknader, og i samarbeid med Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland, ble 
følgende lagt til utredningsprogrammet: 
 

• Utredning av alternative virkemiddel til økt vegkapasitet i henhold til rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging.  

• Utredning av tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen (C-alternativene) som ble foreslått utsilt i meldingen. 
 
Ny forskrift om konsekvensutredninger (1. april 2005) tilsa at rollen som ansvarlig myndighet for 
konsekvensutredningen ble overført fra Vegdirektoratet til Bergen kommune. Siden E39/Rv580 Rådal-Sørås var et 
pågående prosjekt, måtte det avklares om prosjektet skulle omfattes av overgangsbestemmelsene til den nye 
forskriften, slik at Vegdirektoratet opprettholdt rollen som ansvarlig myndighet. Endelig avklaring om at ny forskrift 
skulle gjelde for prosjektet kom i september 2005. Revidert forslag til utredningsprogram ble formelt oversendt fra 
Statens vegvesen til Bergen kommune den 24.10.2005. Programmet ble godkjent av kommunen gjennom 
følgende vedtak i Byrådet den 22.02.2006: 
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I henhold til § 6 i forskriften skal ansvarlig myndighet, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsette 
program for plan- eller utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert 
og ivaretatt i fastsatt program. Ved fastsettingen kan planmyndigheten gi retningslinjer for planarbeidet, herunder 
krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet. Programmet skal 
fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter fristen for uttalelse til forslag til program. Kopi av 
fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslag til program.  
 
Det åpne vedtaket i Byrådet omfatter ikke et fastsatt program, og har medført en påfølgende prosess for avklaring 
av nye utredningsalternativ. I samarbeid med Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland, og med bistand fra 
en konsulentgruppe, er det utviklet følgende to kollektivalternativ: 
 

• Kollektivalternativ K1 som tilsvarer 0-alternativet og omfatter utbygging av to nye kollektivfelt mellom 
Rv580 Flyplassvegen og kollektivterminalen ved Lagunen. 

• Kollektivalternativ K2 som omfatter stamvegfremføring i tunnel til Rv580 Fritz C. Riebers veg. 
 
Endelig utredningsprogram omfatter alternativene A1, A2, B1, B2, A1+C, A2+C, B1+C, B2+C, K1 og K2, og ble 
godkjent av Bergen kommune i et utvidet arbeidsgruppemøte 18.10.2006. Bergen kommune ønsket ikke ny 
politisk behandling av utredningsprogrammet. 
 
Kollektivalternativene medfører ikke nye veglenker i forhold til 0-alternativet eller utbyggingsalternativene. Bergen 
kommune ved Byråd for byutvikling har derfor i brev til Statens vegvesen 02.12.2006 bedt om at det ikke utredes 
ikke-prissatte konsekvenser for kollektivalternativene. 
 
Bergen kommune har sendt Byrådets vedtak fra 22.02.2006 til dem som har avgitt uttalelse til forslag til program. I 
Byrådets brev datert 02.12.2006 bekrefter Bergen kommune at de ikke ser behov for å varsle dem som har avgitt 
uttalelse til forslag til program om endringen i forhold til byrådsvedtaket fra 22.02.2006, der utredning av ikke-
prissatte konsekvenser for kollektivalternativene utelates. 
 
 
2.4.3 Reguleringsplan  
Parallelt med konsekvensutredningen er det utarbeidet forslag til reguleringsplan.  
 
Bergen kommune ved kommunaldirektøren for byutvikling fattet vedtak om å melde oppstart for arbeid med 
reguleringsplan 17.03.05. Bergen kommune varslet oppstart av planarbeid i mars 2005 gjennom brev til 
husstander/grunneiere i planområdet og offentlige høringsinstanser/interesseorganisasjoner, samt annonsering og 
utlegging av sakspapirer og dokumenter på Bergen kommune sitt kundesenter og egen internettside.  
 
Utredningsprogrammet var ikke behandlet og godkjent på tidspunktet for oppstart av reguleringsarbeidet. 
Reguleringsarbeidet ble derfor startet for de fire alternativene (A1, A2, B1 og B2) som var definert i forslag til 
utredningsprogram, dvs. et utbyggingsalternativ med to alternativer når det gjelder lokalisering av påhogg for 
Rv580 ”Søråstunnelen” ved Flyplassvegen, og to alternativer når det gjelder kryssutforming i Rådalen. 
 
Statens vegvesen og Bergen kommune har gjennom planprosessen kommet frem til at de ikke ønsker å gå videre 
med regulering av A-alternativene, som har begrensninger på svingemuligheter i Rådalen. A-alternativene tillater 
kun påkjøring til og avkjøring fra Os. Arbeidet med utredningene viste tidlig at A-alternativene medfører dårligere 
trafikkavlastning av lokalvegnettet sammenlignet med B-alternativene med fullt kryss, samtidig som arealbeslag, 
kostnader og miljøkonsekvenser i stor grad er like. Forslag om utsiling av A-alternativene ble tatt opp i 

”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-2 godkjennes utredningsprogrammet for E39/Rv580 Rådal – 
Sørås, datert januar 2005, revidert 24.10.2005, på følgende vilkår: 
 
Alle innspillene i høringsprosessen utredes i det videre arbeid, herunder et eget kollektivalternativ som 
omtalt i saken, som utredes på lik linje med vegalternativene når det gjelder prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser.” 
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styringsgruppen for Bergensprogrammet, som sluttet seg til dette i møte 17. februar 2006. Utsiling av A-
alternativene er senere bekreftet i brev fra Byrådsavdeling for byutvikling, datert 25. mars 2006. 
 
I samme brev ble Statens vegvesen bedt om å utarbeide forslag til reguleringsplan for C-alternativene med 
tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen. C-alternativene, som ble foreslått utsilt i meldingen, ble tatt inn i revidert 
forslag til utredningsprogram datert 24.10.2005, og utredet samme år. På grunnlag av utredningene ble det gjort 
klart at Vegdirektoratet ikke ville godkjenne C-alternativene. Problemstillingen om hvorvidt det likevel skulle 
utarbeides og fremmes forslag til reguleringsplan for C-alternativene, var oppe i styringsgruppen for 
Bergensprogrammet 17.02.2006, og i kontaktutvalget for Bergensprogrammet i 06.03.2006. Statens vegvesens 
anbefaling om å ikke gå videre med regulering av C-alternativene ble ikke tatt til følge.  
 
Brev fra Bergen kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling, datert 25. mars 2006, bekrefter avgrensning av 
planoppgaven til følgende fire reguleringsalternativ: 
 

• Alt B1: Kort tunnel (Holtastølen)  
• Alt B2: Lang tunnel (Skeievatnet) 
• Alt B1+C: Kort tunnel (Holtastølen) og tunnellenke E 39 (Os) - Flyplassvegen 
• Alt B2+C: Lang tunnel (Skeievatnet) og tunnellenke E 39 (Os) - Flyplassvegen 

 
 
Endelig valg av alternativ gjøres når konsekvensutredning og forslagene til reguleringsplan behandles i Bergen 
kommune. 
 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for de fire reguleringsalternativene. 
 



E39 / Rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning  
 

Statens vegvesen Region vest  
 

15 

Oversiktskart for alternativer det fremmes reguleringsplan for: 
 

 
Alt. B1: Kort tunnel (Holtastølen)  
 
 

 
Alt. B2: Lang tunnel (Skeievatnet) 
 

 
Alt B1 + C: Kort tunnel (Holtastølen og tunnellenke E 39 
(Os) - Flyplassvegen 
 

 
Alt B2 + C: Lang tunnel (Skeievatnet) og tunnellenke E 39 
(Os) - Flyplassvegen 
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2.4.4 Videre plan- og behandlingsprosess 
Forslag til reguleringsplan i fire alternativ sendes på høring sammen med konsekvensutredningen, etter at Byrådet 
har fattet vedtak om utlegging til offentlig ettersyn (1. gangs behandling). Bergen kommune er planmyndighet og 
fatter endelig vedtak om godkjent plan gjennom bystyrevedtak etter endt høringsperiode (2. gangs behandling).  
 
Bergen kommune vil, som ansvarlig myndighet, avgjøre om utredningsplikten er oppfylt, eller om det er avdekket 
nye forhold som kan ha betydning for tiltakets konsekvenser. I så fall kan myndigheten kreve tilleggsutredninger 
før vedtak om godkjent plan fattes. 
 
Det er satt av midler til gjennomføring av prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal i inneværende periode av Nasjonal 
Transportplan (NTP 2006 – 2015). Prosjektet omfatter framføring av E39 fra Svegatjørn til Sjølinjen, og er i NTP 
2006 – 2015 kostnadsregnet til 2,1 mrd. kr.  Det er forutsatt at prosjektet finansieres gjennom en kombinasjon av 
bompenger og ordinære statsmidler, som en del av bompengepakken for ny E39 mellom Os og Bergen.  
 
I reviderte kostnadsoverslag er stamvegprosjektet E39 Svegatjørn – Rådal kostnadsregnet til 2,9 mrd. kr. Dersom 
prosjektet skal komme med i revisjonen av NTP (2010 – 2019), må det foreligge godkjente reguleringsplaner 
innen utgangen av 2007. Dersom denne framdriften overholdes, vil finansiering av prosjektet kunne komme opp til 
Stortingsbehandling høsten 2008, i forbindelse med Statsbudsjettet for 2009. Deretter skal prosjektet gjennom 
fasene med byggeplanlegging og anbud. Tidligst mulig oppstart av anleggsarbeidet er antatt å kunne skje i løpet 
av 2009, med mulig ferdigstilling ca 2012/2013. 
 

Tidsakse 
 

2012/2013  
 
Mulig åpning av ny E39  
 

2009  
 
Mulig anleggstart 
 

2007  
 
Godkjent reguleringsplan og konsekvensutredning for parsellen E39/RV580 Rådal – Sørås 
 

november 2006  
 
Vedtak om godkjent reguleringsplan for parsellen E39 Svegatjørn – Rådal 
 

februar 2006  
 
Vedtak om godkjent utredningsprogram 
 

2005 - 2006  
 
Reguleringsplanarbeid og konsekvensutredninger  
 

mars 2005  
 
Varsel om oppstart av reguleringsplan 
 

januar – mars 
2005  

 
Offentlig høring av Melding om konsekvensutredning  
med forslag til utredningsprogram  

mars 2004  
 
Hordaland fylkeskommune og Os og Bergen kommuner slutter seg til delvis bompengefinansiering 
av stamvegprosjektet. 

2000  
 
Vedtak om godkjent kommunedelplan for E39 Svegatjørn – Rådal (MD). 
 

1994   E 39 Os - Bergen blir vedtatt lagt via Rådalen gjennom behandlingen av St.meld. nr.21(1994-95)  
om Kyststamveien Kristiansand – Bergen – Trondheim.  
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3 FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING 

Kommuneplanen for Bergen 
Gjeldende arealdel til kommuneplanen 2000-2011 (2019) gir 
overordnet grunnlag for planlegging av Rådalsområdet, først og 
fremst for Laguneområdet. Det er ikke lagt detaljerte føringer, 
men to hovedmål er framtredende: 

• Rådalsområdet er, og utvikles som, et 
kommunikasjonsknutepunkt. 

• Rådalsområdet styrkes som senterområde, spesielt 
med sikte på arbeidsplasser og service, i tillegg til de 
handelsfunksjoner som allerede finnes. 

 
Kommuneplanen 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.  
 
Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Forslag til 
kommuneplan for perioden 2006 – 2017 (2025) er lagt ut til 
høring i desember 2006. Det er ikke foretatt vesentlige 
endringer i arealbruken i planområdet for prosjektet Rådal – 
Sørås. Korridor for E39 Svegatjørn – Rådal er opprettholdt, 
mens Rådalen/Laguneparken er avsatt som bydelssenter. 
Områdene B29 og B30 i områdene Rådalen / Rå ble avsatt til 
nye boligområder ved forrige rullering av planen. Områdene er 
enda ikke regulert, men opprettholdes ved ny rullering.                         Kartutsnitt fra høringsutkast til kommuneplanens 

 arealdel 2006 – 2017 (2025) 
E39 Os-Bergen 
Reguleringsplan for E39 mellom Os og Bergen, parsellen E 39 Svegatjørn - Rådal ble godkjent i november 2006 
gjennom vedtak 14.11.2006 av Os kommune og 20.11.2006 av Bergen kommune. 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. I følge Nasjonal transportplan (NTP) for 2006 – 2015 kan bygging av parsellen starte i 
2008 og være ferdig i 2011/2012, forutsatt at reguleringsplan blir godkjent senest høsten 2006 og at Stortinget 
vedtar prosjektet som et bompengeprosjekt i tide. 
 
Bybanen 
Kommunedelplan for bybane mellom Bergen sentrum og flyplassen (Flesland) ble godkjent våren 2000. For 
strekningen Nesttun-Lagunen ble det meldt oppstart på reguleringsplanarbeid i januar 2007. Bybanetraséen vil 
følge Rv 582 Fanavegen fram til kollektivterminal ved Lagunen, og planer for utbedring av vegen på denne 
strekningen vil følge parallelt. Det foreligger ingen konflikter mellom planene for Bybanen og E39/Rv 580 Rådal – 
Sørås. 
 
Søndre innfartsåre/Sjølinjen 
Sjølinjen/Fritz C. Riebers veg (Rv580) skal i løpet av våren 2007 fullføres som 4 felts veg på strekningen Hop-
Søråskrysset. 
 
Lagunen 
Lagunen Eiendom har lenge arbeidet med planer for utvikling av en den såkalte Laguneparken, både kortsiktige 
utbyggingsplaner og mer langsiktige utviklingsmuligheter. Det er forholdsvis nylig gjennomført en betydelig 
utbygging av Lagunen kjøpesenter og tilliggende parkeringsarealer, samt ny avlastningsveg mellom 
Krohnåsvegen og Fanavegen gjennom Laguneparken.  
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Rådalen  
Det foreligger planer om oppstart av privat planarbeid for regulering av næringsområde i Rådalen. Planarbeidet er 
per i dag ikke varslet. Området er også aktuelt til nytt kollektivanlegg (oppstilling og verksted) for bussene i Fana. 
Begge deler kan være i konflikt med tiltakets behov for riggområder og midlertidig deponering av masser. 
 
Boligområder og lokalveger 
Rådal Nord: Det foreligger forslag til reguleringsplan for et område mellom Laguneparken og framtidig 
kryssområde mellom ny E39 fra Os og Rv546 Fanavegen. Planens hovedformål er boligområde og ny 
ungdomsskole. Planforslaget inneholder ny tilknytningsveg mellom Laguneparken og Fanavegen. Planforslaget er 
under behandling. 
 
Råstølen og Råvarden: Utbygging av regulerte boligområder pågår. 
 
Vestre Rå: Det foreligger godkjent reguleringsplan for boligområde og atkomstveg til golfbanen sør for 
Flyplassvegen.  
 
Rå: Det foreligger ønske om fortetting på begge sider av Flyplassvegen. Sør for Flyplassvegen er området ønsket 
både til utvidelse av Fana stadion/idrettsformål og til boliger. Nord for Flyplassvegen er det foreslått et nytt 
boligområde (B30) i høringsutkastet til kommuneplanens arealdel som kan være i konflikt med alternativene med 
kryss ved Holtastølen. Området er opprettholdt fra gjeldende kommuneplan. 
 
Håvardstun: Det pågår planarbeid for boligområde og oppgradering av Håvardstunvegen inntil Flyplassvegen. 
Planarbeidet er ikke i konflikt med E39/Rv 580 Rådal – Sørås. 
 
Apeltunvegen: Det foreligger godkjent reguleringsplan for tilknytning av Apeltunvegen til Krohnåsvegen like øst for 
Lagunen. 
 
Nordås: Dagens vegsystem ved Nordåskrysset blir berørt av omlegging av veg- og trafikksystemet på Nordås. 
 
Golfbane 
Det foreligger godkjente planer for golfbane ved Skeievatnet – Steinsviktjern og området nord for Flyplassvegen. 
Banen er under opparbeidelse. Deler av planområdet på nordsiden av Flyplassvegen er i konflikt med kryss 
mellom Rv 580 Søråstunnelen og Flyplassvegen i alternativene med lang tunnel. Selve golfbanen blir ikke berørt. 
 
Skagevegen 146, utfyllingsområde/steinknuseverk 
Området har midlertidig avkjørsel til Flyplassvegen, men blir ikke berørt av planene for E39/Rv 580 Rådal – Sørås. 
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4 VURDERING AV ALTERNATIVE VIRKEMIDLER 

I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, pkt. 3.5, er det drøftet alternative virkemidler til økt vegkapasitet for å redusere problemene i 
Rådalsområdet. Skal alternative virkemiddel være tilstrekkelig alene, må trafikkmengdene reduseres så mye at 
behovet for vegutbygging reduseres (lavere utbyggingsstandard) eller fjernes helt. Aktuelle virkemiddel drøftet for 
Rådal – Sørås er: 
 

• Forbedring av kollektivtilbudet  
• Forbedring av gang-/sykkeltilbudet  
• Bruk av parkeringsrestriksjoner for å begrense biltrafikken 
• Endringer i arealbruk 
• Bruk av vegprising for å dempe trafikkveksten og øke kollektivandelen 

 
4.1 Forbedring av kollektivtilbudet 

Største delen av de kollektivreisene (ca 63 %) er tvungne kollektivreisende, det vil si at de reiser kollektivt fordi de 
ikke har førerkort og/eller tilgang på bil. 30 % av de kollektivreisende konkurrerer om familiens bil og er derfor 
betingede kollektivtrafikanter. Kun 7 % er frivillige kollektivreisende som har tilgang på bil, men som likevel ønsker 
å kjøre kollektiv. (Kilde TØI-rapport 811/2005.) Dette er viktig å ta med i betraktningen når en diskuterer 
konkurranseflaten mellom bil og kollektiv. Potensiell økning i kollektivreiser er dermed størst hos dem som 
allerede reiser kollektivt i dag, og det er vanskeligere å få bilbrukere til å velge kollektiv. 
 
Det er allerede etablert kollektivfelt langs Flyplassveien. Dette har ikke gitt noen merkbar endring i bilbruken. 
Videreføring av kollektivfeltene til ny kollektivterminal ved Lagunen for å gi sammenhengende kollektivfelt inngår i 
alle alternativene.  
 
Bybane er utredet i tre etappelengder: mellom Bergen sentrum og Nesttun, mellom Bergen sentrum og Lagunen, 
og mellom Bergen sentrum og Flesland.  Tiltaket inkluderer en omlegging av bussystemet, med matebusser til 
banen. Banen medfører et forbedret kollektivtilbud, og er et omfattende tiltak. Analyser av de tre etappene 
(”Kompletterende beregninger for analyse av Bybane i Bergen”, SINTEF mai 2005) viser at prosjektet i svært liten 
grad reduserer biltrafikken. Reisemiddelfordelingen er fremdeles 58 % biltrafikk og ca 11 % kollektivtrafikk. 
Passasjerene på Bybanen er derfor overført fra buss og gang/sykkeltrafikk. 
 
I forbindelse med kommunedelplan for Ringveg Vest ble det utredet et kollektivalternativ, med kraftig 
tilbudsforbedring på de mest sentrale busslinjene gjennom området. Dette ga økt antall passasjerer på de linjene 
som fikk økt frekvens, men denne økningen skyldes en overføring av trafikanter fra andre eksisterende busslinjer. 
TØI ble engasjert av fylkesmannen til å vurdere beregningsresultatet, og de fant at dette lå innenfor de verdier 
man kunne forvente ut fra studier av tilbudsendringer andre steder i Norge.    
 

4.2 Forbedring av gang-/sykkeltilbudet 

Potensialet for økt sykkelbruk finnes først og fremst for de korte reisene, dvs. reiser under 5 km. Bilreisene i dette 
området er i stor grad arbeidsreiser som er lengre enn 5 km (til/fra sentrum/Bergensdalen), og handelsreiser der 
bil er ønskelig av praktiske årsaker. Det finnes i dag gode gang/sykkelveger i området. Det er g/s veg langs 
Flyplassvegen og sørover fra Rådalskrysset mot Fana, Osbanestraseen. Osbanetraseen går også mellom 
Nesttun og Fjøsanger og det finnes g/s veg på Fanavegen mot Nesttun.  
 
Bedriftene på Kokstad/Sandsli har kontinuerlig sykkelaksjoner med premiering. Man må derfor anta at potensialet 
for sykling til/fra Kokstad /Sandsli allerede er tatt ut. Det viser seg at syklistene veksler mellom sykkel og bil. Tilbud 
om premier i form av månedskort på buss har ikke vært en suksess. Det antas at forbedring av gang-
/sykkeltilbudet vil ha liten effekt på biltrafikken. 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• Virkemiddelnotatet, april 2006 
• Kollektivnotatet, sept 2006  
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4.3 Parkeringsrestriksjoner 

Parkeringsrestriksjoner er med på å regulere bilbruken, og endring i tilgang på parkeringsplasser og pris på 
parkering kan gi innvirkninger på trafikkproblemer. Antall parkeringsplasser i sentrum var 12 000 i 2002 da 
gjeldende parkeringsnormer for Bergen kommune ble utarbeidet. Det var ca 12 000 parkeringsplasser også i 
2004, men etter den tid er både Grieghallen parkeringsanlegg og Klostergarasjen åpnet, og antall 
parkeringsplasser i sentrum er dermed høyere i dag.  
 
Det er i dag ikke hjemmel for å regulere private parkeringsplasser til offentlig bruk eller å begrense bruken av 
disse, for eksempel med avgifter. Den offentlige styringen av parkeringssituasjonen er derfor begrenset til å stille 
krav ved nyetableringer. Gjeldende normer for parkering oppgir at det kun er for forretninger og kjøpesentre i 
sentrumssonene at det skal etableres færre parkeringsplasser. I Parkeringsnormer for Bergen kommune er kravet 
til antall parkeringsplasser 4-6 ganger høyere for et område som Rådal enn for sentrum. Laguneparken har nylig 
som følge av økning i antall 1000 m² dermed også økt antall parkeringsplasser betraktelig. 
 
Normen viser at det er liten politisk vilje til å bruke parkeringsrestriksjoner som et virkemiddel for å redusere 
bilbruk, og spesielt i områder utenfor sentrum som området rundt Lagunen. Parkeringsrestriksjoner er et effektivt 
tiltak for å regulere biltrafikk, men er lite aktuelt for planområdet. 
 

4.4 Endringer i arealbruk 

Den trafikale situasjonen som utløser behov for kapasitetsøkning i Rådalskrysset kan primært knyttes til etablering 
av Lagunen, samt etablering av store kontor- og industriområder på Kokstad og Sandsli, uten at transportsystemet 
er bygget ut parallelt for å håndtere trafikkøkningen. I tillegg kommer trafikk til/fra Flesland flyplass. Det er derfor 
uansett et behov for å bygge ut vegkapasiteten i området. Siden vedtak om kommunedelplan for E39 mellom Os 
og Bergen ble fattet i MD høsten 2000, har det vært en forutsetning at stamvegen fra Os kommer ut i dagen i 
Rådalen. Endringer i arealbruk framover vil i begrenset grad endre trafikkbildet, og vil snarere kunne føre til økt 
aktivitet og forsterket behov i området. 
 

4.5 Vegprising 

Det ble i 1999 gjort en utredning av trafikantbetaling i Bergensprogrammet. Der ble det sett på bompenger med en 
og to ringer, og på vegprising. Mens formålet med bompenger er å skaffe inntekter til investeringer i ny 
infrastruktur, har vegprising et mer miljøpolitisk og trafikkeffektiviserende formål. Tanken bak vegprising er at 
trafikantene skal dekke de samfunnsøkonomiske kostnadene bilkjøringen påfører andre. Dette innebærer for 
eksempel høyere takst i rushperioder. 
 
Det viser seg at trafikantbetaling ikke reduserer biltrafikken, men bidrar til å dempe forventet trafikkvekst. Vekst i 
transportarbeidet vil likevel ligge på 20 % i forhold til i dag, og vegprising er dermed ikke egnet som virkemiddel for 
å unngå bygging av nytt Rådalskryss. Vegprising som prinsipp er tidligere avvist av politikerne, som har vedtatt å 
opprettholde dagens trafikantbetalingssystem med én bomring. 
 
I forbindelse med kommunedelplan for Ringveg Vest ble det utarbeidet en egen delrapport som vurderte 
vegprising. Konklusjon i denne rapporten var at vegprising kun gjennomført lokalt i en bydel gav uønskede og 
uheldige virkninger, da trafikantene valgte alternative kjøreruter uten betaling. Vegprising er ikke egnet som lokalt 
virkemiddel i en bydel, uten at systemet blir utformet som en lukket ring. Vegprising reduserte biltrafikken noe, 
men gav liten effekt på kollektivtrafikken. Prisene må settes relativt høyt for å få til en betydelig reduksjon i 
biltrafikken.  
 
I utredningen av E39/Rv580 Rådal – Sørås er trafikale konsekvenser av vegprising i Rådalsområdet vurdert 
nærmere. I arbeidet er det gjort bruk av transportmodellen for Bergensområdet (TASS), overordnet 
vegvalgsmodell (Contram) og mikrosimuleringsmodell (Vissim). Beregninger og vurderinger er utført av Rambøll 
Norge og Sivilingeniør Helge Hopen AS.  
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Beregningene er basert på et ”kollektivalternativ” der E39 til/fra Os kobles til Fanavegen med en enkel rundkjøring 
i Rådalen, som i 0-alternativet. Det anlegges kollektivfelt mellom Rådalskrysset og Lagunen, og innføres lokal 
vegprising i form av bomstasjoner.  Det er sett på følgende 3 varianter: 
 

1. En bomstasjon på ny E39 fra Os, fast sats  
2. Tett bomring, fast sats  
3. ”Køprising”, bompenger med tidsdifferensierte satser  

 
4.5.1 Bomstasjoner med fast sats 
I modellberegningene gir fast bompengesats stor effekt i forhold til vegvalg for biltrafikken, men ingen/marginal 
effekt på valg av reisemiddel. Bompengestasjon kun på ny E39 viser seg å gi en overføring på ca 8 000 ÅDT fra 
ny E39 tilbake til ”gamle Osvegen”, mens trafikken i Rådalskrysset reduseres med ca 17 %. Kapasiteten øker, 
men ikke nok til å unngå køer i rushperiodene. 
 
Med tett bomring viser beregningene at 90 % av trafikken overføres til andre veger og områder, noe som gir god 
trafikkavvikling, men medfører økt trafikk på en rekke alternative kjøreruter til strekningen Rådalskrysset – 
Lagunen. Beregnede endringer i reisemiddelfordeling fra bil til kollektiv eller gang/sykkel er ubetydelig. Biltrafikken 
går ned med 0,2 %, mens kollektivtrafikken øker med 0,6 %. 
 

E39 fra OS

Tilkobling med rundkjøring på Fanaveien

Kollektivfelt mellom rundkjøringene

Snitt 1

Snitt 3

Snitt 2

Snitt 4

Snitt 5

 
Bompengesnitt ved tett bomring rundt Rådalskrysset. 
 
Beregningene viser følgende trafikkøkning på andre vegstrekninger ved innføring av tett bomring i 
Rådalen/Lagunen:  
 

• Osvegen (dagens):+ 16.000 ÅDT 
• Steinsvikvegen: + 13.000 ÅDT 
• Straumevegen: + 7.000 ÅDT 
• Fyllingsdalsveien: + 3.000 ÅDT 
• Hamreveien: + 6.000 ÅDT 

 
4.5.2 ”Køprising” 
Køprising innebærer at det innføres tidsdifferensierte bompengesatser for å gi utflating av rushtoppene. Hensikten 
er at trafikantene skal endre reisetidspunkt for å få større spredning av trafikken. Timetrafikktall fra Contram-
modellen tilsier at det er nødvendig med en trafikkreduksjon på 20 – 30 % i morgenrushet (0700 – 0800) og i 
ettermiddagsrushet (1500 – 1600) for å stabilisere trafikkavviklingen i området.  
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Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan modellverktøyene simulerer endring i reisevaner og reisetidspunkt som 
følge av ”køprising” med ulike takstnivå. Hvor høye takster som er nødvendige er umulig å beregne med dagens 
verktøy, og må eventuelt testes ut i praksis.  
 
Trafikkberegningene viser imidlertid at det er begrenset i hvilken grad det er mulig for trafikantene å endre 
reisetidspunkt, uten at dette vil skape tilsvarende framkommelighetsproblemer i timene før og etter rushtimen.  
Rushperioden varer i utgangspunktet i flere timer, spesielt ettermiddag (1500-1700). Det er rushtopper også 
utenom ordinære rushtider (eksempelvis ettermiddag/kveld og lørdag formiddag ved Lagunen).  Det vil si at det er 
lite ”plass” til å fordele rushtoppene i timene før og etter makstimen(e). I timene utenfor tidsrommet 1430 – 1730 er 
trafikken også høy, men det kan være rom for å ta noe av rushtoppene. Det er lite sannsynlig at mye av 
arbeidsreisene kan skyves utenfor perioden 1430-1730. Det er derfor grunn til å anta at det er få trafikanter som 
kan tilpasse seg så store forskyvninger i reisetid. Trafikken til/fra Lagunen kan tilpasse seg i den grad det er 
”plass” i perioden etter 1730. 
 
Beregningene av variantene med fast bompengesats viser at det meste av tilpasningen skjer ved at trafikantene 
velger andre reiseruter eller reisemål.  Det er mye som taler for at de fleste vil tilpasse seg på denne måten også 
med tidsdifferensierte bompengesatser. Omfanget vil avhenge av bompengesystemet, og i hvilken grad det er 
gratis kjøremuligheter i systemet.  Med kun bompenger på hovedvegene er det grunn til å forvente stor 
trafikkoverføring til lokale veger gjennom området. Også med en ”tett” ring vil det være omkjøringsmuligheter. 
 

4.6 Konklusjoner alternative virkemidler 

Det er benyttet trafikkmodeller for å simulere endringer i kjøremønster og trafikkmengder.  Modellresultatene er 
usikre og må brukes med forsiktighet.  Modellberegningene viser omfattende endringer i trafikkbildet, og indikerer 
at trafikken er følsom overfor bompengeavgifter.  Det er usikkert i hvilken grad modellen gjenspeiler det reelle 
trafikkbildet. Trolig vil trafikkoverføringene være av mindre omfang enn beregnet.  Lavere bompengesats vil også 
gi mindre trafikkoverføringer.  
 
Dagens modellverktøy er fremdeles ikke gode nok til å kunne modellere effekten av bedre kollektivtransporttilbud 
på reisemiddelfordelingen. Det er ikke mulig å beregne med sikkerhet effekten av tiltak som for eksempel 
hyppigere avganger og reduserte takster. Utredningene gjort i forbindelse med Ringveg Vest og Bybanen 
konkluderer også med liten endring i reisemiddelfordelingen. Etablering av kollektivfelt ved Lagunen vil øke 
framkommeligheten for kollektivtrafikken, men forbedring av kollektivtilbudet vurderes ellers å ha liten effekt på 
andelen kollektivreisende. 
 
En lokal bomring vil avvise trafikk lokalt og stabilisere trafikkavviklingen, men bidrar ikke til vesentlig endring av 
reisemiddelvalg (flere kollektivreisende). I følge beregningene er det mest sannsynlig at trafikken velger andre 
kjøreveger eller reisemål.  ”Køprising” kan gi en viss spredning av rushperiodene, men også her forventes de 
største endringene å skje i form av overføring av trafikk til det øvrige vegnettet. For å oppnå grunnleggende 
endringer i reisemiddelvalg og transportmønster, må trolig vegprising inngå i en helhetlig strategi for hele 
byområdet. 
 
Ingen av virkemidlene omtalt vil i tilstrekkelig grad ha ønsket måloppnåelse/effekt på hovedmålsettingen for 
utbyggingstiltaket, som er god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk.  
 
På bakgrunn av disse vurderingene er det utarbeidet kollektivalternativer som kun omfatter fysiske tiltak for å øke 
kollektivtrafikkens framkommelighet i planområdet.  I alle alternativene, både kolektivalternativene og 
utbyggingsalternativene, anlegges nye kollektivfelt på strekningen Rådalskrysset – ny kollektivterminal ved 
Lagunen. Alternativene er nærmere omtalt i kapittel 5. 
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5 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

5.1 0-alternativet 

0-alternativet er referansealternativet som er sammenligningsgrunnlaget når effekter og konsekvenser av de 
øvrige alternativene vurderes og sammenlignes. Oftest er referansealternativet en framskriving av dagens 
vegsituasjon. Fordi referansealternativet i dette prosjektet innebærer mange og relativt store utbyggingsprosjekter, 
vil 0-alternativet i utgangspunktet gi den største endringen fra dagens situasjon. Når effektene og konsekvensene 
av utbyggingsalternativene så blir sammenlignet med 0-alternativet, kan selv store fysiske inngrep gi små 
konsekvenser og små innbyrdes forskjeller mellom alternativene. Dette gjelder særlig i sammenligningen av ikke 
prissatte konsekvenser. 
 
I 0-alternativet knyttes E39 fra Os til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring. Alternativet omfatter dagens 
vegnett, inkludert prosjekter der planer og finansiering er avklart så langt at de trolig vil bli gjennomført i løpet av 
de nærmeste åra:  
 

• E39 (Os) koblet mot Rv546 i Rådalen med rundkjøring 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Søråskrysset (Sjølinjen), utbygd til 4 felts veg (ferdigstilles 

våren 2007)  
• Bybane til Nesttun, inkl. kapasitetstiltak i Fjøsangerveien.  
• Sandbrekkevegen åpen for gjennomkjøringa 
• Ny vegforbindelse mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen 
• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide) (ferdigstilles 2009)  
• Ny lokalveg fra Lagunen til Fanavegen i Rådal (ferdigstilt høsten 2006) 

 
 

 
0-alternativet med rundkjøring mellom E39 til/fra Os  
og Rv546 Fanavegen i Rådalen. 

                                                           
a Sandbrekkevegen er åpen for gjennomkjøring per i dag. Forholdet har i hovedsak betydning for trafikken på 
Nesttun, og inngår som en del av det felles trafikkberegningsgrunnlaget for Bybanen og E39/Rv 580 Rådal – 
Sørås. Komité for miljø og byutvikling fattet den 2.2.2006 vedtak om at Sandbrekkevegen skal stenges så snart 
Bybanen er etablert. 
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5.2 Utbyggingsalternativene 

Det overordnede vegsystemet:  
E39 fra Svegatjørn i Os går i tunnel før vegen kommer ut i dagen i Rådalen. I Rådalen går E39 videre i en ca 200 
m lang dagstrekning, før vegen går inn i ”Råtunnelen” videre til Nordås. Ved Nordås kobles E39 sammen med 
Rv580 Fritz C. Riebers veg mot Sjølinjen. Ny Rv580 legges i tunnel mellom Flyplassvegen og Rv580 Fritz C. 
Riebers vei, slik at gjennomgående trafikk ikke skal belaste det lokale vegsystemet. Det etableres kollektivfelt 
mellom Rådalskrysset og ny kollektivterminal ved Lagunen i alle alternativ. 
 
Tiltaket omfatter følgende tunnellenker: 

• Rv580 ”Søråstunnelen”, gjennomgående fra Nordåskrysset til sørvestlig påhogg i området ved 
Holtastølen (kort tunnel, ca. 1,6 km) eller Skeievannet (lang tunnel, ca. 2,0 km). 

• E39 ”Råtunnelen” fra Os mot Rv580 Fritz C. Riebers vei rampes inn på Rv580 ”Søråstunnelen” retning 
Bergen (ca. 2,1 km). 

• Tunnellenker mellom E39 til/fra Os og Rv580 Flyplassvegen (samlet ca 3 – 4,2 km, avhengig av alt.) 
 
Det forutsettes tre store kryssområder i dagen: 

• Kryss mellom E39 til/fra Os og Rv546 Fanavegen i Rådalen, rampe til/fra Os eller fullt kryss.  
• Kryss ved nordlig utløp av ”Søråstunnelen”, ved Nordås. 
• Kryss ved sørlig utløp av ”Søråstunnelen”, ved Holtastølen (kort tunnel) eller Skeievatnet (lang tunnel). 

 
Kryss og tunnelpåhugg på Nordås vil være likt i alle alternativ: 
 

 
Ortofoto viser nytt vegsystem der rød linje viser kjøremønster for trafikk fra Bergen sentrum til Nordås og grønn linje viser 
kjøremønster fra Nordås mot Bergen sentrum. De blå linjene viser de andre hovedveiene. 
 
Kombinasjoner av alternative påhogg for Rv 580 ”Søråstunnelen” ved Holtastølen eller Skeievatnet med 
alternative kryssløsninger for kobling E39 (Os) og Rv 546 Fanavegen i Rådal gir følgende hovedalternativer: 
 

Rv580 ”Søråstunnelen” Rådal: 
E39 (Os)xRv546 Fanavegen Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 
Rampe til/fra Os A1 A2 
Fullt kryss B1 B2 

 
Alternativene A1, A2, B1 og B2 i kombinasjon med tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen med kryss i fjell gir i 
tillegg følgende underalternativer: 
 

Rv580 ”Søråstunnelen” Rådal: 
E39 (Os) x Rv546 Fanavegen Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 

Rampe til/fra Os A1+C A2+C 
Fullt kryss B1+C B2+C 
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Alt. A1: Kort tunnel (Holtastølen) og rampe til/fra Os i 
Rådalen. 
 

 
Alt. B1: Kort tunnel (Holtastølen) og fullt kryss i Rådalen. 
 

 
Alt. A2: Lang tunnel (Skeivatnet) og rampe til/fra Os i 
Rådalen. 
 

 
Alt. B2: Lang tunnel (Skeievatnet) og fullt kryss i Rådalen. 
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Alt A1 + C: Kort tunnel (Holtastølen), rampe til/fra Os i 
Rådalen, og tunnellenke E 39 (Os) – Flyplassvegen.  
 

 
Alt B1 + C: Kort tunnel (Holtastølen), fullt kryss i Rådalen 
og tunnellenke E 39 (Os) – Flyplassvegen. 
 

 
Alt A2 + C: Lang tunnel (Skeievatnet), rampe til/fra Os i 
Rådalen, og tunnellenke E 39 (Os) – Flyplassvegen.  
 

 
Alt B2 + C: Lang tunnel (Skeievatnet), fullt kryss i 
Rådalen og tunnellenke E 39 (Os) – Flyplassvegen. 
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5.3 Kollektivalternativene 

Kollektivalternativet omfatter de fysiske tiltakene knyttet til etablering av kollektivfelt mellom Flyplassvegen og 
kollektivterminalen ved Lagunen. Alternativene har som mål å øke framkommeligheten for kollektivtransporten i 
planområdet. Andre virkemiddel for å redusere trafikkbelastningen i området, som utvidet kollektivtilbud og 
muligheten for endring i reisemiddelfordeling, er drøftet i kapittel om alternative virkemiddel.  
 
Følgende kollektivalternativer er utredet: 
 
Alternativ K1: 

• Ny E39 fra Os kobles til Rv 546 Fanavegen med rundkjøring i Rådalen, som i 0-alternativet.  
• Det bygges kollektivfelt mellom Rv 580 Flyplassvegen og kollektivterminalen ved Lagunen. Feltene 

etableres gjennom en utvidelse av vegen mellom rundkjøringene til 6 felt, der 2 felt er forbeholdt 
kollektivtrafikk. 

 
Rv 580”Søråstunnelen” og E 39 ”Råtunnelen” bygges ikke i dette alternativet.  
 
Alternativ K2: 

• Ny E39 fra Os kobles til Rv580 Fritz C. Riebers vei med tunnel, som i utbyggingsalternativene. 
• E39 kobles til Rv 546 Fanavegen med fullt kryss i Rådalen. 
• Det etableres kollektivfelt mellom Rv 580 Flyplassvegen og kollektivterminalen ved Lagunen. Feltene 

etableres ved at 2 av dagens 4 felt mellom rundkjøringene gjøres om til kollektivfelt.  
 
Rv 580 ”Søråstunnelen” bygges ikke i dette alternativet. 
 
 
 

 
K1 med rundkjøring ved Fanavegen og kollektivfelt fra 
Rådalskrysset til Lagunen. 

 
K2 med fullt kryss mellom Fanavegen og E39, tunnel til 
Rv580 Fritz C. Riebers vei og kollektivfelt fra 
Rådalskrysset til Lagunen. 
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5.4 Vegstandard og dimensjonering 

5.4.1 Vegstandard 
Ny E39 og Rv580 er planlagt som firefelts avkjørselsfrie 
hovedveger i spredt bebyggelse (H1). Kriterier for geometrisk utforming av vegsystemet er gitt av Statens 
vegvesen sine håndbøker. Vegene er planlagt etter gjeldende versjon av Håndbok 017, Veg- og gateutforming. I 
2007 trer ny versjon av Håndbok 017 i kraft. Det er tatt hensyn til krav som kommer i den nye håndboken. 
 
Som dimensjoneringsgrunnlag for vegene er trafikkmengder og dimensjonerende fart avgjørende: 
 
 ”Søråstunnelen” ”Råtunnelen” Sammenkobling 

E39/Rv580 
Tunnellenke 
E39/Rv580 

Vegstandard H 1 H 1 H 1  
ÅDT 15 000 11 000 26 000 4 000 
Dim.fart 80 km/h 80 km/h 80 km/h 60 km/h 
Tunnelklasse F F F  
Tunnelprofil T 9,5 x 2 T 9,5 x 2 T 9,5 x 2 T 7 
 
 
Hovedvegene har krav om fysisk skille mellom kjøreretningene og planskilte kryss. Det er i prinsippet benyttet 
samme profil og vegbredder som for strekningen Hop – Sørås. Hovedveg i tunnel er dimensjonert med to løp à to 
felt.  
 
Av- og påkjøringsramper er dimensjonert med ett felt samt bred skulder/havarifelt. Unntaket er koblingene mellom 
Rv580 og Flyplassvegen, som har to felt der ett felt er reservert kollektivtrafikk.  
 
Eksisterende gang- og sykkelveger og planfrie kryssinger av hovedvegene opprettholdes. 
 
 

 
Normalprofil for fire felts motorveg, E39.  
 

 
Normalprofil for fire felt på Rv580 (lik Rv580 Flyplassvegen) 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• Statens vegvesens håndbokserie 
• Forslag til reguleringsplan 
• Teknisk/økonomisk rapport  
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Normalprofil for stamveg- og riksvegtunneler med to kjørefelt og separate løp, 2xT9,5. 

 
Normalprofil for av- og påkjøringsramper i dagen med ett kjørefelt.  Normalprofil for av- og påkjøringsramper i 

tunnel, inklusive havarifelt. 
 

 
Normalprofil for Rv546 Fanavegen i Rådalen. 
 
 
Fanavegen i Rådalen er planlagt som avkjørselsregulert hovedveg i middels tett bebyggelse (H2). Vegen er 
planlagt som tofelts veg uten midtdeler og med separat gang- og sykkelveg. Dette er i tråd med krav i gjeldende 
håndbok 017, mens forslag til ny 017 definerer denne vegen som firefelts veg med midtdeler. Se neste avsnitt om 
fravik fra krav til geometrisk utforming. 
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5.4.2 Fravik fra krav til geometrisk utforming 
Dersom det er ønskelig å fravike kravene i Statens vegvesens håndbøker, må det søkes om fravik fra de aktuelle 
kravene. Myndighet til å fravike kravene er Vegdirektoratet. Det er søkt om og innvilget følgende fravik for denne 
planen (notat fra Vegdirektoratet datert 5.9.2006): 
 

• I følge handbok for stamveger, skal stamveg være gjennomgående. Trafikkprognoser viser at stamveg 
E39 i Råtunnelen får lavere trafikk enn Rv580 i Søråstunnelen. På bakgrunn av dette er det søkt om at 
Søråstunnelen kan være gjennomgående veg. 

• I følge krav til utforming av tunneler skal akselerasjonsfelt til ramper ikke føres sammen med 
hovedtunnelen før etter overgangssonen til hovedtunnelen (avstand fra tunnelåpning pga overgang i 
lysforhold). Siden tilgjengelig areal i Rådalen er begrenset, er det søkt om fravik fra dette kravet for 
akselerasjonsfeltene i Rådalen. Rampene er lagt i samme tunnel, men med fysisk skille mellom 
akselerasjonsfelt og hovedfelt i overgangssonen. 

• I følge gjeldende 017 skal H2-veg med ÅDT=12000 være 2-felts veg. I forslag til ny håndbok 017 skal 
veger med trafikk over 12000 ÅDT ha fire felt med midtdeler. Det er søkt om fravik fra dette kravet for 
Rv546 Fanavegen i Rådalen, fordi vegen ellers kun har to felt. Som avbøtende tiltak vil tilfarten til 
rundkjøringene få to felt.  

• I følge ny håndbok 017 er det krav om minsteavstand på 500 meter mellom kryss på veger med trafikk 
over 12 000 ÅDT. Langs Fanavegen vil avstanden mellom kryssene bli kortere. Det er ikke mulig å løse 
vegsystemet med lengre avstand mellom kryssene. 

• I følge ny håndbok 017 skal veger med ÅDT over 12000 være avkjørselfrie. Det er søkt om å 
opprettholde avkjørsel til Byggevaren fordi det ikke er mulig å føre avkjørselen til noen av de andre 
kryssene innenfor planområdet. 

 
 
5.4.3 Godkjenning av kryss i tunnel 
I henhold til Statens vegvesen sin håndbok 021 ”Vegtunneler” skal kryss i tunnel alltid godkjennes av 
Vegdirektoratet.  
 

• Vegdirektoratet har i notat datert 5.9.2006 godkjent kryssløsningene mellom Rv580 og E39 for 
reguleringsalternativene B1 og B2 

• Vegdirektoratet har i notat datert 18.9.2006 avslått reguleringsalternativene B1+C og B2+C som har 
kobling mellom E39 til/fra Os og Flyplassvegen. Begrunnelsen er at koblingen medfører for mange valg 
for trafikantene på for kort strekning. Koblingen medfører flere av- og påkjøringsramper med korte 
vekslingsfelt. Vegdirektoratets holdning er at koblingene mellom E39 og Rv580 er svært komplekse også 
uten denne valgmuligheten. 
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5.5 Byggekostnader 

Kostnadsberegningen er utført av en tverrfaglig sammensatt 
gruppe fra Statens vegvesen Region vest. Erfaringstall fra lignende prosjekter er utgangspunktet for prissettingen. 
Den tekniske beregningen er gjort ved bruk av ANSLAG-metoden, som er standard for kostnadsberegning i 
Statens vegvesen.  
 
Byggekostnadene inkluderer entreprenørkostnader (anleggskostnader) og byggherrekostnader, samt påslag for 
vurderte usikkerheter. Kostnadene er beregnet i 2006-kr og er inkludert moms. 
 
Utbyggingsalternativene som det er utarbeidet reguleringsplan for er kostnadsberegnet med en usikkerhet på +/- 
10 %, i samsvar med krav til reguleringsplan. Utbyggingsalternativene som det ikke er utarbeidet reguleringsplan 
for, samt kollektivalternativene er kostnadsberegnet med en usikkerhet på +/- 25 %, dette i samsvar med krav til 
konsekvensutredning. Forskjellene i usikkerhet for regulerings- og utredningsalternativ gjør at alternativene ikke er 
sammenlignbare. 
 

Byggekostnader for alternativene det er utarbeidet reguleringsplan for (usikkerhet +/- 10 %) 

 
 

Alternativ Beskrivelse Kostnad (mill kr) 
A1 • Kort tunnel (Holtastølen) 

• Rampe til/fra Os i Rådal 950 

A1+C 
• Kort tunnel (Holtastølen) 
• Rampe til/fra Os i Rådal 
• Tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen 

1165 

A2 • Lang tunnel (Skeievatnet) 
• Rampe til/fra Os i Rådal 1050 

A2+C 
• Lang tunnel (Skeievatnet) 
• Rampe til/fra Os i Rådal 
• Tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen 

1265 

K1 • Rundkjøring Rådalen (som i 0-alternativet) 
• 2 nye kollektivfelt mellom rundkjøringene ved Lagunen 100b 

K2 
• E39 i tunnel til Rv580 Fritz C. Riebers vei (som i A- og B-

alternativene) 
• Fullt kryss i Rådal 

760 

Byggekostnader for alternativene det ikke er utarbeidet reguleringsplan for (usikkerhet +/- 25 %) 

 

                                                           
b 0-alternativet (rundkjøring i Rådalen) har en kostnad på 65 mill kr. 

Alternativ Beskrivelse Kostnad (mill kr) 

B1 • Kort tunnel (Holtastølen) 
• Fullt kryss i Rådal 975 

B1+C 
• Kort tunnel (Holtastølen) 
• Fullt kryss i Rådal 
• Tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen 

1190 

B2 • Lang tunnel (Skeievatnet) 
• Fullt kryss i Rådal 1075 

B2+C 
• Lang tunnel (Skeievatnet) 
• Fullt kryss i Rådal  
• Tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen 

1290 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• Kostnadsoverslag  
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Byggekostnad (mill kr)

975

1190

1075

1290

950

1165

1050

1265

100

760

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

B1 B1+C B2 B2+C A1 A1+C A2 A2+C K1 K2

 
Byggekostnader i 2006-kr for hvert alternativ 

 
Stamvegfremføring til Rv580 Fritz C. Riebers vei (alternativ K2) har en byggekostnad på 760 millioner kr. Dersom 
en legger til byggekostnaden for E39 Svegatjørn - Rådal, vil ny E39 Os-Bergen totalt sett ha en byggekostnad på 
ca 2,9 milliarder kroner. 
 
 

Byggekostnad (mill kr)
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Byggekostnader i 2006-kr fordelt på hovedelementene i forslag tilreguleringsplan 

 
Hovedelementer i kostnadsoverslaget: 

- Stamvegfremføring til Rv580 Fritz C. Riebers vei: 760 mill kr 
- Rv580 ”Søråstunnelen” koblet mot Flyplassvegen ved Holtastølen (kort tunnel): 215 mill kr 
- Rv580 ”Søråstunnelen” koblet mot Flyplassvegen ved Skeievatnet (lang tunnel): 315 mill kr 
- Tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen: 215 mill kr 
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6 TRAFIKK 

6.1 Grunnlag og forutsetninger 

Det er utarbeidet trafikkprognoser beregnet i 
trafikkmodellen Contram for alle alternativer. Beregningene er utført av Sivilingeniør Helge Hopen AS. 
Prognosene er basert på Contram-modellen for Bergensdalen for år 2015, som ble utarbeidet i forbindelse med 
Bybane-utredningen i 2000. Modellen benyttes som felles trafikkberegningsgrunnlag for alle prosjektene i 
Bergensprogrammet.  Det er gjort mindre tilpasninger i modellen for å beregne trafikken i Rådalsområdet. 
 
Forutsetninger i utvikling av vegnettet er som i beskrivelsen av 0-alternativet: 

• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide) (ferdigstilles 2009)  
• Bybane fra sentrum til Nesttun, inkl. tiltak i Solheimsviken, Fjøsangerveien, Kanalveien mv.  
• Rv 580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Søråskrysset (Sjølinjen), utbygd til 4 felts veg (ferdigstilles 

våren 2007)  
• Sandbrekkevegen åpen for gjennomkjøring 
• Ny vegforbindelse mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen 
• Ny lokalveg fra Lagunen til Fanavegen i Rådal (ferdigstilt høsten 2006) 

 
 
Forutsetningene omfatter forhold som arealbruk og folketall, bilhold, arbeidsplasser og eksisterende vegnett i 
sammenligningsåret.  Mange av disse forutsetningene, inklusive framkommelighetstiltakene i 0-alternativet, er 
under planlegging og bygging. Endringer i forutsetningene vil kunne gi andre resultater enn det beregningene 
viser. 
 
 

6.2 Utførte beregninger 

De første trafikkprognosene ble utarbeidet i august 2005, som grunnlag for delutredningene av ikke prissatte 
konsekvenser. Trafikktallene fra 2005 er lagt til grunn for beregninger av støy, luftforurensning og 
nærmiljøkonsekvenser i konsekvensutredningen.  
 
I 2006 ble trafikkprognosene revidert i forbindelse med vurderinger av alternative virkemidler og utvikling av 
kollektivalternativene. Som grunnlag for revisjonen ble det gjennomført nye trafikktellinger ved Lagunen. Det ble 
også lagt inn reelle kjørelengder på rampene i C-alternativene (tunnellenke E39 Os-Flyplassvegen). I denne 
revisjonen ble det ikke gjort nye beregninger for A-alternativene med redusert kryss i Rådalen.  
 
Mikrosimuleringsmodellen Vissim er benyttet for å visualisere trafikkavviklingen i Rådalsområdet i morgen- og 
ettermiddagsrushet (0700 – 0800 og 1500 – 1600). Trafikktallene er hentet fra Contram-modellen for 
Bergensdalen. Kapasitetsanalysene gir et grunnlag for å vurdere robustheten i alternativene og hvor 
flaskehalsene i vegsystemet oppstår. 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• Trafikktall, august 2005 (Contram) 
• Trafikktall, revidert mars 2006 (Contram) 
• Kapasitetsanalyser, august 2006 (Vissim) 
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6.3 Beregningsresultater 

6.3.1 0-alternativet og kollektivalternativene 
 

 
Trafikksituasjonen i 2015 uten ny E39 fra Os, beregninger 
mars 2006.  
 

 
0-alternativet/alternativ K1 med ny E39 fra Os, 
beregninger mars 2006. 
 

 
Alternativ K2, fullt kryss i Rådalen, E39 i tunnel til Rv580 
Fritz C. Riebers veg, beregninger fra mars 2006. 
 

Trafikksituasjonen i 2015 uten ny E39 fra Os er 
illustrert som en sammenligning, mens 0-alternativet 
inkluderer E39 framført til Rv546 Fanavegen med 
enkelt kryss, i henhold til vedtatt kommunedelplan 
for E39 Os-Bergen. K1 er lik 0-alternativet, bortsett 
fra at strekningen mellom Rådalskrysset og 
Lagunen utvides til 6 felt, der ett felt i hver retning er 
kollektivfelt  
 
Dersom E39 fra Os kobles til Fanavegen med et 
enkelt kryss uten videre tiltak på vegnettet, viser 
beregningene at eksisterende vegsystem ikke vil ha 
kapasitet til å avvikle trafikken. Både 0-alternativet 
og kollektivalternativet K1 medfører sammenbrudd i 
trafikksystemet rundt Lagunen. Noe trafikk fra Os vil 
i dette tilfelle overføres til gammel E39 fra Os. 
 
Kollektivalternativet K2, med stamvegframføring til 
Rv580 Fritz C. Riebers veg, gir en trafikkavlastning 
på eksisterende vegnett i området Flyplassvegen/ 
Søråskrysset på om lag 10.000 ÅDT sammenlignet 
med 0-alt. Alternativ K2 vil gi akseptable forhold for 
stamvegtrafikk og kollektivtrafikk, men medfører 
fortsatt dårlig framkommelighet for lokalvegtrafikk. 
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6.3.2 A-alternativene 

 
A-alternativene med redusert kryss i Rådalen, 
beregninger fra august 2005. 
 

A-alternativene med tunnellenke E39 (Os) – Flyplassv, 
beregninger fra august 2005. 
 
 

6.3.3 B-alternativene 

 
B-alternativene med fullt kryss i Rådalen,  
beregninger fra mars 2006.

 

 
B-alternativene med tunnellenke E39 (Os) Flyplassv, 
beregninger fra mars 2006. 
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6.4 Konklusjoner trafikk 

0-alternativet og kollektivalternativ K1 medfører sammenbrudd i trafikksystemet rundt Lagunen. Noe trafikk fra Os 
vil i så fall overføres til gammel E39 fra Os. 
 
Kollektivalternativet K2, med stamvegfremføring til Rv580 Fritz C. Riebers veg, gir en trafikkavlastning på 
eksisterende vegnett i området Flyplassvegen/ Søråskrysset på om lag 10.000 ÅDT sammenlignet med 0-alt. 
Sammenlignet med B-alternativene gir alternativ K2 en dårligere trafikkavlastning på eksisterende vegnett på om 
lag 15.000 ÅDT. Alternativ K2 vil gi akseptable forhold for stamvegtrafikk og kollektivtrafikk, men medfører dårlig 
framkommelighet for lokalvegtrafikk.  
 
A-alternativene gir mindre avlasting på eksisterende vegnett enn B-alternativene.  
 
B-alternativene med kort eller lang tunnel gir en trafikkavlastning på eksisterende vegnett i området 
Flyplassvegen/Søråskrysset på mellom 15.000 og 25.000 ÅDT sammenlignet med 0-alternativet. Valget mellom 
kort eller lang ”Søråstunnel” påvirker ikke trafikktallene, men har betydning for hvor lang strekning av 
Flyplassvegen inn mot Rådalskrysset som får trafikkavlastning. 
 
Tunnellenke E39 Os-Flyplassvegen (C-alternativene) gir en kjørestrekning på ca. 1,3 km lengre enn tilsvarende 
kjørestrekning på eksisterende vegnett. Eksisterende vegnett blir dermed et fordelaktig vegvalg. 
Trafikkberegningene viser derfor en ÅDT ned mot null på disse tunnellenkene, som dermed ikke bidrar til 
ytterligere trafikkavlastning på eksisterende vegnett. Skilting er vurdert som eneste aktuelle tiltak for å øke 
trafikkoverføringen til ny tunnellenke. Det antas at skilting vil ha minimal effekt for vegvalget.  
 
 ÅDT i 2015 

 0-alt B1/B2 B1+C/B2+C K2 
Eksisterende lenker:      

Flyplassvegen Holtastølen/Skeievatnet - Rådalskrysset  32 000 17 000 16 000 32 000 

Fanavegen Rådalskr.- Lagunen 40 000 17 000 17 000 31 000 

Fanavegen Lagunen - Søråskr. 46 000 21 000 21 000 36 000 

F.C.Riebers veg Søråskrysset - Hop  36 000 11 000 11 000 25 000 

Fanavegen Søråskrysset - Nesttun 16 000 17 000 17 000 18 000 

Fanavegen Rådalskrysset - Rådal 24 000 14 000 13 000 13 000 

Nye lenker:      

Rv580 ”Søråstunnelen” mot F.C.Riebers veg  26 000 26 000  

Rv580 ”Søråstunnelen” mot Flyplassvegen  15 000 17 000  

E39 ”Råtunnelen”  11 000 12 000 11 000 

Tunnellenke E39 (Os) - Flyplassvegen   0  

Tunnellenke Flyplassvegen - E39 (Os)   2000  

Sammenligning av alternativ, reviderte trafikktall mars 2006. 
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7 PRISSATTE KONSEKVENSER 

7.1 Forutsetninger og metode 

De prissatte konsekvenser sier noe om samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbundet med transporttiltak, der ulike 
utbyggingsalternativ sammenlignes med nullalternativet. Det gjøres detaljerte beregninger av samfunnets 
kostnader knyttet til tidsbruk, kjøretøykostnader, ulykker, miljøkostnader og vegvedlikehold. Virkninger i en 
beregningsperiode på 25 år beregnes, i tillegg tas i betraktning anleggenes restverdi etter dette. 
 
7.1.1 Nyttekomponenter 
Tidskostnad 
Trafikantenes sparte tidsforbruk tillegges i samfunnsøkonomiske beregninger en verdi i form av sparte 
tidskostnader, der spart tid multipliseres med en tidsverdi uttrykt som kroner pr. time. Tidsverdien er et utrykk for 
trafikantenes betalingsvillighet for redusert reisetid. 
 
I EFFEKT-programmet beregnes trafikantenes tidsforbruk ved hjelp av en fartsmodell. Denne modellen tar hensyn 
til hvordan veggeometri, stigninger, kurvatur, skiltet hastighet, kapasitetsforhold m.m. påvirker kjørehastigheten på 
vegnettet. I et belastet vegnett som i området Rådal-Sørås utgjør køforsinkelsene en stor del av tidsbruken. Disse 
forsinkelsene er beregnet i CONTRAM og overført til EFFEKT 6. 
 
Kjøretøyers driftskostnader 
Dette er kostnader knyttet til kjøring på veg, og består av fire kostnadsfaktorer: drivstoff, olje / dekk, reparasjon / 
service og avskrivninger / kapitalkostnader. Kostnadene er kilometeravhengige, og kostnadene varierer med 
biltype. Det skilles på kostnader pr. kilometer for lette og tunge biler. 
 
Det er flere forhold som kan påvirke kjøretøykostnadene i et vegnett. Kortere veglengde gir direkte utslag i 
proporsjonalt reduserte kjøretøykostnader. Endringer i geometriske forhold påvirker kjøretøykostnadene på to 
måter: direkte gjennom stigning m.m., og indirekte ved at geometriske forhold påvirker beregnet kjørefart, som 
igjen påvirker kjørekostnadene. Kapasitetsforbedrende tiltak påvirker kjørefarten, og dermed kjøretøykostnadene.  
Disse momentene er alle tatt med i beregningen av kjøretøykostnadene i EFFEKT6. 
 
Ulykkeskostnad 
I nytte-/kostnadsanalysen gjøres en beregning av endringer i de realøkonomiske kostnader ved trafikkulykker. 
Kostnadene inkluderer følgende kostnadselementer:  

• Produksjonsbortfall 
• Medisinske kostnader 
• Materielle kostnader 
• Administrative kostnader 

 
Fra EFFEKT-beregningen kan man finne endringer i ulykkeskostnadene. En innsparing på kjørelengden og 
overgang til et vegnett med høyere standard vil normalt gi en forbedring på ulykkeskostnadene. Trafikk som velger 
lenger turer enn i 0 situasjonen vil likevel kunne bidra i negativ retning på ulykkeskostnadene. Dette er tatt hensyn 
til i EFFEKT beregningene. Ulykkeskostnadene er beregnet med utgangspunkt i ulykkesfrekvens og 
alvorlighetsgrad knyttet til hver enkelt veglenke i EFFEKT. 
 
Miljøkostnader 
Luftforurensning blir beregnet som endring i utslipp av CO2 og NOX. Det er endring i drivstofforbruket for kjøretøy 
og ferger som ligger til grunn for beregningene. 
 
Det er ikke gjort egne VSTØY beregninger i EFFEKT. Støyberegningene som er gjort er behandlet i eget kapittel i 
KU. 
 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
• EFFEKT-beregninger 23.1.2007 
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Restverdi 
Restverdi er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Det benyttes en lineær avskrivning, 
slik at restverdien ved utløpet av en analyseperiode på 25 år settes til 15/40 av investeringskostnaden. Denne 
verdien diskonteres til sammenligningsåret med den fastsatte kalkulasjonsrenten. Restverdien henføres til 
aktørgruppen ”Samfunnet for øvrig”. 
 
7.1.2 Kostnadskomponenter 
Anleggskostnader 
Anleggskostnadene som er brukt er basert på ”Anslagberegninger og kalkulasjoner av disse” av 17.1.2007. Det er 
forskjell i nøyaktighet på disse beregningene. For B alternativene er nøyaktigheten gitt som +/- 10 %, mens for de 
øvrige alternativene (A og K) er nøyaktigheten gitt som +/- 25 %. Denne forskjellen vil og avspeiles i resultatene 
av nytte/kostnadsanalysene.  
 
Vedlikeholdskostnader 
Det beregnes vedlikeholdskostnader for alle veglenker. Det beregnes både generelle vedlikeholdskostnader og 
tilleggskostnader. Generelle vedlikeholdskostnader dekker vanlig vedlikehold for delarbeider som gjøres langs alle 
vegstrekninger. Kostnadene varierer avhengig av vegstandard, trafikkmengde og klimatiske forhold. 
Tilleggskostnader er kostnader som gjelder spesielt innenfor hver enkelt lenke, på grunn av spesielle utforminger, 
utrustninger eller byggverk for den aktuelle lenken. Eksempel på dette er tunneler. 
 
Skattekostnader 
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser framgår det at det for alle inn- og utbetalinger 
over offentlige kasser skal beregnes en ekstra skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder og til drift og 
vedlikehold av veger. Begrunnelsen for dette at skatteinnkrevingen medfører administrative kostnader, i tillegg til 
at økte skatter fører til effektivitetstap, ettersom ressursbruken påvirkes av skatteøkning. 
 
7.1.3 Lønnsomhetskriterium 
Netto nytte 
Ved beregning av lønnsomhet er begrepene netto nytte eller netto nåverdi sentrale. Uttrykket netto nåverdi 
beskriver nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket. All 
nytte og alle kostnader, og dermed også netto nåverdi, måles som endringer i forhold til alternativ 0. Et kriterium 
for at tiltaket skal være lønnsomt, er at netto nytte er større eller lik null. Hvis netto nytte er negativ er ikke tiltaket 
lønnsomt; det vil si at tiltaket har en avkastning som er lavere enn kalkulasjonsrenten. Netto nytte er et uttrykk for 
prosjektets beregnede lønnsomhet. 
 
Internrente 
Internrenten er et uttrykk for et prosjekts relative lønnsomhet. Internrenten er definert som den rente som gir en 
netto nytte lik null. Prosjekter med positiv netto nytte vil ha en internrente som er større enn kalkulasjonsrenten. 
Prosjekter med negativ netto nytte vil ha en internrente som er mindre enn kalkulasjonsrenten. For ikke 
lønnsomme tiltak vil det derfor være av interesse å få oppgitt internrenten for å kunne se avviket fra 
avkastningskravet. I konsekvensanalysen benyttes internrenten kun som et pedagogisk supplement til NNB. 
 
Med en beregningsperiode på 25 år inntreffer nytte og kostnader av prosjektet på forskjellige tidspunkter. For å få 
et samlet bilde av fordeler og ulemper som prosjektet medfører må disse summeres. De kan imidlertid ikke 
summeres direkte. De må diskonteres til et gitt sammenligningsår. Diskontering vil si en omregning av fremtidige 
kostnader eller nytte til basisårets verdi (sammenligningsåret) ved hjelp av en kalkulasjonsrente. 
Kalkulasjonsrenten fastsettes av Finansdepartementet for vurdering av offentlig virksomhet. Kalkulasjonsrenten er 
4,5 %. Sammenligningsår er 2015. 
 
Skatter og avgifter inngår i forskjellig grad i nytte- og kostnadsfaktorene i Statens vegvesens 
nyttekostnadsanalyser. På bakgrunn av erfaringsmateriale settes merverdiavgiften i nyttekostnadsanalyser til et 
gjennomsnitt på 6,0 %. 
 
Alle beregningene er endringer i forhold til nullalternativet. 
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Beregningsperiode:  25 år   Felles prisnivå:   2006 
Levetid:    40 år   Kalkulasjonsrente:  4,5 % 
Sammenligningsår:  2015  Gjennomsnittlig mva:  6,0 % 

 
Beregningstid i Effekt er 25 år. Trafikken er beregnet for år 2015, utover dette er følgende trafikkprognoser brukt: 
 

Periode:  Årlig vekst i prosent, lette + tunge biler: 
2015 – 2020   0,9  
2021 – 2040  0,8 

 
Nyttekostnadsberegningene er basert på trafikkberegningene utført av Sivilingeniør Helge Hopen AS. Verktøyet 
som er brukt i trafikkberegningene er Contram, og modellen er Bergensdalen for år 2015. Det er gjort noen 
tilpasninger i modellen for å beregne trafikken i Rådalsområdet.  
 
Trafikkberegningen er gjort på et tidlig stadium av planprosessen. Detaljerte plantegninger av prosjektet var da 
ikke tilgjengelig. I EFFEKT er det brukt de mest oppdaterte planene. Trafikk og forsinkelse som er beregnet i 
CONTRAM er overført til EFFEKT 6. Dette er gjort for å kunne avgrense influensområdet for Rådal-Sørås 
prosjektet. 
 
Ved å bruke Contram som trafikkmodell, forutsetter en at det ikke skjer noen overføring av trafikk mellom kollektiv 
og bil eller noen endring i reisemål som følge av tiltaket med å bygge Rådal – Sørås. Dette er i tråd med 
konklusjonene i vurderingene av alternative virkemiddel. 
 
Alternativene som er beregnet er A1, A2, B1, B2, A1C, A2C, B1C, B2C, K1 og K2. 
 

7.2 Beregningsresultater 

7.2.1 Sammenligning og kommentarer 
Sammenligningen av alternativene er basert på transportkostnader (Tidskostnader, Kjøretøykostnader og 
Ulykkeskostnader). 
 
A1 vs A2. Det er differansen på kjørelengde mellom Sørås og Flyplassvegen som skiller alternativene. Her er 
lang tunnel (2) det korteste alternativet for denne reiserelasjonen, og er det utslagsgivende mellom disse to. 
 
B1 vs B2. Samme som for A1 vs A2. 
 
A1 vs B1. For de som kjører strekningen Fana – Hop vil det her være en forskjell. I A alternativene må de kjøre 
gjennom eksisterende veg forbi Lagunen. I B alternativene har de mulighet for å ta av i nytt rampesystem i nytt 
kryss med ”Osvegen” (i trafikkmodellen velger alle trafikantene dette). Å velge dette medfører noe lenger 
kjørestrekning, men pga kjørehastighet på eksisterende veg er det nesten ingen forskjell på disse alternativene. 
Dvs. at på tidskostnader er B1 best, mens pga lenger avstand kommer A1 best ut på kjørekostnad, det samme 
gjelder for ulykkeskostnader. Til sammen jevnes dette ut og de to alternativene er nesten lik mht 
transportkostnader. 
 
A2 vs B2. Samme som for A1 vs B1. 
 
A1 + C vs A2 + C. Som for A1 vs A2 ligger differansen i kjørelengden mellom Sørås og Flyplassvegen. Men 
rampene som forbinder Osvegen mot Flyplassvegen er noe lenger i A2 + C enn i A1 + C alternativet. Dette gjør at 
A2+C kommer best ut av disse to, men forskjellen mellom dem er litt mindre enn forskjellen mellom A1 vs A2. 
 
K1 vs K2. I K1 vil all biltrafikk ha den samme infrastruktur som i 0 alternativet. Det er kun busspassasjerer som 
trafikkerer strekningen rundkjøringen i Rådal – Kollektivterminal Lagunen, som vil ha nytte av dette alternativet. I 
K2 bygges stamvegdelen av Rådal – Sørås planen, i tillegg blir 2 av de 4 feltene mellom rundkjøringen i Rådal og 
Kollektivterminal Lagunen gjort om til kollektivfelt. 
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7.2.2 Ulykkeskostnader 
Også for ulykkeskostnader er det relativt små forskjeller mellom alternativene, med unntak av 
kollektivalternativene. For K1 er det ingen endring av ulykkeskostnader, mens for K2 får en kun effekten av å 
bygge stamvegdelen av veganlegget. For de andre alternativene varierer ulykkeskostnaden fra 215 – 260 mill kr 
diskontert. 
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Konklusjon:  
De ulike alternativene, med unntak av kollektivalternativene, har svært små forskjeller mht trafikantnytte (tidskostnad og 
kjøretøykostnad). Alle alternativene (med unntak av kollektivalternativene) gir stor innsparing på tid og 
kjøretøykostnader. Forskjellen mellom det alternativet med størst innsparing på transportkostnader (B2), og det med 
minst (B1+C) er ca 15 %. Med de usikkerhetsfaktorene som ligger i slike beregninger gjør at alternativene er nesten 
likeverdige når det gjelder transportkostnader. 
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7.2.3 Tidskostnader kollektiv 
Det er lagt til grunn at 2 av 4 felt mellom rundkjøringen i Rådal og Kollektivterminalen ved Lagunen skal 
forbeholdes kollektivfelt. Dette gjelder for alle alternativ med unntak av K1 hvor det bygges 2 ekstra kollektivfelt på 
denne strekningen. Resultat for tidskostnader - kollektiv er vist i figuren under. 
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7.2.4 Netto nytte 
Dersom man ser på nyttekostnadsberegningen som helhet, så er det anleggskostnadene som skiller 
alternativene. Nettonytte varierer fra 385 mill kr til -92 mill kr. Rangeringen er vist i tabellen under:  
 
Rangering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Trafikantnytte B2 A2 A2+C B1 A1 A1+C B2+C B1+C K2 K1 
Ulykkeskostnader A2+C A1+C A2 A1 B2 B1 B2+C B1+C K2 K1 
Netto nytte A1 B1 A2 B2 A1+C A2+C B1+C K2 B2+C K1 
           
NN pr budsjettkrone A1 B1 A2 B2 A1+C A2+C B1+C K2 B2C K1 
Rangering for ulike nyttekomponenter  
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Ikke m ulig å beregne internrente < 0
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7.3 Sammenstilling av prissatte konsekvenser  

 
 Endring i kostnader i perioden 2015 – 2039 (1000 kr diskontert)  
Komponenter B1 B2 B1+C B2+C Referanse 
Trafikant- og transportbrukernytte 1 480 213 1 548 198 1 312 211 1 370 153  
Operatørnytte 0 0 0 0  
Budsjettvirkning -1 215 556 -1 356 074 -1 376 618 -1 521 262  
Ulykker 228 072 235 370 214 655 220 675  
Støy og luftforurensning 2 170 3 061 -1 041 -244  
Restverdi 114 769 126 540 140 076 151 848  
Skattekostnad -243 111 -271 215 -275 324 -304 252  
Netto nytte 366 556 285 878 13 959 -83 082 EFFEKT 
Netto nytte pr budsjettkrone 0,30 0,21 0,01 -0,05 EFFEKT 
Supplerende kriterier:      
     Internrente (%) 7 6 4,5 4,0 EFFEKT 
     Første års avkastning (%) 8,4 7,8 6,3 5,9 EFFEKT 
Sammenstilling av prissatte konsekvenser for alternativene det fremmes reguleringsplan for. 
Nøyaktighet +/- 10 %. 

 
 Endring i kostnader i perioden 2015 – 2039 (1000 kr diskontert)  
Komponenter A1 A2 A1+C A2+C K1 K2 Referanse 
Trafikant- og transportbrukernytte 1 467 233 1 535 361 1 455 415 1 514 348 10 750 863 577  
Operatørnytte 0 0 0 0 0 0  
Budsjettvirkning -1 202 899 -1 343 564 -1 426 152 1 571 205 - 95 623 -941 207  
Ulykker 246 034 253 347 253 519 259 669 0 176 859  
Støy og luftforurensning 2 892 3 785 2 342 3 148 0 1 864  
Restverdi 111 826 123 597 137 134 148 905 11 771 89 461  
Skattekostnad -240 580 - 268 713 -285 230 -314 241 -19 125 -188 242  
Netto nytte 384 505 303 814 137 028 40 625 -92 226 2 311 EFFEKT 
Netto nytte pr budsjettkrone 0,32 0,23 0,10 0,03 -0,96 0,00 EFFEKT 
Supplerende kriterier:        
     Internrente (%) 7 6,5 5,0 4,5  4,5 EFFEKT 
     Første års avkastning (%) 8,6 7,9 6,9 6,5 0,7 6,3 EFFEKT 
Sammenstilling av prissatte konsekvenser for alternativene som kun er utredet i KU. Nøyaktighet +/- 
25 % 
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8 IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

8.1 Forutsetninger og metode 

Konsekvensutredningen er gjort etter metode gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Ikke 
prissatte konsekvenser omfatter konsekvenser for miljø delt inn i følgende fem deltema: 
 

- landskapsbilde/bybilde 
- nærmiljø og friluftsliv 
- naturmiljø 
- kulturmiljø 
- naturressurser 

 
Det bærende prinsippet for metoden er en systematisk gjennomgang og vurdering av 
 

1. verdi; vurdert som et miljø eller områdes tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for temaet, gitt på en 
glidende skala fra liten – middels – stor verdi. Basert på fagutreders skjønn. 

2. omfang; en vurdering av hvilke og hvor store endringer vegtiltaket antas å medføre for et miljø eller 
område, gradert på en glidende skala fra stort positivt – middels positivt – lite/intet – middels negativt – 
stort negativt omfang. Basert på fagutreders skjønn. 

3. konsekvens; avveining av fordeler og ulemper med tiltaket, fastsatt ved å sammenholde et miljø eller 
områdes verdi med omfanget av endring tiltaket medfører, og gradert på en 9-delt skala: 

 
 
Meget stor 
positiv 

Stor 
positiv 

Middels 
positiv 

Liten 
positiv 

Ubetydelig/ingen 
konsekvens 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Stor 
negativ 

Meget stor 
negativ 

+ + + + + + + + + + 0 - - - - - - - - - - 
 
Omfanget av endring er i metoden definert som endring fra 0-alternativet. Vanligvis er 0-alternativet en 
framskriving i tid av eksisterende situasjon. I tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter 0-alternativet en rekke 
vedtatte tiltak som er utredet, men ikke bygget enda, herunder ny E39 fra Os til Rådalen. 0-alternativet vil med 
andre ord forårsake den største endringen fra eksisterende situasjon. Konsekvensene av tiltaket Rådal – Sørås er 
for mange av de ikke prissatte konsekvensene derfor vurdert som små. 
 
I arbeidet med delutredningene ble revidert håndbok 140, høringsutgaven mars 2005, benyttet. I sammenstillingen 
og presentasjon av konsekvenser i hovedrapporten er endelig utgave datert juni 2006 benyttet. 
 
Følgende delutredninger av ulike fagtema er utarbeidet som grunnlag for konsekvensanalysen: 
 

Landskapsbilde:  Asplan Viak AS, november 2005 
Naturmiljø:  Asplan Viak AS, oktober 2005  

 Planteliv: Botanisk Utredning 
Dyreliv/vann: Norsk naturinformasjon, NNI 

Nærmiljø og friluftsliv: Asplan Viak AS, januar 2006  
   Vegtrafikkstøy: Kilde Akustikk AS 
   Luftforurensning: Asplan Viak AS 
Kulturmiljø:  Statens vegvesen Region vest, oktober 2005  
Naturressurser:  Asplan Viak AS, oktober 2005  

 
Kollektivalternativene består av varianter av 0-alternativet og utbyggingstiltakene. Det er ikke gjort nye egne 
utredninger for disse alternativene. Vurderinger av alternativenes konsekvenser er basert på kunnskapen i 
deltemautredningene. På grunn av ulikhet i utredningsnivå er konsekvensene av K-alternativene omtalt tekstlig for 
seg.  
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8.2 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i 
omgivelsene og hvordan disse oppleves og endres som følge av vegtiltaket. Konsekvensutredningen er gjort etter 
Håndbok 140, og omfatter en vurdering av hvordan tiltaket vil influere på landskapet som følge av tiltakets 
terrengendringer, retninger, form og dimensjon, oppdeling og visuell barrierevirkning, samt tiltakets synlighet eller 
eksponering mot omgivelsene. 
 
Influensområdet omfatter de landskapsrommene som blir berørt av veg i dagen, kryss og tunnelpåhugg. Dette 
gjelder områdene i Rådalen, nytt vegkryss på Nordås, og to alternative kryssområder ved Flyplassveien; 
Holtastølen og Skeievatnet. I tillegg omfatter influensområdet landskapsrommet rundt Laguneparken og 
Apeltunvatnet, som er berørt av dagens veg (0-alternativet). 
 
Området er opprinnelig småskala og mosaikkpreget kulturlandskap med vann, dyrka mark, skogkledde åser og 
høydedrag. I løpet av de siste 30 årene har området endret karakter, og tiltaksområdet framstår i dag som et viktig 
knutepunkt både når det gjelder infrastruktur og utbygging. Bebyggelsen omfatter regionens største kjøpesenter i 
Lagunen, forretning/industri/næringsvirksomhet på Nordås, og store, til dels nye boligområder på Skjold, Nordås, 
Sørås, Råvarden, Råstøl og Apeltun.  
 
Landskapet er småkupert og varierer i høyde mellom ca 20 og 225 moh, med de høyeste åsene lengst øst og i 
indre deler av området. Markerte terrengformer med tydelige åsdrag og dalsøkk går i nord – sør og nordøstlig – 
sørvestlig retning. Viktige høydedrag er Sørås, Råvarden, ryggen Stendafjellet – Krohnåsen – Smørås, og 
Skeisåsen lengst mot sør. Disse åsene omkranser og avgrenser influensområdet visuelt og er særlig verdifulle.  
 
Apeltunvassdraget med Råtjern og Apeltunvatnet er viktige landskapselement i influensområdet. Vassdraget 
danner et sammenhengende” blågrønt” drag mellom Smørås/Nøttveit, Apeltun og Nordåsvatnet. Lenger vest 
danner Skeievatnet, Siljustøl og Fana golfklubbs bane et større, verdifullt og sammenhengende grøntdrag mellom 
tettbebyggelsen og jordbrukslandskapet som strekker seg helt til Steinsviken ved Nordåsvatnet. Siljustøl ble fredet 
i februar 2005.  
 
Landskapet i influensområdet er i hovedsak karakterisert som typisk for området og regionen, og gitt middels 
verdi. Landskapsrommet rundt Skeievatnet er karakterisert som særlig opplevelsesrikt og gitt stor verdi. 
Landskapsrommene langs hovedvegnettet er karakterisert som dominert av veg og opplevelsesfattig 
næringsbebyggelse, og gitt middels til liten verdi. 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Delutredning landskapsbilde 
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Nummerering i kart viser til områdeinndeling. 
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Område for kryss ved Holtastølen  
 

 
Utforming av kryss og tunnel ved Holtastølen i alternativ 
A1 og B1.

 
Utforming av kryss og tunnel ved Holtastølen i alternativ B1+C medfører utvidelse av Flyplassvegen helt til Håvardstun. 
 

 
Område for kryss ved Skeievatnet 
 

 
Område for kryss i Rådalen 

 
Utforming av veg i dagen ved Skeievatnet i alternativ A2 
og B2 vil være lik A2+C og B2+C.  

 
Utforming av kryss og tunnepåhugg i Rådalen i B-
alternativene.  
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På Nordås er konsekvensene like i alle alternativ.  
 
Den største forskjellen i hvordan landskapsbildet påvirkes ligger i de to tunnelalternativene for Rv 580 under 
Søråsen (kort eller lang tunnel), der kryss og tunnelpåhugg berører forskjellige landskapsrom ved Flyplassvegen:  
 
Alternativene A1, A1+C, B1 og B1+C med kort ”Søråstunnel” har stor visuell barrierevirkning knyttet til sterk 
eksponering mot omkringliggende bolig- og friområder, både på nært hold og lengre avstand. Alternativene med 
lang tunnel til Skeievatnet har like stor barrierevirkning knyttet til lokaliseringen av kryss midt mellom Siljustøl og 
Skeievatnet. Områdene danner et større sammenhengende grøntdrag i et område som ellers er under sterkt 
utbyggingspress, og et nytt vegkryss vil ha både fysisk og visuell barrierevirkning. Ingen av alternativene for kryss 
ved Flyplassvegen vil være synlige fra Siljustøl. Begge alternativene bryter inn i eldre kulturlandskap og lokale og 
romdannende terrengformasjoner i om lag samme grad. Siden landskapsrommet Skeievatnet/Siljustøl er gitt 
høyere landskapsverdi, samtidig som alternativet her gir mindre rom for avbøtende terrengtiltak og formgivning av 
arealene rundt krysset, vurderes alternativene med kryss ved Skeievatnet som noe dårligere enn alternativene 
med kryss ved Holtastølen.  
 
Alternativ A1+C og B1+C vil, på grunn av større kryssområde med flere kjørefelt, gi langt større skjæringer og 
inngrep ved Holtastølen en A1 og B1. C-alternativene vil også medføre økt vegbredde på Flyplassvegen fra 
krysset ved Holtastølen og helt til Håvardstun. Dette på grunn av at alle feltene fra tunnelene skal rampes 
sammen til to felt i hver retning, noe som krever en lang strekning. C-alternativene har derfor både større 
nærføring og barrierevirkning for både boligområdene ved Holtastølen, Siljustøl og golfbanen enn A1 og B1. A2+C 
og B2+C er identiske med A2 og B2 for landskap. 
 
Dalsøkket ved Holtastølen er ønsket som deponiområde i alle alternativ. Dersom massedeponeringen gis en form 
som ivaretar landskapsrommets kanter og koller og revegeteres, vil dette på lengre sikt ikke redusere områdets 
opplevelsesverdi som grøntområde i utslagsgivende grad. I alternativene kort ”Søråstunnel”, vil bruk av 
overskuddsmasser til voller og formgivning av landskapet være et viktig avbøtende tiltak som er med på å 
redusere negativ konsekvens. 
 
I Rådalen ligger forskjellene mellom rampe kun til/fra Os og fullt kryss i omfang av inngrep i viktige 
terrengformasjoner. Alternativene med såkalt ”halvt kryss” har en avstand mellom kryss/ramper og Osbanetraseen 
som gir muligheter for formgivning og skjermende terreng- og vegetasjonstiltak mot eksisterende og framtidig 
bebyggelse. Alternativet bryter i mindre grad med viktige terrengformer enn alternativene med fullt kryss. 
Alternativene med fullt kryss har et større arealforbruk, bryter sterkere med karakteristiske terrengformer, og har 
større grad av nærføring til Osbanen. I tillegg gir alternativet lengre bro for Osbanen over E39, slik at 
jernbanetraseen i større grad mister sin linjeføring langs Krohnåsen og forankring i landskapet. 
 
Forskjæringene inn mot tunnelportalene til E39 i retning Os bryter med Rådalens sterkt markerte landskapsvegg 
mot Krohnåsen i begge alternativene. Alternativene B1 og B2 skaper det største såret i landskapet, på grunn av 
en vesentlig lengre og høyere forskjæring. Samlet vurderes alternativene B1 og B2 å gi større negative 
konsekvenser for landskap enn alternativene A1 og A2. 
 
Hovedkonklusjonen er at alle utbyggingsalternativene har negative konsekvenser for landskapsbildet i 
influensområdet. Forskjellene i samlet konsekvensvurdering for alternativene er små. Fordi landskapsrommet ved 
Skeievatnet er gitt størst verdi, vurderes alternativene som øker barrierevirkningen her som noe dårligere enn 
alternativene som ikke går så langt vest.  
 
Landskapsområde 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 
Landskapsområde 1: Nordås 0 - - - - - - - - 
Landskapsområde 2: Laguneparken 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Landskapsområde 3: Holtastølen 0 - - - -/- - -   - - - -/- - -   
Landskapsområde 4: Skeievatnet 0  - - -/- - - - -/- - -  - - -/- - - - -/- - - 
Landskapsområde 5: Rådalen 0 - - - - - - - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - 
Samlet konsekvensvurdering 0 - /- - - - - - - - - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - 
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Kollektivalternativene: 
I K1 kobles ny E39 fra Os til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring som i 0-alternativet. Alternativet får 
dermed ingen nye konsekvenser i Rådalen. Fanavegen mellom Rådalskrysset og Lagunen utvides til 6 felt, der 2 
felt er forbeholdt kollektivtrafikk. Dette gir utfylling i Råtjern og vurderes å gi negative konsekvenser for området 
Laguneparken som helhet. Rv 580 ”Søråstunnelen” og E39 ”Råtunnelen” bygges ikke. K1 får dermed ingen 
landskapskonsekvenser for Nordås, Holtastølen og Skeievatnet. 
 
I K2 kobles ny E39 kobles til Fanavegen med fullt kryss i Rådalen, med middels til store negative 
landskapskonsekvenser lik alternativene B1, B2, B1+C og B2+C. Det etableres kollektivfelt mellom Rådalskrysset 
og Lagunen, ved at 2 av dagens 4 felt gjøres om til kollektivfelt. Tiltaket får ikke nye negative konsekvenser i 
området Laguneparken. E39 kobles til Rv580 Fritz C. Riebers vei med tunnel, med liten negativ konsekvens for 
Nordås, som i utbyggingsalternativene. Rv 580 ”Søråstunnelen” bygges ikke i K2. Alternativet får ingen 
konsekvenser for Holtastølen og Skeievatnet. 
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8.3 Naturmiljø 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske, limnologiske og marine forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse.  
 
Influensområdet omfatter både nytt og gammelt vegnett/-kryss med omliggende områder, og er avgrenset 
geografisk til å omfatte følgende fire kjente lokaliteter: Skeievatnet, Råtjern og Apeltunvatnet, og Krohnåsen. For 
vassdragene omfatter vurderingene nedslagsfeltet til, samt avrenning fra disse vannene.  
 
Det er utført botaniske registreringer i de deler av prosjektet som kan komme til å bli berørt av alternative traseer. 
Ornitologisk dokumentasjon er hovedsakelig basert på eksisterende dokumentasjon, samt noe supplerende 
feltarbeid. Undersøkelsen omfatter Skeievannet og den tilstøtende nordsiden av Flyplassvegen, Holtastølen, 
Rådalen, Råtjørn, Apeltunvannet og Nordås. Karplantefloraen er best undersøkt. Områdets potensiale for 
mangfold av kryptogamer (moser, lav, sopp) er vurdert til å være liten, grunnet skog av liten kontinuitet (moser og 
lav) og for gjengrodde kulturlandskap (beitemarksopp).    
 
Influensområdet ligger delvis i et urbant strøk med bolig- og næringsbygg, men også naturområder og 
landbruksmark forekommer. Denne delen av Fana har vært et viktig jordbruksområde, og kulturlandskap utgjør 
fortsatt en vesentlig del av influensområdet. Noe av kulturlandskapet holdes fremdeles i hevd, men drives etter 
moderne driftsformer og har lavt biologisk mangfold. Deler av kulturlandskapet er i en gjengroingsfase mot skog 
og kratt. Ung pionerskog med bjørk, selje, hassel og hegg er vanlig. Denne skogen har svært liten kontinuitet og 
er triviell og artsfattig. En rik edelløvskog med stor utstrekning forekommer i den vestvendte lien i Rådalen 
(Krohnåsen). Flere rike kulturlandskapssjøer er registrert, og de mest sjeldne artene i influensområdet er vann- og 
sumpplanter knyttet til disse.  
 
Det er registrert fire lokaliteter med naturtyper (DN-håndbok 13), alle kjent fra kartlegging i Bergen kommune i 
2000. Lokalitetene er Skeievannet, Råtjørn og Apeltunvannet med rike kulturlandskapssjøer og Krohnåsen med 
rik edelløvskog. Alle er vurdert som viktige (B). Kulturlandskapssjøene er allerede mer eller mindre påvirket av 
steinfyllinger (Råtjørn og Apeltunvannet) og golfbane (Skeievannet).   
 
De er knyttet store biologiske verdier til Skeievannet og Råtjørn, og rødlistearten stor andemat finnes i begge. 
Vannene kan bli påvirket av overflatedrenering og forurensning. Elven nedstrøms Skeievatnet (Aureelven) munner 
ut Nordåsvannet og har verdi for anadrom laksefisk (sjøørret) og lokal verdi for vannfugler.  Det forutsettes at 
problemstillingene rundt forurensning løses i overvannshåndteringen (se kapittel 9.2.2 om konsekvenser i 
anleggsfasen). Kulturlandskap på nordsiden av Flyplassvegen vil bli påvirket av tunnelinnslag både ved 
Holtastølen og ved Skeievannet, men disse områdene er i en slik tilstand at de biologiske verdiene er begrenset. 
Den rikere delen av edelløvskogen i Rådalen vil ikke bli påvirket av tunnelinnslaget der.  
 

 
Vanlig andemat og stor andemat er små flytebladplanter. 
Stor andemat står på den nasjonale rødlista over truede 
arter.  Arten finnes i både Skeivannet og Råtjørn 

 
Råtjørn har en god bestand med smalt dunkjevle. Arten 
er sjelden på Vestlandet.  
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Delutredning naturmiljø 
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Nummerering i kart viser til områdeinndeling. 
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Av de to tunnelalternativene for Rv 580 ”Søråstunnelen” er det konkludert med at valg av kort tunnel (A1, A1 + C 
og B1, B1+C) vil ha noe større negativ konsekvens enn bruk av lang tunnel (A2, A2+C og B2, B2+C), knyttet til at 
kort tunnel vil medføre et større arealforbruk og påvirkning på mer varierte natur- og viltbiotoper enn området som 
blir berørt ved å velge lang tunnel. Bruk av lang tunnel vil gi en viss positiv konsekvens for viltområder pga 
redusert trafikk på dagens veg fra dagens Rådalskryss og frem til området nord for Skeievannet. Alternativene 
med lang tunnel har også minst fysisk vegbredde. Samlet gir dette noe mindre barrierevirkning.  
 
Selve Skeievannet blir ikke berørt i noen av alternativene. Vassdraget nedstrøms Skeievannet kan ha risiko for 
avrenning av forurenset overflatevann i bygge- og driftsfase dersom ikke tiltak settes inn. På grunn av kortere 
avstand mellom bekk og kryss er risikoen vurdert noe høyere ved lang tunnel enn ved kort tunnel, uten at dette får 
utslag for den samlede konsekvensvurderingen av alternativene. 
 
Forskjellen mellom rampe kun til/fra Os og fullt kryss i Rådalen er relativ marginal, men rampe til/fra Os vil 
beslaglegge noe mindre areal enn fullt kryss i Rådalen. Kryssområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsområde i 
gjeldende arealplaner, og viktige naturområder vil med det ikke bli berørt i noen av alternativene. I Rådal ligger 
veganlegget i sin helhet på nordsiden av vannskillet. Alt vann drenerer naturlig mot Råtjørn, Apeltunvatnet og 
videre til Skjoldabukta i Nordåsvatnet. Også på Nordås drenerer området i dag i sin helhet mot Skjoldabukta. Mest 
kritisk for forurensing er Råtjørn, som allerede er sterkt belastet med avrenning fra omkringliggende områder og 
eksisterende vegnett. Det er en derfor en viktig forutsetning at det settes inn tiltak som hindrer avrenning av 
forurenset overflatevann i bygge- og driftsfase.  
 
Fare for grunnvannsenkning av kulturlandskapssjøene Råtjørn, Skeievann og Apeltunvann som følge av 
tunnelene er vurdert som liten i alle alternativ. Kryss og veg i dagen i Rådalen vil gi grunnvannssenkning lokalt.  
 
Alle alternativene har de samme resipientene for avrenningsvann. Med tanke på risiko for forurensning er 
alternativene bare skilt av omfanget av tunneler og dermed mengde vann fra tunnelene. For både 
Apeltunvassdraget og Skeievassdraget (nedstrøms Skeievatnet) er det viktig at de ikke blir tilført unødvendig 
forurensning. I den samlede konsekvensvurderingen er det forutsatt at vannbalansen i Råtjørn og Apeltunvann 
ivaretas i planlegging av overvannssystemet, og at problemstillinger knyttet til risiko for forurensning av overvann 
håndteres, uavhengig av valg av alternativ. 
 
Hovedkonklusjonen er at alle utbyggingsalternativene er relativt like. Tiltaket vil ha små konsekvenser for 
naturmiljø, forutsatt at overvannsproblematikken knyttet til vannbalanse og forurensning håndteres i både anleggs- 
og driftsfase. I rangeringen er derfor arealforbruk og barrierevirkning tillagt mest vekt, slik at alternativene med 
lang ”Søråstunnel” er rangert foran alternativene med kort ”Søråstunnel”.  
 
Naturmiljø 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 
Område 1: Nordås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Område 2: Råtjørn 0 - - - - - - - - 
Område 3: Rådalen 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Område 4: Holtastølen 0 - -/- -/-- 0 0 - -/- - -/- 0 0 
Område 5: Skeievann 0 - - - -/- - -/- - - - -/- - -/- 
Område 6: Apeltunvann 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
Samlet konsekvensvurdering 0 - -/- - -/- - - - -/- - -/- - - 
 
Kollektivalternativene: 
I K1 kobles ny E39 fra Os til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring som i 0-alternativet. Alternativet får 
ingen nye konsekvenser, men det antas at grunnvannssenkingen blir mindre enn i utbyggingsalternativene. 
Fanavegen mellom Rådalskrysset og Lagunen utvides til 6 felt, noe som vil medføre utfylling og store negative 
konsekvenser for Råtjørn. K1 får ingen naturmiljøkonsekvenser for Nordås, Holtastølen og Skeievatnet. 
 
I K2 kobles ny E39 kobles til Fanavegen med fullt kryss i Rådalen, med konsekvenser lik alternativene B1, B2, 
B1+C og B2+C. Kollektivfelt mellom Rådalskrysset og Lagunen etableres ved at 2 av dagens 4 felt gjøres om til 
kollektivfelt, slik at Råtjørn ikke blir berørt. Rv 580 ”Søråstunnelen” bygges ikke i K2. Alternativet får ingen 
konsekvenser for Nordås, Holtastølen og Skeievatnet. 
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8.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft knyttet til bolignære uteområder og andre 
friluftsområder, inklusive urbane uteområder. 
Konsekvensvurderingene omfatter en vurdering av om og hvordan tiltaket vil endre forhold for beboere og 
brukere, herunder forholdene for barn og unge, gående og syklende, støyforhold, luftforurensning, barrierevirkning 
og framkommelighet. Det er i tillegg vurdert konsekvenser av arealbeslag, nærføring, terrengendringer, oppdeling, 
støv og vibrasjoner.  
 
Influensområdet er 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 for gående og syklende 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.  
 
I konsekvensutredningen er boligområdene med normal god utforming av nærmiljøet gitt middels verdi. Områdene 
som er mest utsatt for trafikken langs hovedvegnettet er gitt liten verdi. De viktige friluftsområdene som Fana 
stadion, golfbanen, Siljustøl, Osbanetraseen og Stendafjellet er gitt stor verdi. 
 
 

 
Kryss og tunnelpåhugg i alternativene med kort tunnel for Rv 580 ”Søråstunnelen” ligger i nærmiljøet til boligene i Holtastølen 
og Rå.  
 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Delutredning nærmiljø 
- Støyutredninger jan/mai 2006 
- Luftberegninger okt 2005 
- Trafikktall 2005 
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Nummerering i kart viser til områdeinndeling. 
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8.4.1 Luftforurensning 
Luftforurensning er beregnet i programmet VLUFT.  Programmet beregner maksimalkonsentrasjoner, dvs. 
konsentrasjoner som oppstår ved rushtidstrafikk og maksimalt dårlige spredningsforhold inntreffer samtidig. 
Programmet beregner også antall personer som er utsatt for konsentrasjoner over nasjonale mål for luftkvalitet.   
 
Mål og grenseverdier for luftkvalitet er fastlagt i revidert forskrift til Forurensingsloven om lokal luftforurensning fra 
2002 (juridisk bindende), og regjeringsvedtak om nasjonale mål fra 1998 (anbefalte verdier). Statens 
Forurensningstilsyns (SFT) luftkvalitetskriterier(3) er anbefalte luftkvalitetskriterier gitt av SFT og Folkehelsa. 
Luftkvalitetskriteriene er ikke juridisk bindende, men angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten 
antar at befolkningen kan utsettes for, uten at alvorlige helsevirkninger oppstår. 
 
Grenseverdi for luftkvalitet NO2 μg/m3 

timesmiddel 
PM10 μg/m3 
døgnmiddel 

Gjeldende grenseverdi (1) 
Antall tillatte overskridelser årlig 

200 
18 ganger i 2010 

50 
35 ganger i 2005 

Nasjonale mål (2) 
Antall tillatte overskridelser årlig 2010 

150 
8 timer 

50 
7 døgn 

SFTs og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier 100 35 
Gjeldende grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål skal legges til grunn ved planlegging. 
 
Beregningene omfatter følgende vegnett: 

• Rv 580 Fritz C. Riebers veg/Fanavegen/Flyplassvegen fra 1,2 km nord for Søråskrysset til ca 300 m vest 
for Rådalskrysset 

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

 
Beregningene er gjort på bakgrunn av trafikkberegninger utført i august 2005, og informasjon om veg, boliger og 
antall bosatte per bolig langs vegene (Lenke- og enhetsregisteret til VLUFT, Statens vegvesen). Det er benyttet 
beregningsår og trafikkmengder for 2015 (programmet VLUFT kan ikke framskrives til sammenligningsåret 2031). 
Det er lagt til grunn at 60 % av bilene bruker piggfrie vinterdekk (kilde: Statens vegvesen).  
 
Bygningsregisteret benyttet i beregningene er ikke 100 % komplett. Fordi beregningene viser at alle 
utbyggingsalternativ vil gi en forbedring av luftkvalitet langs vegnettet, er det ikke gjort supplerende registreringer 
av boliger. Dersom beregningene hadde vist forverring av luftkvalitet, ville supplerende registreringer og 
beregninger vært nødvendig. For det aktuelle vegnettet omfatter registeret til sammen 158 boliger. 
 
Bedringen i luftkvalitet er knyttet til trafikkmengde på avlastet vegnett. Det regnes derfor som sannsynlig at C-
alternativene med kobling mellom E39 og Flyplassvegen vil gi muligheter for ytterligere forbedring i luftkvalitet. Det 
er på den bakgrunn ikke gjort egne luftberegninger for C-alternativene. 
 
Beregninger av utslipp av svevestøv ved tunnelmunninger viser at det ikke vil 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. Det er derfor heller ikke gjort nye beregninger av utslipp ved 
tunnelmunning for C-alternativene.  
 

Alternativ 
Antall boenheter utsatt for 
konsentrasjoner over 
nasjonalt mål PM10 

Luftkvalitetskriterier 
PM10  

Antall boenheter utsatt for 
konsentrasjoner over 
nasjonalt mål NO2 

Luftkvalitetskriterier 
NO2 

0 8 124 0 94 
A1, A2 5 66 0 58 
B1, B2 3 49 0 44 
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. Beregningsår 2015. 
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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 B-alternativene gir størst reduksjon i trafikkmengde på avlastet vegnett. Ut 
fra grunnlagsdataene er det grunn til å anta at dersom bygningsregisteret var komplett, ville forskjellen mellom B-
alternativene og A-alternativene være større. Forholdet gjelder også for all planlagt bebyggelse og fortetting 
innenfor influensområdet. 
 
I alternativene med kort ”Søråstunnel” kommer trafikken på Rv 580 ut i dagen ved Holtastølen, rundt 300 m vest 
for Rådalskrysset. Dette betyr at omkringliggende boligområder ikke får noen forbedring i luftkvalitet, 
sammenlignet med 0-alternativet. Forholdet gjelder også for framtidig bebyggelse og fortetting i området. I 
alternativene med lang ”Søråstunnel” fortsetter trafikken på Rv 580 i tunnel forbi boligområdene.   
 
Konsentrasjon ved tunnelmunninger er anslått med metode beskrevet i håndbok 021 (Tunnelhåndboken). 
Følgende tunnelmunninger er beregnet: 

• nordre tunnelmunning E39 og Rv 580 (Nordåskrysset) 
• søndre tunnelmunning på Rv 580 ”Søråstunnelen” (kort tunnel Holtastølen eller lang tunnel Skeievatnet) 
• søndre tunnelmunning på E39 (Rådalen) 

 
Beregningene viser at det ikke vil være overskridelse av nasjonalt mål for NO2 ved noen av de aktuelle 
tunnelmunningene.  
 
Ved nordre tunnelmunning av E39 og Rv 580 (Nordåskrysset) viser overslaget at nasjonalt mål (50 μg/m3) for PM10 
vil være overskredet i en avstand på ca 30 meter fra tunnelmunningen, uavhengig av alternativ. 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” (Holtastølen eller Skeievatnet) viser beregningene at nasjonalt mål 
for PM10 vil være overskredet i en avstand på 25 meter fra tunnelmunningen, uavhengig av alternativ. 
 
I Rådalen vil nasjonalt mål for PM10 være overskredet i en avstand på 15 – 25 meter fra tunnelmunningen, 
avhengig av trafikkmengden i tunnelen (7000 ÅDT i A-alternativene, 13.000 ÅDT i B-alternativene). 
 
Ingen boliger ligger innenfor sonene for utslipp av svevestøv ved tunnelmunning. 
 
Beregningene viser at utbyggingen vil ha positiv effekt på luftkvaliteten i området uavhengig av alternativ. 
 
8.4.2 Støy 
Det er gjennomført støyberegninger i dataprogrammet NoMeS i samsvar med gjeldende retningslinjer og 
nasjonale føringer gitt i T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» fra 
Miljøverndepartementet.  
 
I T-1442 anbefales at det identifiseres to støysoner rundt viktige støykilder (nye veger): 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.  
 

Gul sone; vurderingssone mht støyfølsom bruk Rød sone, støyfølsom bruk bør ikke tillates 
Utendørs støynivå, 
årsmiddel 

Utendørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-07 

Utendørs støynivå, 
årsmiddel 

Utendørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-07 

Lden ≥ 55 dBA L5AF ≥ 70 dBA Lden ≥ 65 dBA L5AF ≥ 85 dBA 
 

Støysoneinndeling for vegtrafikkstøy 
 
Beregningene omfatter 0-alternativet og alle utbyggingsalternativene unntatt kollektivalternativene. Det er benyttet 
beregningsår og trafikkmengder framskrevet til 2031 fra trafikkberegninger utført i august 2005. 
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Støysoner i alternativ A1 i 2031 
 

 
Støysoner i alternativ B1 i 2031 

 
Støysoner i alternativ A2 i 2031 
 

 
Støysoner i alternativ B2 i 2031 
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Planlagte bygg som ikke var ferdigstilt ved kommunens siste kartlegging (2000, flyfoto) er registrert som byggesak 
i grunnkartet beregningene er gjort for. Samlet antall utsatt for støy over grenseverdiene fås ved å legge sammen 
tallene for eksisterende bygg og byggesaker. Det er lagt til grunn 2,8 personer per boenhet i en/tomannsboliger, 
og 2 personer i leilighet, basert på demografiske opplysninger (Folkeregisteret). 
 
 Antall boenheter 

(Antall bosatte) 
Alternativ 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 

Rød>65dBA, eksisterende bygninger 90 
(275) 

54 
(156) 

47 
(139) 

52 
(153) 

52 
(153) 

45 
(142) 

40 
(129) 

47 
(145) 

34 
(111) 

Rød>65dBA, byggesaker i år 2005 26 
(65) 

19 
(35) 

14 
(35) 

14 
(35) 

14 
(35) 

12 
(31) 

7 
(20) 

14 
(32) 

6 
(17) 

Gul>55dBA, eksisterende bygninger 445 
(1340) 

309 
(930) 

341 
(1021) 

307 
(894) 

307 
(894) 

344 
(1006) 

353 
(1035) 

310 
(888) 

322 
(919) 

Gul>55dBA,, byggesaker i år 2005 60 
(135) 

40 
(93) 

47 
(106) 

25 
(72) 

30 
(71) 

20 
(56) 

53 
(120) 

57 
(128) 

36 
(78) 

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. 
 
For boligområdene viser beregningene 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.  

• Alle alternativene med fullt kryss i Rådalen gir større avlastning i trafikkmengde og færre bosatte utsatt 
for støy enn alternativene med redusert kryss. Forbedringen skjer i hovedsak på strekningen 
Flyplassvegen – Rådalskrysset – Nordåskrysset. 

• 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.  

• 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. Forskjellen vil øke dersom det legges til rette for økt fortetting på Rå. 

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

 
Alternativene med fullt kryss i Rådalen og lang ”Søråstunnel” gir størst forbedring i støyforhold i influensområdet. 
Alternativ B2+C gir over 200 færre bosatte i rød sone og om lag 500 færre bosatte i gul sone sammenlignet med 
0-alternativet. Alternativ B2 gir om lag 150 færre bosatte i rød sone og om lag 500 færre bosatte i gul sone. 
 
Støysonene i konsekvensutredningen er beregnet uten skjermingstiltak. I reguleringsplanen er det utarbeidet nye 
beregninger som grunnlag for områdetiltak i form av voller og skjermer langs veg i de nye kryssområdene. I 
Rådalen er det lagt inn voller i kryssområdet og skjerm langs Fanavegen. På Nordås er det lagt inn støyskjermer 
langs Rv 580 og over tunnelportalene. Ved Holtastølen og Skeievatnet er det foreslått voller langs Flyplassvegen.  
Eksisterende bebyggelse ligger i hovedsak høyere enn veg, og vil ikke ha stor effekt av skjerming langs veg. Det 
er gjennomført detaljerte støyberegninger som identifiserer boligadresser med samlet vegtrafikkstøy over Lden ≥ 
55dB på utsatt fasade. Eventuelle tiltak planlegges som en del av byggeplanene. 
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8.4.3 Samlet vurdering av nærmiljøkonsekvenser 
De ulike utbyggingsalternativene er relativt like. Forskjellene i nærmiljøkonsekvenser er i hovedsak knyttet til 
tiltakets avlastning av trafikkmengden på eksisterende vegnett. Tiltaket gir i alle alternativ positiv konsekvens i 
form av en betydelig reduksjon i trafikk på dagens vegnett i influensområdet, noe som medfører redusert støy og 
luftforurensning for bosatte i nærområdene.  
 
De viktigste positive konsekvensene er knyttet til:  
• 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.  
• Alternativene med fullt kryss i Rådalen og lang ”Søråstunnel” til Skeievatnet er beregnet å gi størst 

trafikkavlastning, og dermed mest forbedring i støy og luftforurensning.  
 
De viktigste negative konsekvensene er knyttet til: 
• Innløsning og riving av bolighus som ligger i konflikt med planlagte tunnelpåhugg og kryssområder. Dette 

omfatter 4 – 6 eneboliger, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt.  
• Økt nærføring til boligområder (alternativene med kryss ved Holtastølen). 
• Økt nærføring, støy og barrierevirkning til Osbanetraseen, Siljustøl og golfbanen ved Skeievatnet  
 
For bolig- og næringsområdene langs Fritz C. Riebers vei og Fanavegen fra Nordåskrysset til Rådalen gir 
alternativene med fullt kryss mellom E39 fra Os og Fanavegen stor reduksjon i trafikkbelastning. Dette medfører at 
alternativene har større forbedring for nærområdene når det gjelder støy og luftforurensning enn alternativene 
med 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 Flyplassvegen fra Rådalskrysset og vestover til nytt kryss med Rv 580 ”Søråstunnelen” 
vil alternativene med lang tunnel til Skeievatnet gi en lengre strekning med redusert trafikkmengde på 
Flyplassvegen enn alternativene med kort tunnel. Med lang tunnel føres en stor del av trafikken forbi de tettest 
befolkede områdene i Holtastølen, Grimseidveien og Råtun/Råvarden. Det medfører at lang tunnel gir størst 
forbedring i antall boliger og bosatte utsatt for støy og luftforurensning vest for Rådalskrysset. Ved økt fortetting i 
området vil forskjellen på konsekvensgrad mellom lang og kort tunnel øke. 
 
For Siljustøl og golfbanen til Fana golfklubb får alternativene med lang tunnel til 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 Flyplassvegens bredde øker betydelig i kryssområdet. Også alternativene A1+C og B1+C vil på 
grunn av lange vekslingsfelt medføre betydelig breddeøkning og økt barrierevirkning av Flyplassvegen. 
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 tre eneboliger på vestsiden av Fanaveien i 
Rådalen. Alternativene med fullt kryss i Rådalen medfører i tillegg innløsing og riving av en enebolig sør for 
krysset. Alternativene med lang ”Søråstunnel” til Skeievatnet, medfører innløsing og riving av ett gårdstun. Samlet 
medfører vegtiltaket innløsing og riving av minst 4 (alternativ A1, A1+C), maksimalt 6 boliger (alternativ B2, 
B2+C). I vurdering av samlet konsekvens er det lagt vekt på tiltakets positive effekt for miljøet i boligområdene 
som helhet, selv om det betyr at enkelte boliger må rives.  
 
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 av endret 
opplevelsesverdi på turvegen.  
 



E39 / Rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning  
 

Statens vegvesen Region vest  
 

63 

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 små 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.  
 
Alternativene B2 og B2+C, fullt kryss i Rådalen og lang tunnel Skeievatnet, gir mest avlastning i trafikk på 
lokalvegene, og vurderes å ha størst positiv konsekvens for hele influensområdet sett under ett. Alternativet har 
nærføring til Siljustøl og golfbanen. 
 
Alternativene B1 og B1+C 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.  
 
Alternativene A2 og A2+C 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 
nærføring til Siljustøl og golfbanen. 
 
Alternativene A1 og A1+C 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.  
 
Hovedkonklusjonen er at tiltaket har positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i alle alternativ. Positiv 
konsekvens øker jo større trafikkavlastningen på lokalvegnettet blir. De positive konsekvensene er avhengige av 
at den beregnede trafikkavlastningen faktisk vil skje. Det foreligger en usikkerhet knyttet til faktisk antall kjørende 
som vil velge de nye tunnelene i stedet for eksisterende lokalvegnett. 
 
 
Delområde 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 
Delområde 1, Skjoldlien 0 +/++ +/++ +/++ +/++ +/++ +/++ +/++ +/++ 
Delområde 2, Kilden og Nordåsdalen 0 0 0 0 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/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
Delområde 7, Siljustøl 0 0 0 -/- - -/- - 0 0 -/- - -/- - 
Delområde 8, Golfbanen 0 0 0 - - - - 0 0 - - - - 
Delområde 9, Nyrå 0 0/- 0/- + + 0/- 0/- + + 
Delområde 10, Fana Stadion 0 0 0 0 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 0 0 0 0 
Delområde 16, Rådalen 0 + + + + + + + + 
Samlet konsekvensvurdering 0 +/++ +/++ ++ ++ ++ ++/+++ ++/+++ +++ 
 
 
Kollektivalternativene: 
Det er ikke gjort egne luft- og støyberegninger for kollektivalternativene. Trafikkberegningene utført i mars 2006 
viser at trafikksituasjonen vil være tilnærmet lik 0-alternativet. Nærområdene vil derfor ikke få den reduksjonen i 
trafikkmengde, støy og luftforurensning som er beregnet for utbyggingsalternativene. K1 vil i tillegg gi store 
framkommelighetsproblemer på grunn av tilnærmet sammenbrudd i trafikken ved Lagunen.  
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8.5 Kulturmiljø 

Kulturminner omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet i 
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet 
kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Den historiske 
verdien av landbrukets kulturlandskap inngår i dette temaet.  
 
Influensområdet omfatter nye kryssområder i Rådalen og på Nordås, og de to alternative kryssområdene ved 
Flyplassveien; Holtastølen og Skeievatnet. Alt tilgjengelig kildemateriell om automatisk fredede kulturminner 
innenfor influensområdet er gjennomgått. Områdene er undersøkt i felt etter både automatisk fredede 
kulturminner, nyere tids kulturminner og helhetlige kulturmiljø. I regi av Byantikvaren er det gjennomført 
undersøkelser for å finne eventuelle kulturlag under markoverflaten, i samsvar med Kulturminnelovens § 9 om 
undersøkelsesplikten.  
 
I influensområdet er det definert 4 kulturmiljø med til dels forskjellig innhold, utstrekning og tidsdybde.  
 
KM 1 Rådalen har middels kulturhistorisk verdi. Mest på grunn av Osbanetraseen (representativ for perioden) med 
Rådalen stasjon (bygning med kulturhistorisk betydning) og restene etter kjørevegen fra 1770-årene (representativ 
for perioden).   
 
Potensialet for nye funn av automatisk fredete kulturminner i Rådalen er i utgangspunktet vurdert som lite. I 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet ble det høsten 2006 utført arkeologiske undersøkelser i regi av 
Byantikvaren. I undersøkelsene ble det funnet spor etter et ildsted. Strukturen ble dokumentert og det ble tatt ut 
prøve for C14-datering, som ga en datering til år 40 f. Kr. Dateringen tilsvarer det som kalles førromersk jernalder i 
eldre jernalder. Byantikvaren vil søke Riksantikvaren om dispensasjon fra Kulturminneloven for å få frigitt 
kulturminnet, eventuelt etter nærmere undersøkelser.  
 
 

  
Osbanen kom til Rådalen i 1894. Her passerer toget Rådalen 
stasjon siste dagen banen var i drift, 1/9-1935. Foto: E. 
Flock. Eier: Billedsamlingen UBB. 

Rådalen stasjon. Stasjonsbygningen (rød) og det gamle 
pakkhuset (hvit) finnes ennå. 
 

 
KM 2 Grønstølen har også en middels kulturhistorisk verdi. Utenfor våningshuset på bnr 3 på Rå står en 
interessant bauta. Den har kanskje vært en merkestein mellom to skipreider (det knytter seg tradisjon til og den 
kan inngå i en svært viktig kontekst). Også noen trebiter fra forhistorisk tid er funnet innenfor kulturmiljøet. Men 
både disse og bautaen har usikre dateringer og kan være fra nyere tid. Fra nyere tid er husene på gården og Fana 
stadion de mest interessante kulturhistoriske elementene i området. Ingen av de kjente kulturminnene blir fysisk 
berørt av tiltaket. Potensialet for å finne nye automatisk fredede kulturminner reknes også her som lite. 
 
KM 3 Luren er gitt liten kulturhistorisk verdi. Det er ikke kjent noen automatisk fredede kulturminner fra området, 
og bygningene som fins her ser ut til å være av nyere dato – eldste fra midten av 1950-årene (begrenset 
kulturhistorisk betydning). At kulturmiljøet grenser til den fredede komponistgården Siljustøl gir området en viss 
verdi i større sammenheng. Et tunnelpåslag her vil endre mye av det eksisterende kulturmiljøet. For Siljustøl, som 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Delutredning kulturmiljø 
- Arkeologisk registrering, Byantikvaren 
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ligger på en liten høyde over vegen, har dette mindre å si. Potensialet for å finne nye automatisk fredede 
kulturminner er lite. 
 
KM 4: Navaren har liten kulturhistorisk verdi. Verken forhistoriske eller verdifulle kulturelement fra nyere tid 
kjennes (inneholder bygninger uten spesielle arkitektoniske kvaliteter). Området er totalt omrotet i nyere tid, og det 
blir ikke vurdert å ha noe potensial for nye funn av automatisk fredede kulturminner.  
 

 
Rådalen med Osbanetraseen. Rådalen stasjon ligger i øvre bildekant. Funn fra arkeologisk registrering er markert. 
 

 

Områder med potensial for nye funn av automatisk fredede kulturminner (PM) langs trase til ny E 39 Rådal - Sørås 
PM Mulige funn Merknad Potensial 
PM 1 – 
Rådalen 

Bosetningsspor fra jern- 
og middelalder. 
Trekullproduksjon? 
 
 

I selve Rådalen er det mest sannsynlig at vi finner spor etter 
forhistorisk bosetning i nordøst. Sørover er mulighetene mindre. 
Veganlegget vil stort sett legge seg i et oppdyrket myrområde. Selv om 
det engang kan ha vært et vann her er trolig sjansen for funn små. Men 
kilder fra 1567 forteller at Arne på Rå var blant dem som solgte trekull 
til lensherren på Bergenhus. Det er derfor mulig at man kan finne spor 
etter trekullproduksjon fra før 1537 under bakken på Rå. Kanskje også 
i området rundt tunnelpåhogget. 

Lite 

PM 2 – 
Grønstølen 

Bosetningsspor fra jern- 
og middelalder. 
 

Veganlegget vil stort sett legge seg i et område som før tidligere 
oppdyrking og drenering var sumpete og myrlendt. Ved bautaen på Rå 
og i nærområdet rundt er nok potensialet for funn større. Men det blir 
ikke berørt av tiltaket. 

Lite 

PM 3 – 
Luren 

Bosetningsspor fra jern- 
og middelalder. 

Ingen funn kjent fra før.  Lite 



E39 / Rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning  
 

Statens vegvesen Region vest  
 

66 

 
Nummerering i kart viser til områdeinndeling. 
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Til tross for at E 39 Rådal - Sørås er et relativt stort vegtiltak, får det små konsekvenser for deltema kulturminne 
og kulturmiljø. Hovedgrunnen er sammenligningen med 0-alternativet og at det allerede eksisterer store 
veganlegg langs nesten hele tiltaksområdet, slik at inngrepene ikke blir dramatiske for de kulturhistoriske 
verdiene.  
 
I Rådalen (KM 1) kommer tiltaket i alle alternativ i konflikt med Osbanetraseen og restene etter dalens første 
kjøreveg fra 1770-årene. Det samme er tilfelle for funn av ildsted i arkeologiske registreringer. Alternativene som 
har kryssløsning med avkjørsel bare til og fra Os i Rådalen (A-alternativene) vil gjøre større fysisk skade på 
vegbiten fra 1770-årene enn alternativene med stort kryss i Rådalen (B-alternativene). Stort kryss vil derimot være 
et større inngrep i dalen og få en litt større negativ innvirkning på Osbanetraseen.  
 
Lengst sør ved Flyplassvegen og Luren (KM 2) får tunnelmunningen og deler av den planlagde vegen 
(Alternativene A2, A2+C og B2, B2+C) nærføring med det fredede området Siljustøl. På grunn av eksisterende Rv 
580 Flyplassvegen gir tiltaket likevel ikke særlig større negative konsekvenser enn dagens situasjon. Med det 
korte alternativet til Søråstunnelen (Alt A1, A1+C og B1, B1+C) går deler av kulturlandskapet tilknyttet 
gårdsanlegget på gnr 119/3 tapt.  
 
Alternativ  Konsekvens 

0-
alternativ 

Eksisterende situasjon + de endringene som vil følge av at tidligere vedtatt E-39-løsning kommer 
ut i Rådalen.  

(0) 

A1 
A1+C 

Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket. Opplevelsen av å ferdes på 
Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

(-) 

A2 
A2+C 

Vegtiltaket har nærføring til den fredede komponistgården Siljustøl ved Luren. Opplevelsen av å 
ferdes på Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

(-) 

B1 
B1+C 

Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket. Opplevelsen av å ferdes på 
Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

(-) 

B2 
B2+C 

Vegtiltaket har nærføring til den fredede komponistgården Siljustøl ved Luren. Opplevelsen av å 
ferdes på Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

(-) 

 
Hovedkonklusjonen er at ingen av utbyggingsalternativene gir store negative konsekvenser for deltema 
kulturminne og kulturmiljø.  
  
 
Kulturmiljø 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 
KM 1: Rådalen 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 
KM 2: Grønstølen 0 - - - - - - - - 
KM 3: Luren 0 - - - - - - - - 
KM 4: Navaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samlet konsekvensvurdering 0 - - - - -  - - - 
 
 
Kollektivalternativene: 
I K1 kobles ny E39 fra Os til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring som i 0-alternativet. Alternativet får 
dermed ingen nye konsekvenser i Rådalen. I K2 kobles ny E39 kobles til Fanavegen med fullt kryss i Rådalen, 
med negative konsekvenser for Osbanen som i utbyggingsalternativene. Alternativene får ingen konsekvenser for 
kulturmiljøene Grønstølen, Luren og Navaren. 
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8.6 Naturressurser 

Temaet er i utredningsprogrammet avgrenset til å omfatte jordbruk, 
berggrunn og grunnvannsressurser innefor influensområdet. Influensområdet omfatter både områdene med veg i 
dagen, og tunneltraseene. Jordbruksarealenes verdi settes ut fra arealtilstand, driftsforhold, jordsmonnkvalitet og 
størrelse. Konsekvens vurderes ut fra arealbeslag, forurensning av jord og avlinger, samt endrede vekstvilkår som 
følge av drenering. Grunnvannsforekomstene verdisettes ut fra egnethet til vannforsyning, kvalitet og forekomst. 
Konsekvens er vurdert i forhold til fare for drenering og forurensning. 
 
Tiltaket er lokalisert i overgangen mellom byggeområder og landbruksområdene i Ytrebygda/Fana. Ca 50 % av 
influensområdet er bebygd og dominert av boligbebyggelse, i tillegg finnes utmark og små landbruksområder. I 
Rådalen er disse områdene omdisponert til byggeområder i gjeldende arealdel av kommuneplanen, og det er i 
dag ingen aktiv drift av arealene. I de to alternative kryssområdene ved Flyplassveien er det heller ingen 
landbrukseiendommer i aktiv drift som blir berørt. Ingen av alternativene får konsekvenser for landbruk. 
 
Berggrunnen består av granittisk gneis, anortositt og granittiske dypbergarter, og utgjør den indre delen av de 
såkalte ”Bergensbuene”. En forkastningssone med strøk NØ-SV krysser planlagt tunnel ved Fana stadion. En 
større sprekkesone med strøk N-S krysser planlagt tunnel øst for Fanavegen, og en annen krysser planlagt tunnel 
fra Flyplassvegen. Området har sparsomt med løsmasser. I forsenkninger og dalganger mellom fjellknausene 
finnes det løsmasser dominert av organisk materiale og marine finkornige sedimenter. I følge geoteknisk rapport 
utarbeidet av Statens vegvesen er det ved grunnboringer påvist opptil 10 m med slike løsmasser. Rundt 
Skeievatnet finnes det noe morene- og forvitringsmateriale, og ellers i de bebygde områdene finnes en del 
fyllmasser. Det er ikke registrert sand- eller grusforekomster i influensområdet.   
 
I Norges geologiske undersøkelses (NGUs) databaser er det verken registrert forekomster av metaller, 
industrimineraler eller byggeråstoff innenfor influensområdet. Ut fra geologiske vurderinger er bruk av 
berggrunnen til pukkproduksjon den mest aktuelle mineralressursen. Områdets eksisterende og planlagte 
arealbruk gjør en slik utnyttelse lite aktuell, men overskuddsmassene fra tunneldrivingen kan være aktuelle for slik 
videreforedling. 
 
På grunn av tynt løsmassedekke/finkornige tette løsmasser finnes det ikke utnyttbare grunnvannsforekomster i 
løsmasser.  
 
I NGUs grunnvannsdatabase er det registrert 13 borebrønner i fjell i influensområdet, og ingen løsmassebrønner. 
Det finnes sannsynligvis flere brønner i området som ikke er registrert i NGUs grunnvannsdatabase. Fem 
registrerte brønner av nyere dato brukes til energiproduksjon ved bruk av varmepumper. Grunnvannet er et viktig 
transportmedium for varmestrømning, og bidrar til å opprettholde brønnenes energiproduksjon. De eldre brønnene 
(boret på 60- og 70-tallet) er sannsynligvis private drikkevannsbrønner. I følge høringsuttalelser i forbindelse med 
planoppstart er det gitt tilbakemelding på to fjellbrønner som nyttes til vannforsyning. Influensområdet forsynes i 
dag med drikkevann fra Kalandsvatnet, og det er lite aktuelt å benytte grunnvannsressurser til drikkevannsformål. 
En videre utnytting av berggrunnen og grunnvannet til energibrønner er mer sannsynlig.  
 

 
Ny veg vil ligge ca 5 meter under dagens terrengnivå i 
myrområdet i Rådalen.  

 
Gårdstunet på Rå. Driften er nedlagt og ingen av 
alternativene får konsekvenser for landbruk. 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Delutredning naturressurser 
- Geologisk rapport 
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Nummerering i kart viser til områdeinndeling. 
 



E39 / Rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning  
 

Statens vegvesen Region vest  
 

70 

Det finnes få data på grunnvannsnivå i området. Opplysninger fra brønnboringsdatabasen angir at vannstanden 
står mellom 0 og 8 m under brønntoppen. Ut fra disse opplysningene, samt tolkning av hydrologiske og 
topografiske data, antas det at grunnvannsnivået står forholdsvis høyt i terrenget i det vurderte området (0-30 m 
under bakkenivå). Dette skyldes både mye nedbør og relativt tett grunn. Langs bekkeløp og i forsenkninger i 
terrenget står grunnvannet nesten opp til terrengoverflaten.  
 
Bortsett fra i en sone på et par hundre meter nær tunnelåpningene, vil alle tunnelene ligge under 
grunnvannsnivået.  Under bygging kan store vannlekkasjer inn i tunnelen gi lokale senkninger i grunnvannsnivå. 
Såfremt lekkasjer blir tettet raskt, vil senkning av grunnvannsnivå ikke rekke å utvikle seg til setninger. Hvis det 
oppstår en permanent innlekkasje i tunnelen, vil det kunne utvikle seg et varig senket grunnvannsnivå som kan gi 
setningsskader på bebyggelse. Alle planlagte tunneltraseer er planlagt rett under eller i nærheten av 
tettbebyggelse. Det meste av eksisterende bygninger er fundamentert på fjell, og vil ikke være utsatt for 
setningsskader. Sannsynligvis finnes det likevel bygninger eller andre konstruksjoner som er fundamentert helt 
eller delvis på løsmasser, og som vil være utsatt for setningsskader.  
 
I Rådalen vil E39 og krysset ligge delvis på løsmasser inntil 5 m under dagens terrengnivå, eller 4-5 m under 
grunnvannsnivået. Geoteknisk rapport viser at løsmassetykkelsen er opptil 10 m, og at det stedvis er 6-7 m med 
organisk materiale (myr) over et lag av silt. Vegbygging vil kreve omfattende masseutskifting. Dette vil gi 
konsekvenser i form av drenering av grunnvannet og senket grunnvannsnivå, som igjen vil kunne gi 
setningsskader på nærliggende anlegg av veger og bygninger. Forholdene vil bli håndtert i anleggsfasen. 
Vanntilførselen til Råtjørn og Apeltunvatnet må sikres gjennom planlegging av overvannsystemet når 
grunnvannsnivået endres.  
 
Noen få (2-3 stk) drikkevannsbrønner og 5-6 energibrønner kan bli berørt. Drikkevannsbrønnene kan både få 
lavere kapasitet og dårligere vannkvalitet som følge av tunnelbyggingen, mens konsekvensen for energibrønnene 
er mindre, siden disse ikke er basert på uttak av grunnvann. Det er bare i tilfelle tunnelene treffer selve borehullet 
at de vil bli ødelagt. Energiuttaket kan bli påvirket grunnet lavere grunnvannsnivå og endret varmestrøm gjennom 
berget. I enkelte tilfeller kan konflikt med borehull løses gjennom lokale tiltak i tunnelen. Faren for forurensning av 
grunnvann er vurdert som liten.  
 
Alternativ A1 er vurdert å ha minst konsekvenser for grunnvannsressursene. Kortest samlet tunnellengde og minst 
omfattende utbygging av kryss gir minst risiko for påvirkning av grunnvann og eksisterende brønner. Alternativ 
B2+C vil kunne få størst konsekvenser, fordi samlet tunnellengde er størst, tunneltraseene går dypere og det blir 
en omfattende utbygging i Rådalen. C-alternativene med kobling i tunnel mellom E39 fra Os og Flyplassvegen 
medfører noe større negativt omfang av tiltaket i alle alternativ (økt samlet tunnellengde), idet risikoen for 
grunnvannsenking og at traseene vil berøre eksisterende energibrønner øker noe.  
 
Hovedkonklusjonen er at influensområdet har liten verdi for landbruk og grunnvann som naturressurs. Alle 
vurderte utbyggingsalternativer berører de samme grunnvannsressursene, uten at dette får vesentlige 
konsekvenser for eventuell ressursutnyttelse.  
 
Naturressurser 0 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C 

 
1 Nordås 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
2 Steinsvikvegen 0 0/- - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
3 Flyplassveien 0 0/- - - - 0/- 0/- - - 
4 Fana stadion -Rådalen 0 0/- 0/- 0/- 0/- - - - - 
Samlet konsekvensvurdering 0 0/- 0/- - - - - - - 
 
Kollektivalternativene: 
I K1 kobles ny E39 fra Os til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring som i 0-alternativet. Alternativet får 
ingen nye konsekvenser, men det antas at grunnvannssenkingen i Rådalen blir mindre enn i 
utbyggingsalternativene. I K2 kobles ny E39 kobles til Fanavegen med fullt kryss i Rådalen, med konsekvenser for 
grunnvannssenkning som i utbyggingsalternativene. E39 ”Råtunnelen” vil mest sannsynlig ikke berøre 
eksisterende energibrønner. 
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8.7 Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser 

8.7.1 Samlet vurdering  
I henhold til Håndbok 140 Konsekvensanalyser er det gjort en samlet vurdering av om alternativene bidrar negativt 
eller positivt til netto nytte i forhold til 0-alternativet. Håndboken benytter følgende kategorier: 
 

• Negativt bidrag, strider mot nasjonale mål 
• Negativt bidrag, overvekt av negative konsekvenser 
• Bidrag nær null, negative konsekvenser oppveies i stor grad av positive konsekvenser 
• Positivt bidrag, overvekt av positive konsekvenser 

 
For kulturmiljø og naturressurser er konklusjonen i deltemautredningene at temaene ikke bør tillegges vekt i 
samlet vurdering. De negative konsekvensene i forhold til 0-alternativet er små, og alternativene er innbyrdes 
tilnærmet like. 
 
De negative konsekvensene er i hovedsak knyttet til fysiske konsekvenser av store landskaps- og naturinngrep i 
kryssområdene. De største landskapskonfliktene er knyttet til alternativene med lang ”Søråstunnel” og området 
ved Skeievatnet og Siljustøl, som er gitt høy landskapsverdi. De største naturmiljøkonfliktene er knyttet til 
arealforbruk og barrierevirkning i kulturlandskapet på Rå, ved Holtastølen. I denne vurderingen er det lagt til grunn 
nulltoleranse for utslipp av forurenset overvann og tunnelvann til Råtjørn, Apeltunvannet, Skeievannet og 
vassdragene nedstrøms, samt krav om håndtering av alt potensielt forurenset vann i både anleggs- og driftsfase. 
Vassdragene berøres ikke direkte i noen alternativ.  
 
Alle alternativ er gitt positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv, som omfatter konsekvenser som støy og 
luftforurensning. Avlastning av trafikken på dagens vegnett når hovedvegnettet går i tunneler, gir vesentlig 
reduksjon i støybelastning. Fordi de nye kryssene i hovedsak ligger i områder som allerede er belastet av 
eksisterende veger, er de positive miljøkonsekvensene for planområdet som helhet vurdert å være høyere enn de 
negative konsekvensene av økt nærføring til enkelte boligområder og friluftsområder. 
 
 
8.7.2 Rangering 
I en samlet vurdering der negative konsekvenser tillegges vekt, vil alternativene B1+C, B2 og B2+C som gir størst 
inngrep i Rådalen og ved Skeievatnet få middels negativ konsekvens, mens de øvrige alternativene har liten til 
middels negativ konsekvens sett under ett. Ingen av alternativene utmerker seg likevel som spesielt mye bedre 
eller dårligere enn de andre. 
 
Dersom de beregnede positive konsekvensene for nærmiljøet tillegges vekt, vurderes de positive konsekvensene i 
stor grad å oppveie for de negative. Ingen av alternativene er vesentlig mye bedre enn de andre, men 
alternativene B2 og B2 + C er beregnet å gi noe større reduksjon i antall støyutsatte. 
 
Tiltaket som helhet har både positive og negative konsekvenser uavhengig av alternativ. I tillegg er det 
forskjellene mellom alternativene totalt sett små. På bakgrunn av dette er det valgt å ikke rangere alternativene 
med tanke på ikke prissatte konsekvenser.  
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 Alternativer 
Fagtema 0 K1 K2 A1 A1+C A2 A2+C B1 B1+C B2 B2+C Referanse 
Landskapsbilde    - /- - - - - - - - - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - Kap. 8.2 
Nærmiljø og 
friluftsliv    +/++ +/ ++ ++ ++ ++ ++ ++ /+++ ++ /+++ Kap. 8.3 

Kulturmiljø    - - - - - - - - Kap. 8.4 
Naturmiljø    - - / - - - / - - - - - /- - - / - - - Kap. 8.5 
Naturressurser    0 / - 0 / - - - - - - - Kap. 8.6 

Samlet 
vurdering    

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Negativ 
/ nær 
null 

Fastsatt 
her 

Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser 

 
 
8.7.3 Samlet vurdering av kollektivalternativene: 
I K1 består det fysiske tiltakene av at E39 fra Os kobles til Fanavegen i Rådalen med en enkel rundkjøring som i 
0-alternativet, bortsett fra at Fanavegen mellom Rådalskrysset og Søråskrysset utvides til 6 felt. Behovet for 
utfylling i Råtjern gir negativ konsekvens sammenlignet med 0-alternativet.  Alternativet gir samlet sett minst 
fysiske inngrep, men gir ikke den reduksjonen i trafikkmengde, støy og luftforurensning som er beregnet for 
utbyggingsalternativene.  
 
I K2 kobles ny E39 kobles til Fanavegen med fullt kryss i Rådalen, E39 kobles til Rv580 Fritz C. Riebers vei med 
tunnel, mens Rv 580 ”Søråstunnelen” ikke bygges. Fysiske inngrep er begrenset til Rådalen og Nordås, slik at de 
mer konfliktfylte områdene Holtastølen og Skeievatnet ved Flyplassvegen ikke blir berørt. For nærmiljø gir heller 
ikke dette kollektivalternativet den positive konsekvensen i form av reduksjon i trafikkmengde, støy og 
luftforurensning som er beregnet for utbyggingsalternativene.  
 
 
 



E39 / Rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning  
 

Statens vegvesen Region vest  
 

73 

9 ANDRE KONSEKVENSER 

9.1 Håndtering av masseoverskudd 

Tiltaket vil medføre stort overskudd av både jord- og steinmasser. 
Endelig bruk av overskuddsmassene er ikke klarlagt, men det er en målsetting å sikre en god samfunnsmessig 
bruk av ressursene som massene representerer.  
 
Grønn etat i Bergen kommune ønsker at overskuddet av jordmasser benyttes til bakkeplanering på et om lag 100 
daa hogstfelt i Hordnesskogen. Transportavstanden vil bli om lag 3 km fra Rådal og om lag 5 km fra 
Holtastølen/Skeievatnet. 
 
Det er igangsatt et forprosjekt for utbedring og trafikksikring av Skeievegen for å klarlegge behovet for 
steinmasser til dette tiltaket. Det er også igangsatt mulighetsstudier for opprusting av Grimseidvegen og 
Skagevegen i regi av Bergensprogrammet. Grønn etat i Bergen kommune ønsker å bruke steinmasser fra 
prosjektet til skogsveger i Hordnessskogen og på Bontveit. Disse tiltakene vil imidlertid ikke kunne ta i mot store 
volum. Mest aktuell bruk av den største mengden av steinmasseoverskuddet er bygging av ny rullebane på 
Bergen Lufthavn Flesland. Transportavstanden til Flesland er om lag 6 km. 
 
Det er beregnet masser for alternativene det fremmes reguleringsplan for: 
 
Alternativ B1 og B1+C 
Jordmasser 
Det største bidraget av jordmasser kommer fra masseutskifting av myren i kryssområdet i Rådal. Her må 150 000 
m3 jord fjernes. Ved Holtastølen må i tillegg 30 000 m3 tas bort, til sammen 180 000 m3.  
 
Om lag 20 000 m3 av jordmassene vil bli brukt på anlegget til jorddekning av skråninger, tildekking av riggareal og 
støyvoller. Ca. 90 000 m3 kan brukes i terrengforming rundt krysset ved Holtastølen. Resten, ca 70 000 m3, må 
brukes til andre formål utenfor planområdet.  
 
Steinmasser 
Volumet av sprengt stein fra tunnelene vil bli mellom 615 000 m3 (alt. B1) og 760 000 m3 (alt. B1+C) Av dette vil 
ca. 100 000 m3 benyttes til vegbygging og 75 000 m3 kan brukes til oppfylling av næringsareal i Rådal.  Resten, 
ca. 440 000 – 585 000 m3, må transporteres ut av området.  
 
Alternativ B2 og B2+C 
Jordmasser 
Det største bidraget av jordmasser kommer fra masseutskifting av myren i kryssområdet i Rådal. Her må 150 000 
m3 jord fjernes. 
 
Om lag 120 000 m3 av jordmassene vil bli brukt på anlegget til jorddekning av skråninger, tildekking av riggareal 
og støyvoller. Resten, 30 000 m3, må brukes til andre formål utenfor planområdet. I dalsøkket ved Holtastølen kan 
det plasseres og terrengformes inntil 200 000 m3. Dersom jordmassene kan plasseres her, vil det ikke være 
behov for å plassere masser utenfor planområdet. 
 
Steinmasser 
Volumet av sprengt stein fra tunnelene vil bli mellom 740 000 m3 (alt. B2) og 890 000 m3 (alt B2+C) Av dette vil 
ca. 75 000 m3 benyttes til vegbygging, og ca 75 000 m3 kan brukes til oppfylling av næringsareal i Rådal. Inntil 
200 000 m3 kan plasseres til riggområde ved Holtastølen.  Resten, ca. 390 000 – 540 000 m3 må transporteres ut 
av området. 
 
Kryssområdene i Rådalen og ved Flyplassveien forutsettes å kunne fungere som midlertidige deponiområder før 
videre transport av steinmasser til andre deponiplasser eller formål. På Nordås er det ikke plass til midlertidig 
deponering av masser. 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Masseoversikt i reguleringsplan 
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9.2 Konsekvenser i anleggsfasen 

9.2.1 Nærmiljø og støy 
Konsekvensene knyttes til selve anleggsarbeidene med 
sprenging av tunnelene, anleggstrafikk og uttransport av 
overskuddsmasser fra tunneler og kryssområdene, og 
arbeid i selve kryssområdene og områder for midlertidig og 
varig deponering av masser.  
 
Arbeidene vil kunne medføre belastninger på beboerne i nærmiljøet i form av støy og støvplager. Det må også 
påregnes noe belastning og redusert framkommelighet på lokalvegnett og hovedveger i perioder. Dette gjelder 
både i form av omlegginger i forbindelse med vegarbeidene, og transport av masser. Trafikk med masseflytting av 
jord og steinmasser bør skje på tider med liten trafikk, men skal følge gjeldende støyforskrifter og unngå arbeid 
nattestid.  
 
Boligområdene i planområdet har et godt utviklet gang- og sykkelvegnett som, bortsett fra Osbanetraseen i 
Rådalen, ikke vil bli særlig berørt av veganlegget. Dette sikrer trygghet for gående og syklende i anleggsperioden. 
Det må likevel regnes med at det i kortere perioder med redusert framkommelighet og omlegging av g/s-veger, 
særlig i perioder med midlertidig omlegging av vegtraseer. Fortau og gang/sykkelveger langs lokalvegnettet kan 
bli påvirket av støy, støv og utrygghet i den grad det blir nødvendig å benytte deler av lokalvegnettet i forbindelse 
med arbeidene, for eksempel ved transport av masser. Det gjelder kanskje spesielt områdene langs 
Grimseidvegen. 
 
I Rådalen vil eksisterende bebyggelse være utsatt for støy fra generell anleggsvirksomhet og 
sprengingsarbeidene i første fase. Senere vil uttransport av masser og bygging av kryssområdet være 
støyskapende. Osbanetraseen og Fanavegen vil bli berørt av midlertidige omlegginger som følge av arbeidene. 
Det forutsettes at nødvendige tiltak blir gjennomført for å overholde gjeldende regler for støy, og at midlertidige 
vegomlegginger gjennomføres og sikres på forsvarlig vis. 
 
På Nordås vil nærmeste bebyggelse være noe utsatt for støy fra generell anleggsvirksomhet og 
sprengingsarbeidene i første fase, men i hovedsak er det næringsområder som påvirkes. Bygging av 
tunnelportaler og ramper kan skje mens trafikken går på eksisterende veger. 
 
Ved Holtastølen vil omkringliggende bebyggelse være utsatt for støy fra både anleggsvirksomhet og 
sprengingsarbeidene i første fase. Senere vil uttransport av masser og bygging av kryssområdet være 
støyskapende. Området ligger inntil bebyggelse og regulerte friområder, og må sikres forsvarlig. Bygging av 
portaler og ramper kan skje mens trafikken går på eksisterende veger, og det er bare i siste byggefase at det vil 
være behov for midlertidig trafikkavviklingstiltak langs Flyplassveien.  
 
I alternativene med kryss ved Skeievatnet er det mindre bebyggelse enn i alternativene ved Holtastølen, og færre 
beboere som vil bli berørt. Golfbanens gangveger og kryssing av Flyplassvegen vil bli berørt, men også her vil 
bygging av portaler og ramper kunne skje mens trafikken går på eksisterende veger, og det er bare i siste 
byggefase at det vil være behov for midlertidig trafikkavviklingstiltak langs Flyplassveien.  
 
Det forutsettes at det i anleggsperioden blir tatt nødvendig hensyn til omgivelsene, og at Forurensningslovens 
regler for midlertidig anleggsarbeid og gjeldende støyforskrifter blir lagt til grunn for gjennomføring av 
anleggsarbeidene.  
 
 

Bakgrunn og grunnlagsinformasjon: 
- Deltema naturmiljø, oktober 2005 
- Deltema naturressurser, oktober 2005 
- Deltema nærmiljø og friluftsliv, januar 2006 
- Multiconsult, Ev39 Svegatjørn – Rådal. 

Rapport nr. 610632-1, 30. juni 2005. 
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9.2.2 Forurensning 
Konsekvensene knyttes til faren for utslipp av forurenset vann fra tunneldrivingen, og omfatter steinstøv og rester 
av sprengstoff i form av nitrogenforbindelser. Partikler og stoffer kan være skadelige for eksisterende naturmiljø i 
den grad konsentrasjonene blir for høye. Konsekvensene kan også knyttes til avrenning fra midlertidig og varig 
deponering av tunnelmasser. 
 
Følgende vann og bekker vil kunne bli berørt: 
Vann Hoh (m) Størrelse (km2) Nedbørsfelt (km2) Midlere avrenning (l/s) 
Skeievatnet 22 0,08 2 125 
Råtjern 33 0,005 0,5 30 
Apeltunvatnet 32 0,11 4 300 
 
Bekken fra Rådalen til Råtjern og videre ut i Apeltunvatnet: Middelvannføring 30-50 l/s. 
Bekken fra Apeltunvatnet og ut i Nordåsvatnet: Middelvannføring vil være 300-400 l/s. 
Bekken fra Skeievatnet og ut i Nordåsvatnet (Aureelven): Middelvannføring beregnet til 125-250 l/s.  
 
På grunn av relativt små nedbørsfelt og relativt mye nedbør, vil vannføringen i bekkene være svært variabel. I 
bebygde områder er bekkene delvis lukket.  
 
Grunnvann kan bli berørt. Det finnes få data på grunnvannsnivå i området. Opplysninger fra 
brønnboringsdatabasen for 4 fjellbrønner angir at vannstanden står mellom 0 og 8 m under brønntoppen. Ut fra 
disse opplysningene, samt tolkning av hydrologiske og topografiske data antas det at grunnvannsnivået står 
forholdsvis høyt i terrenget (0-30 m under bakkenivå). Dette skyldes både mye nedbør og relativt tett grunn. Langs 
bekkeløp og i forsenkninger i terrenget står grunnvannet nesten opp til terrengoverflata.  
 
I Rådal ligger veganlegget i sin helhet på nordsiden av vannskillet. Alt vann drenerer naturlig mot Råtjørn, 
Apeltunvatnet og videre til Skjoldabukta i Nordåsvatnet. Også på Nordås drenerer anlegget i sin helhet mot 
Skjoldabukta. 
 
Ved Flyplassvegen og alternativene med kryss ved Skeievatnet eller Holtastølen drenerer vannet naturlig mot 
Skeievatnet og Steinsvikelven, som munner ut i Nordåsvannet ved Steinsviken.  
 
Vannbehandling  
Vann fra tunnelene, blant annet fra spyling av røysa etter sprenging, vil bli tatt hånd om separat og renset før 
utslipp. Alle tunnelene vil ha lavbrekk inne i tunnelene, slik at alt vann vil bli samlet i lavpunktet og må pumpes ut i 
et separat, lukket system. Alt produksjonsvann fra tunneler i anleggsfasen er pålagt å ledes gjennom en slam- og 
oljeavskiller som dimensjoneres i henhold til regler fra SFT før det går ut til resipient. På grunn av 
Apeltunvassdraget og Skeievassdraget/Steinsvikvassdraget sin høye sårbarhet for påvirkning av naturmiljøet, vil 
det være naturlig å lede vannet via sandfangskummer eller sedimentasjonsbasseng for å samle opp steinpartikler. 
Denne vannbehandlingen vil også være aktuell for tunnelvann i driftsfasen. 
 
Vannbehandling som beskrevet ovenfor vil ta hånd om forurensning av olje og fine partikler, i tillegg til eventuell 
organisk eller uorganisk forurensning bundet til partikler i tunnelvannet. Forurensning som er løst i vannet i form 
av ioner vil imidlertid i liten grad bli fanget opp. Dette gjelder først og fremst nitrogen/ammonium fra sprengstoff. 
Ved å etablere god lufting av produksjonsvannet fra rørledningene som fører til olje- og slamavskiller, for 
eksempel med overrislingsanlegg, kan mye av ammoniakk og ammonium fjernes fra produksjonsvannet før det 
ledes til resipient/vassdragene.  
 
Vannbehandlingen og spyling av tunnelmassene inne i tunnelen gjør at konsentrasjonene i avrenningsvannet fra 
transport og deponerte masser er lavere. Mengden av utvaskete steinpartikler og forurensningsstoffer i deponerte 
masser vurderes å avta relativt raskt med tiden, og vil etter hvert ikke ha innvirkning på omgivelsene. 
 
Ytterligere tiltak for å fange opp steinstøv og partikkelbundet forurensning kan være etablering av 
siltskjørt/siltgardin i resipienten. Slike ekstra tiltak er foreløpig ikke vurdert. Det bør også planlegges beredskap for 
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oppsamling eller andre tiltak ved eventuelle ekstraordinære utslipp fra anleggsdriften, for eksempel oljesøl fra 
maskiner. 
 
Vurdering av utslippspunkt 
Mest kritisk for forurensing er Råtjørn, som allerede er sterkt belastet med avrenning fra omkringliggende områder 
og eksisterende vegnett. Skeievatnet og vassdraget nedstrøms (Steinsvikvassdraget/Aureelven), som fungerer 
som henholdsvis hekkeplass for fugl og gyteplass for fisk, er også svært sårbare for forurensning. Valg av 
utslippspunkt i forhold til disse resipientene må vurderes nøye, for å redusere muligheten for skadevirkninger av 
utslipp. Det bør vurderes å føre alt potensielt forurenset vann i lukket system forbi de mest sårbare delene av 
vassdragene, og eventuelt direkte til Nordåsvannet. Fortynningen av eventuell forurensning vurderes da å bli så 
betydelig at avrenningen vil være uten skadelig effekt på vannet i resipienten. 
 
Utslippsmengder av produksjonsvann vil være store i forhold til vannføringen i bekkesystemet i Rådalen. For 
tunnelene som munner ut i Rådalen kan man også vurdere om tunnelvannet bør pumpes mot sør og dreneres til 
Fanafjorden. Alternativt kan vannet pumpes til avløpsnettet knyttet til avfalls-/deponianlegget i Rådal. Anlegget har 
videre tilkobling til kommunalt renseanlegg på Flesland. Ved valg av en løsning der vanntilførselen til Råtjern 
endres, må det tas hensyn til vannbalanse i Råtjern og Apeltunvatnet i planleggingen av overvannssystemet. 
 
Vurderingene av utslippspunkt vil også gjelde for tunnelvann i driftsfasen. 
 
Alle alternativene har de samme resipientene for avrenningsvann, og er bare skilt av omfanget av tunneler og 
mengde tunnelvann. For både Apeltunvassdraget og Skeievannet/vassdraget nedstrøms er det viktig at de ikke 
blir tilført unødvendig forurensning, og at eventuelle utslipp legges til mindre følsomme punkt med god 
rensekapasitet.  Når endelig alternativ er valgt, bør det derfor gjøres en nærmere vurdering av utslippsmengder av 
tunnelvann i forhold til vannførsel i, og følsomheten til alle resipientene. Dette må også ses i sammenheng med 
transportavstander for vannet og alternative utslippspunkt. 
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10 SAMLET VURDERING 

10.1 Forutsetninger og metode 

Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse består av en samfunnsøkonomisk analyse, og eventuelt en 
utredning av lokal og regional utvikling.  
 
Det er ikke mulig å beregne alle virkninger i kroner. Den samfunnsøkonomiske analysen er derfor delt i analyse av 
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Analysen er en systematisk avveining av relevante fordeler mot ulemper. 
Målet er å velge løsninger der samlede fordeler overstiger ulemper. 
 
Utredning av lokal og regional utvikling tar for seg indirekte og langsiktige konsekvenser for lokalsamfunn eller 
region. Gjennom slike utredninger kan en synliggjøre hvordan prosjektets virkninger fordeler seg på grupper eller 
områder. Lokale og regionale virkninger overlapper ofte den samfunnsøkonomiske analysen. Slike analyser er 
derfor skilt fra den samfunnsøkonomiske analysen for å unngå dobbelttellinger. Et forhold som er en fordel for en 
gruppe eller et område, innebærer ofte en tilsvarende ulempe for andre grupper eller områder 
(fordelingsvirkninger). Utredningsprogrammet legger til grunn at det ikke er behov for en utredning av lokal og 
regional utvikling. Begrunnelsen er at tiltaket er vurdert som en lokal omlegging av vegtraséer for å løse 
framkommelighet og trafikkavvikling, etter at overordnede planvedtak har fastslått at E39 skal gå gjennom 
Rådalsområdet (St.meld. nr.21(1994-95) Kyststamveien og Kommunedelplan for E39 Os – Bergen). 
 
Før anbefalingen skal det oppsummeres i hvilken grad alternativene dekker det opprinnelige behovet for 
prosjektet og de prosjektspesifikke målene.  
 
Statens vegvesen vil som tiltakshaver avslutningsvis komme med en anbefaling på valg av alternativ. 
Anbefalingen gjøres som en egen vurdering etter at resultatene fra utredningene er presentert. Hovedregelen er at 
Statens vegvesen tar utgangspunkt i sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen, velger det 
alternativet som er rangert først, og anbefaler dette. I praksis er det mange hensyn som ligger bak anbefalingen. 
Statens vegvesens metodikk har derfor laget et tydelig skille mellom resultatet fra den samfunnsøkonomiske 
analysen og øvrige analyser, mål og hensyn. Det vil fremgå om Statens vegvesen har innsigelse til valg av enkelte 
alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skjematisk fremstilling av Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse 

Prissatte konsekvenser 
(beregninger) 

Ikke-prissatte konsekvenser 
(vurderinger) 

Samlet vurdering av prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser 

Anbefaling 

Evt. utredning av lokal og 
regional utvikling. 
Drøfting av fordelings-
virkninger og måloppnåelse. 

Samfunnsøkonomisk analyse 
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10.2 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å rangere hvilke alternativer som er mest fordelaktige for 
samfunnet. Et prosjekt vil være til fordel for samfunnet når den samlede vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 
og den beregnede netto nytte til sammen blir positiv.  
 
Sammenstillingen oppsummerer resultatene fra de prissatte beregningene og de ikke-prissatte vurderingene. 
Sammenstillingen er en kvalitativ analyse som bygger på faglig skjønn. Den vil vanligvis ikke kunne gi absolutte 
svar. Sammenstillingen er siste trinn i den samfunnsøkonomiske analysen, og må ikke oppfattes som den 
endelige anbefalingen for prosjektet. 
 
Sammenstillingen deles i to steg: 

• først vurderes det om summen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er positiv eller negativ for 
hvert alternativ 

• deretter rangeres alternativene 
 
Rangering er kun gjort for de fire alternativene det fremmes reguleringsplan for. 
 
 
Alternativ 0 B1 B1+C B2 B2+C 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 366 556 13 959  285 878 - 83 082  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

 Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

 Positiv 0 Positiv Negativ 
Rangering  1 3 2 4 
Sammenstillingstabell for alternativene som er utredet og det fremmes reguleringsplan for 

 
Alternativ 0 A1 A1+C A2 A2+C 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 384 505  137 028  303 814  40 625  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

 Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

 Positiv Positiv Positiv Positiv 
Rangering  Ikke rangert Ikke rangert Ikke rangert Ikke rangert 
Sammenstillingstabell for utbyggingsalternativene som kun er utredet i KU 

 
Alternativ 0 K1 K2 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 - 92 226 2 311  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

   

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

   

Rangering  Ikke rangert Ikke rangert 
Sammenstillingstabell for kollektivalternativene 
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10.3 Drøfting av måloppnåelse 

Før anbefalingen skal det oppsummeres i hvilken grad alternativene dekker det opprinnelige behovet for 
prosjektet og de prosjektspesifikke målene.  
 
Statens vegvesens håndbok 140 angir ikke skala for gradering av måloppnåelse, men anbefaler tekstlig omtale 
benyttes. Vi har valgt å klassifisere samlet vurdering av måloppnåelse etter følgende femdelte skala:   
 

Svært god – god – middels – dårlig – svært dårlig  
 
 
Mål for tiltaket E39/Rv580 Rådal-Sørås er å koble ny E39 til/fra Os til vegsystemet i Rådalen/Laguneområdet på 
en måte som gir god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. Tiltaket skal gjennomføres 
med minst mulig ulempe for mennesker, miljø og samfunn, til lavest mulig kostnad (se også kap.2.3 Målsetting). 
 
Ny E39/Rv 580 Rådal – Sørås skal med andre ord: 

- Oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt stamvegnett 
- Gi god trafikkavvikling for gjennomgangstrafikk, lokalvegtrafikk og kollektivtrafikk 
- Gi god trafikksikkerhet 
- Avlaste eksisterende lokalvegnett  
- Gi best mulig samfunnsøkonomi 
- Gi minst mulig negative miljøkonsekvenser 

 
Vurdering av samfunnsøkonomi og miljøkonsekvenser er omfattet av samfunnsøkonomisk analyse. I drøfting av 
måloppnåelsen vurderes nasjonale målsetninger for effektivt stamvegnett, trafikkavvikling, trafikksikkerhet og 
avlastning på eksisterende vegnett.  
 
 

Alternativ Grad av måloppnåelse Samlet vurdering 
av måloppnåelse 

B2 God trafikkavvikling på stamveg og lokalveger inkl. kollektivtrafikk, svært god 
trafikkavlastning på eksisterende vegnett, god trafikksikkerhet Svært god 

B1 God trafikkavvikling på stamveg og lokalveger inkl. kollektivtrafikk, god 
trafikkavlastning på eksisterende vegnett, god trafikksikkerhet God 

A2 Ok trafikkavvikling, ok trafikkavlastning, god trafikksikkerhet Middels 
A1 Ok trafikkavvikling, ok trafikkavlastning, god trafikksikkerhet Middels 

K2 God trafikkavvikling på stamveg og for kollektivtrafikk, dårlig trafikkavvikling 
og trafikkavlastning på lokalvegnett Dårlig  

K1 
Ikke effektivt stamvegnett, svært dårlig trafikkavvikling for stamveg og 
lokalveger, svært dårlig trafikkavlastning på lokalvegnett, god trafikkavvikling 
kollektivtrafikk 

Svært dårlig 

B2+C Ikke godkjent av Vegdirektoratet mht. trafikksikkerhet Svært dårlig 
B1+C Ikke godkjent av Vegdirektoratet mht. trafikksikkerhet Svært dårlig 
A2+C Ikke godkjent av Vegdirektoratet mht. trafikksikkerhet Svært dårlig 
A1+C Ikke godkjent av Vegdirektoratet mht. trafikksikkerhet Svært dårlig 
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10.4 Tiltakshavers anbefaling 

Tiltakshaver anbefaler foreløpig alternativ B1 eller B2. Statens vegvesens vil gi sin endelige anbefaling etter at det 
er gjort en samlet vurdering av innkomne merknader til planforslag og KU, før sluttbehandling i Bergen kommune. 
 
Alternativ B1 med kort tunnel har en beregnet byggekostnad på 975 mill 2006-kr. Alternativ B2 med lang tunnel 
har en beregnet byggekostnad på 1075 mill 2006-kr. Alternativ B2 med lang tunnel er dermed anslagsvis 100 mill 
kr dyrere enn alternativ B1 med kort tunnel. Alternativ B1 har en beregnet netto nytte på 366 556 mill. kr., 
alternativ B2 er beregnet til 285 878 mill. kr. 
 
B-alternativene med kort eller lang tunnel gir en trafikkavlastning på eksisterende vegnett i området 
Flyplassvegen/Søråskrysset på mellom 15.000 og 25.000 ÅDT, sammenlignet med 0-alternativet. Valget mellom 
kort eller lang ”Søråstunnel” påvirker ikke trafikktallene, men har betydning for hvor lang strekning av 
Flyplassvegen inn mot Rådalskrysset som får trafikkavlastning.  
 
Avlastning av trafikk på dagens vegnett når hovedvegnettet går i tunneler, gir vesentlig reduksjon i støybelastning. 
Fordi de nye kryssene i hovedsak ligger i områder som allerede er belastet av eksisterende veger, er de positive 
miljøkonsekvensene for planområdet som helhet vurdert å være høyere enn de negative konsekvensene av økt 
nærføring til enkelte boligområder og friluftsområder. Alternativ B1 vil ha noe mindre positiv konsekvens enn 
alternativ B2, grunnet nærføring til boligbebyggelsen rundt kryssområdet ved Holtastølen. Alternativ B2 vil gi 
trafikk- og støyreduksjon på en lengre strekning av Flyplassvegen enn B1, og dermed færre støyutsatte. 
 
Alternativ B1 vil ha en ulempe i forhold til arealforbruk og barrierevirkning på Rå ved Holtastølen. Alternativ B2 vil 
tilsvarende ha negative konsekvenser for det verdifulle landskapet i området ved Skeievatnet og Siljustøl. Begge 
alternativer vil gi store landskapsinngrep i det området de berører. 
 
Alternativ B1 og B2 kommer begge godt ut i forhold til prosjektets mål om en løsning som gir god trafikkavvikling 
for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk, med minst mulig ulempe for menneske, miljø og samfunn, til 
lavest mulig kostnad. Valget står mellom B1 sin økonomiske fordel, veid opp mot B2 sine fordeler med hensyn til 
trafikk- og støyreduksjon på en lengre strekning av Flyplassvegen, både i forhold til eksisterende boligbebyggelse 
på Rå/Holtastølen, og i forhold til potensial for framtidig arealbruk i dette området.  
 
A-alternativene skiller seg fra B-alternativene ved begrensninger på svingemuligheter i Rådalen. A-alternativene 
tillater kun påkjøring til og avkjøring fra Os. Dette medfører dårligere trafikkavlastning av lokalvegnettet enn i B-
alternativene, samtidig som arealbeslag, kostnader og miljøkonsekvenser i stor grad tilsvarer B-alternativene med 
fullt kryss. Statens vegvesen vil derfor fraråde A-alternativene. 
 
Utvidelse av A- eller B-alternativene med tunnellenke mellom E39 (Os) – Flyplassvegen, de såkalte C-
alternativene, er ikke godkjent av Vegdirektoratet. Alle kryss i tunnel skal godkjennes av Vegdirektoratet. Avslaget 
fra Vegdirektoratet er begrunnet ut fra hensynet til trafikksikkerhet. Løsningen medfører for mange valg for 
trafikantene på en for kort strekning, med flere av- og påkjøringsramper med korte vekslingsfelt. Dersom ett av C-
alternativene blir valgt, vil det være nødvendig for Statens vegvesen å fremme innsigelse.  
 
Tunnellenkene mellom E39 (Os) – Flyplassvegen gir en kjørestrekning på opp mot 1,3 km lengre enn tilsvarende 
kjørestrekning på eksisterende vegnett. Eksisterende vegnett i dagen blir dermed et fordelaktig vegvalg. 
Trafikkberegningen viser en ÅDT ned mot null på tunnellenkene i C-alternativene. Tunnellenkene vil dermed i liten 
grad bidra til trafikkavlastning av eksisterende vegnett i området. Miljøkonsekvensene av C-alternativene skiller 
seg minimalt fra B-alternativene. C-alternativene gir en merkostnad på 215 mill 2006-kr. Alternativ B1+C har en 
beregnet netto nytte på 13 959 mill. kr. og alternativ B2+C har en beregnet netto nytte på -83 082 mill. kr., dvs. en 
negativ netto nytte. Ut fra dette, og vurdert opp mot målsettingen med prosjektet, ser Statens vegvesen ingen 
fordeler med å velge C-alternativene. 
 
Alternativ K1 innebærer kobling av ny E39 fra Os til Rv580 Fanavegen med rundkjøring i Rådalen, tilsvarende 
som i 0-alternativet. I tillegg bygges kollektivfelt mellom Rv580 Flyplassvegen og kollektivterminalen ved Lagunen. 
Feltene etableres gjennom en utvidelse av vegen mellom rundkjøringene til 6 felt, der 2 felt er forbeholdt 
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kollektivtrafikk. Alternativet vil gi svært høye trafikktall, langt over dagens nivå, og vil medføre svært vanskelige 
avviklingsforhold for trafikken. Vurdert i forhold til prosjektets mål om en løsning som gir god trafikkavvikling for 
både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk, med minst mulig ulempe for menneske, miljø og samfunn, kommer 
alternativet svært dårlig ut. Til tross for en lav byggekostnad på kun 100 mill 2006-kr, veier ikke dette opp for 
manglende måloppnåelse og de store ulempene med alternativet. Beregnet netto nytte for alternativet er -92 226 
mill. kr., dvs. en negativ netto nytte. Statens vegvesen vil på det sterkeste fraråde både alternativ 0 og alternativ 
K1. Dersom alternativ 0 eller alternativ K1 blir valgt vil det være nødvendig for Statens vegvesen å fremme 
innsigelse. 
 
Alternativ K2 innebærer kobling av ny E39 fra Os til Rv580 Fritz C. Riebers vei med tunnel, fullt kryss i Rådalen og 
kollektivfelt ved Lagunen, som i B-alternativene. K2 skiller seg fra B-alternativene ved at Rv580 ”Søråstunnelen” 
ikke bygges. K2 gir en trafikkavlastning på eksisterende vegnett i området Flyplassvegen/Søråskrysset på om lag 
10.000 ÅDT sammenlignet med 0-alternativet, mot B-alternativenes trafikkavlastning på mellom 15.000 og 25.000 
ÅDT. K2 vil gi akseptable forhold for stamvegtrafikk og kollektivtrafikk, men medfører dårlig framkommelighet for 
lokalvegtrafikk. K2 har en beregnet byggekostnad på 760 mill 2006-kr, og en beregnet netto nytte 2 311 mill. kr. 
Statens vegvesen mener alternativ K2 vil kunne fungere akseptabelt som et første byggetrinn som senere utvides 
til alternativ B1 eller B2. 
 
 
Alternativ 0 B1 B1+C B2 B2+C 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 366 556 13 959  285 878 - 83 082  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

 Negativ → nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

 Positiv 0 Positiv Negativ 
Rangering  1 3 2 4 
Samlet vurdering av 
måloppnåelse 

 God Svært dårlig Svært god Svært dårlig 

Anbefaling 
 

Anbefales 
Frarådes. 

Vil medføre 
innsigelse fra 

Statens vegvesen 
Anbefales 

Frarådes. 
Vil medføre 

innsigelse fra 
Statens vegvesen 

Oppsummeringstabell for alternativene som er utredet og det fremmes reguleringsplan for 

 
 
Alternativ 0 A1 A1+C A2 A2+C 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 384 505  137 028  303 814  40 625  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

 Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Negativ →nær 
null 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

 Positiv Positiv Positiv Positiv 
Rangering  Ikke rangert Ikke rangert Ikke rangert Ikke rangert 
Samlet vurdering av 
måloppnåelse 

 Middels Svært dårlig Middels Svært dårlig 

Anbefaling 
 

Frarådes 
Frarådes. 

Vil medføre 
innsigelse fra 

Statens vegvesen 
Frarådes 

Frarådes. 
Vil medføre 

innsigelse fra 
Statens vegvesen 

Oppsummeringstabell for utbyggingsalternativene som kun er utredet i KU 
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Alternativ 0 K1 K2 
Prissatte: 
Netto nytte (mill.kr.) 

 - 92 226 2 311  

Ikke prissatte: 
Samlet vurdering 

   

Samfunnsøkonomisk 
vurdering 

   

Rangering  Ikke rangert Ikke rangert 
Samlet vurdering av 
måloppnåelse 

 Svært dårlig Dårlig 

Anbefaling 
 Frarådes. 

Vil medføre 
innsigelse fra 

Statens vegvesen 

Aksepteres  
som første 
byggetrinn  

av B1 eller B2 
Oppsummeringstabell for kollektivalternativene 

 
 
 

10.5 Oppfølgende undersøkelser 

I utredningsarbeidet er det kartlagt behov for oppfølging av enkelte miljøkonsekvenser for å sikre at miljøkrav 
fastlagt i prosjektet og i gjeldende lover og regler innfris. Krav til miljøoppfølging er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
I forbindelse med byggeplanlegging og gjennomføring av prosjektet skal det utarbeides ett 
miljøoppfølgingsprogram (MOP) i samarbeid med Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland. Programmet 
skal sikre at alle relevante miljøkrav, også de som ikke er nevnt spesielt her, blir ivaretatt i videre planfaser, 
anleggs- og driftsfasen. Programmet skal redegjøre for miljøkravene som stilles til prosjektet både generelt og 
spesielt. Gjennom programmet skal det fastsettes hvilke fysiske tiltak, undersøkelser og overvåkning som skal 
gjennomføres, både i anleggsfasen og i første del av driftsfasen. 
 
Spesielle forhold som skal ivaretas er forholdet til vassdragene i planområdet. Ingen av vassdragene blir direkte 
berørt av tiltaket, men det foreligger en viss risiko for avrenning av forurenset vann fra veg og tunneler til 
Apeltunvassdraget og Skeievatnet/Steinsvikvassdraget. Utslipp til vassdragene tillates ikke. For Skeievatnet og 
vassdraget nedstrøms finnes det allerede et miljøovervåkningsprogram i forbindelse med utbyggingen av 
golfbanen. Det er mulig at dette programmet kan være utgangspunkt for videre overvåkning av vannkvalitet og 
eventuelle endringer i biologisk mangfold. I tillegg må eventuelle konsekvenser av endringer i grunnvannstand og 
vanntilførsel overvåkes, dette gjelder spesielt Rådalen og forholdet til Råtjørn, men også med tanke på eventuelle 
setningsskader på bygninger. 
 
Parallelt med konsekvensutredningen er det i reguleringsplanarbeidet utredet behov for støytiltak ut over 
skjermingstiltak langs veg. Det er gjennomført detaljerte støyberegninger som identifiserer boligadresser med 
samlet vegtrafikkstøy over Lden ≥ 55dB på utsatt fasade, og dermed har krav på utredning og gjennomføring av 
tiltak som lokal skjerm og/eller fasadetiltak i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Eventuelle tiltak skal 
utredes og planlegges som en del av byggeplanleggingen.  
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REFERANSER OG GRUNNLAGSRAPPORTER 

Rapportnavn og notater Dato Format Produsent Alternativ Trafikktall 
(grunnlag) 

Melding om konsekvensutredning Januar 
2005 A4 SVRV  A1, A2, B1, B2 

 2000 

Konsekvensutredning 
Deltema kulturmiljø 

Oktober 
2005 A4 SVRV  A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Konsekvensutredning 
Deltema naturmiljø 

Oktober 
2005 A4 Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Konsekvensutredning 
Deltema naturressurser 

Oktober 
2005 A4 Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Konsekvensutredning 
Deltema landskapsbilde 

November 
2005 A4 Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Konsekvensutredning 
Deltema nærmiljø og friluftsliv 

Januar 
2006 A4 Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Luftforurensning Oktober 
2005 A4 Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 

 August 2005 

Støyutredning Januar 
2006 A4 Kilde Akustikk AS / 

Asplan Viak AS A1, A2, B1, B2 August 2005 

Støyutredning 
Forbindelse mellom E39 (Os) og 
Rv580 Flyplassvegen 

Januar 
2006 A4 Kilde Akustikk AS / 

Asplan Viak AS 
A1+C, A2+C, 
B1+C, B2+C August 2005 

Tilleggsutredning ikke prissatte 
konsekvenser, Forbindelse mellom 
E39 (Os) og Rv580 Flyplassvegen 

Januar 
2006 A4 Asplan Viak AS A1+C, A2+C, 

B1+C, B2+C August 2005 

Trafikkberegninger (Contram) August 
2005 A4 Sivilingeniør Helge 

Hopen AS 
0, A1, A2, B1, B2, 
A1+C, A2+C, 
B1+C, B2+C 

 

Reviderte trafikkberegninger 
(Contram) Mars 2006 A4 Sivilingeniør Helge 

Hopen AS 
0, B1, B2, B1+C, 
B2+C, K2  

Kapasitetsanalyser (Vissim) August 
2006 A4 

Rambøll Norge AS 
/ Sivilingeniør 
Helge Hopen AS 

0, B1, B2, B1+C, 
B2+C, K2 

Revidert  
Mars 2006 

EFFEKT-beregninger  23.1.2007 A4 SVRV 
A1, A2, B1, B2, 
A1+C, A2+C, 
B1+C, B2+C, K1, 
K2 B2+C, K2 

August 2005, 
Revidert mars 
2006 

Virkemiddelnotat  April 2006 A4 SVRV   

Kollektivnotat September 
2006 A4 Sivilingeniør Helge 

Hopen AS  Revidert  
Mars 2006 

Hovedrapport Desember 
2006 A4 Statens vegvesen / 

Asplan Viak AS 

A1, A2, B1, B2, 
A1+C, A2+C, 
B1+C, B2+C, K1, 
K2 

Revidert  
Mars 2006 

Geologisk rapport Mars 2006 A4 SVRV A1, A2, B1, B2 August 2005 
Støyutredning 
 Mai 2006 A4 Kilde Akustikk AS / 

Kompas AS 
A1, A2, B1, B2 
 August 2005 

ROS-analyse Desember 
2006 A4 SVRV 

 
B1, B2, B1+C, 
B2+C 

Revidert  
Mars 2006 

Kostnadsoverslag Desember 
2006 A4 SVRV  B1, B2, B1+C, 

B2+C  
Revidert  
Mars 2006 

Teknisk/økonomisk rapport Desember 
2006 A4 SVRV 

 
B1, B2, B1+C, 
B2+C 

Revidert  
Mars 2006 

Forslag til reguleringsplan 
E39/Rv580 Rådal-Sørås 

Desember 
2006 A3 SVRV Alternativ B1 

 
Revidert  
Mars 2006 

Forslag til reguleringsplan 
E39/Rv580 Rådal-Sørås 

Desember 
2006 A3 SVRV Alternativ B2 

 
Revidert  
Mars 2006 
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Forslag til reguleringsplan 
E39/Rv580 Rådal-Sørås 

Desember 
2006 A3 SVRV Alternativ B1+C 

 
Revidert  
Mars 2006 

Forslag til reguleringsplan 
E39/Rv580 Rådal-Sørås 

Desember 
2006 A3 SVRV Alternativ B2+C 

 
Revidert  
Mars 2006 
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DEL B: UTREDNINGSPROGRAM  
(Revidert forslag – erstatter s. 24 i ”Melding om konsekvensutredning”) 
 
3 ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 
 
3.1 Alternativsavgrensning 
Som konklusjon på drøftingen i foregående kapittel, samt innkomne merknader til melding 
om konsekvensutredning, blir følgende utbyggingsalternativ lagt til grunn: 
• 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. 
• Tunnellenke E39 (Os) - Flyplassvegen 
 
3.2 Beskrivelse av tiltaket 
 
3.2.1 0-alternativet 
0-alternativet er dagens veger, inkludert 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:  
• E39 (Os) koblet mot Rv546 i Rådalsområdet. 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Søråskrysset, utbygd til 4 felts veg. 
• Bybane til Nesttun, inkl. kapasitetstiltak i Fjøsangerveien. 
• Ny vegforbindelse mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen. 
• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide). 
• Ny lokalveg fra Lagunen til Fanavegen ved Rådal. 
• Sandbrekkevegen åpen for gjennomkjøring. 
 
I forbindelse med utredningen av 0-alternativet skal det i henhold til Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, pkt 3.5., drøftes alternative 
virkemidler for å redusere kapasitetsproblemene i Rådalsområdet. 
 
3.2.2 Utbyggingsalternativet 
Alternative påhogg for Rv580 ”Søråstunnelen” ved Holtastølen eller Skeievatnet, samt 
alternative kryssløsninger for kobling E39 (Os) og Rv546 Fanavegen i Rådal gir følgende 
alternativ som skal konsekvensutredes: 
 
  Rv580 ”Søråstunnelen” 
  Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 

Rampe 
til/fra Os 

 
A1 

 

 
A2 

 
Rådal: 
E39 (Os) x  
Rv546 Fanavegen  

Fullt kryss 
 

 
B1 

 
B2 

 
I tillegg vil alternativene inkludert tunnellenke E39 (Os) – Flyplassvegen utredes. 



 



 

 

 
 
 
 
 

Vedlegg 2 
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DEL B: UTREDNINGSPROGRAM 
 
3 ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 
 
3.1 Alternativsavgrensning 
Som konklusjon på drøftingen i foregående kapittel blir følgende utbyggingsalternativ lagt til 
grunn: 
• 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. 
 
3.2 Beskrivelse av tiltaket 
 
3.2.1 0-alternativet 
0-alternativet er dagens veger, inkludert 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:  
• E39 (Os) koblet mot Rv546 i Rådalsområdet. 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Søråskrysset, utbygd til 4 felts veg. 
• Bybane til Nesttun, inkl. kapasitetstiltak i Fjøsangerveien. 
• Ny vegforbindelse mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen. 
• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide) 
 
3.2.2 Utbyggingsalternativet 
Alternative påhogg for Rv580 ”Søråstunnelen” ved Holtastølen eller Skeievatnet, samt 
alternative kryssløsninger for kobling E39 (Os) og Rv546 Fanavegen i Rådal gir følgende 
alternativ som skal konsekvensutredes: 
 
  Rv580 ”Søråstunnelen” 
  Kort tunnel (Holtastølen) Lang tunnel (Skeievatnet) 

 
Rampe 
til/fra Os 
 

 
 

A1 
 
 

 
 

A2 

 
Rådal: 
E39 (Os) x  
Rv546 Fanavegen 

 
 
Fullt kryss 
 
 

 
 

B1 

 
 

B2 

 
Kartvedlegg 
Tegninger for alternativ A1/B1 og A2/B2 ligger som utbrettskart vedlagt meldingen. Det må 
presiseres at utformingen i tegningene må betraktes som foreløpige skisser til løsninger som 
vil kunne endres på senere tidspunkt i plan- og utredningsarbeidet. 
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4 KONSEKVENSER 
 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn for utredningen.  
 
For trafikkanalyser, prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal egenskaper, effekter og 
konsekvenser for de ulike tema illustreres med skisser, bilder, fotomontasjer osv, der dette er 
hensiktsmessig. 
 
Fysiske inngrep i anleggsperioden, samt midlertidige og varige deponiområder som er direkte 
relatert til tiltaket skal inkluderes i konsekvensutredningen. Deponiområder skal inngå i 
influensområdet for de berørte fagtema. 
 
Avbøtende tiltak skal vurderes og kostnadsberegnes. Dersom effekten av eventuelle 
avbøtende tiltak inkluderes i konsekvensutredningen skal også kostnadene ved disse tas med i 
anleggskostnadene. 
 
Til grunn for denne utredningen ligger et planvedtak hvor det er stadfestet at ny E39 fra Os 
skal koples til eksisterende vegnett i Rådal-Sørås området. Dette inngår som en del av 0-
alternativet, dvs at det skal behandles som en del av dagens situasjon, og må følgelig tas 
hensyn til ved utredning av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt ved vurdering 
av fordelingsvirkninger. 
 
4.1 Prissatte konsekvenser 
Prissatte konsekvenser beregnes vha programmet EFFEKT. Beregningen vil basere seg på 
trafikktall beregnet vha trafikkmodellen Contram. 
 
Etter vegnormalene skal prosjektet dimensjoneres for en beregnet trafikk 20 år etter antatt år 
prosjektet ferdigstilles. For dette prosjektet er det naturlig å anta at åpningsåret er 2010, og at 
dimensjoneringsgrunnlaget er beregnede prognoser for år 2030. 
 
Contramberegningene gir trafikktall for år 2015. For å fastlegge prognoser for år 2030 legges 
følgende veksttall, hentet fra rentabilitetsprogrammet EFFEKT, til grunn: 
 
  

År 2015 - 2020 
 

År 2020 - 2030 
 

Sum vekst år 
2015 – 2030 

 
Lette kjøretøy 
 

 
1,0 % pr år 

 
0,8 % pr år 

 
13,8 % 

 
Tunge kjøretøy 
 

 
0,7 % pr år 

 
0,5 % pr år 

 
8,8 % 

Samlet vekst, vektet 
med 10% tunge kjøretøy 
 

 
4,9 % 

 
8,0 % 

 
13. 3% 

 
I konsekvensutredningen vil trafikktall for år 2030 legges til grunn for vegdimensjonering og 
nytte-/kostnadsberegninger (EFFEKT). Disse framkommer ved å øke beregnede tall for år 
2015 med 13 %.  
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Følgende kostnadskomponenter vil inngå i beregningene: 
• Trafikanters tidskostnader (Endring) 
• Kjøretøyers driftskostnader (Endring) 
• Ulykkeskostnader (Endring i antall ulykker) 
• Miljøkostnader (Støy og luftforurensning, antall berørte personer) 
• Anleggskostnader (ANSLAG, inkl. evt. tiltak på dagens veg, usikkerhet maks +/-25%) 
• Drifts- og vedlikeholdskostnader 
 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltaket beregnes på grunnlag av de ovennevnte 
kostnadskomponentene i form av nettonytte og nyttekostnadsbrøk.  
 
4.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
Håndbok 140 (Hb140) legger opp til en inndeling i 5 fagtema: landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. 
 
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser skal slik Hb140 beskriver, basere seg på en 
verdivurdering av områder/miljøer for hver av de 5 fagtema. Videre skal det vurderes omfang, 
dvs hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områder, og graden av denne 
endringen. Hb140 beskriver kriterier for fastsettelse av verdi og omfang innenfor hvert 
fagtema. Verdi angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Omfang angis på en glidende 
skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. 
 
Ved å sammenholde områdets verdi med omfanget av tiltaket får en frem konsekvensen for 
hvert fagtema, dvs de fordeler og ulemper tiltaket medfører for de berørte områder. Til sist 
sammenstilles konsekvensene for de ulike fagtema til en samlet konsekvens for hvert 
alternativ. 
 
Når det gjelder verdivurdering gjøres dette primært knyttet til dagens situasjon, men det må 
tas hensyn til foreliggende planer. Til grunn for denne utredningen ligger som tidligere 
beskrevet et planvedtak som har stadfestet at ny E39 fra Os skal koples til eksisterende 
vegnett i Rådal-Sørås området. Dette inngår som en del av 0-alternativet, dvs at det skal 
behandles som en del av dagens situasjon, og må følgelig tas hensyn til ved utredning av de 5 
fagtema. 
 
Det skal lages et verdikart for hver av de 5 fagtema.  
 
4.2.1 Landskapsbilde 
Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres 
som følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 
omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse). 
 
Influensområde omfatter nye kryssområder. 
 
Det skal gis en kort, verdinøytral beskrivelse av de overordnete karakteristiske trekk i 
planområdet, herunder landskapsregion, berggrunn/løsmasser, hovedtrekk i vegetasjon, natur 
(skog, kulturlandskap, vann/vassdrag etc.) og arealbruk/bebyggelse. 
 
Verdivurderingen gjøres for vegens influensområde, dvs for de landskapsrom som blir berørt 
av de nye kryssområdene. De visuelle kvalitetene i området vurderes ut fra balansen mellom 



E39/Rv580 Rådal-Sørås  -  Melding om konsekvensutredning  -  Januar 2005 27

helhet, mangfold/variasjon og særpreg. Enkeltelementer og områder vurderes også i forhold 
til hvilken betydning de har for karakteren til det aktuelle landskapet. Verdivurderingen 
relateres til beskrivelsen av områdets overordnete karakteristiske trekk. 
 
For fastsettelse av omfanget skal det vurderes i hvilken grad landskapsbildet blir endret som 
følge av terrengendringer, tiltakets retning, form og dimensjon, oppdeling og visuell 
barrierevirkning, synlighet/eksponering. Eventuelle støytiltak i landskapet skal inngå som et 
moment i omfangsvurderingen. 
 
4.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til 
bolignære uteområder og andre friluftsområder, inklusive urbane uteområder. Konsekvensene 
av endrede forhold for beboere og brukere av områder som blir berørt av tiltaket skal utredes.  
Helse, trivsel og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Barn og unges muligheter 
for uteaktiviteter, samt forhold for gående og syklende (ferdselslinjer) skal også utredes. 
 
Influensområde omfatter både nytt og gammelt vegnett/-kryss med omliggende områder. 
 
Det skal gis en kort beskrivelse av det berørte området, hva slags type område (tettebygd, 
spredtbygd, hovedtrekk i vegetasjon og natur og arealbruk/bebyggelse). 
 
Verdivurderingen gjøres for vegens influensområde basert på boligområders beliggenhet, 
identitetsskapende områder/elementer, fremmedtrafikk knyttet til offentlig/privat service, 
samt bruksgrad og kvalitet når det gjelder nærmiljøområder/uteområder, friluftsområder og 
ferdselslinjer for gående og syklende.   
 
For fastsettelse av omfanget vurderes endring i støy, luftforurensning, barrierevirkning og 
framkommelighet. Som grunnlag beregnes trafikkmengder på eksisterende og nye veglenker 
vha trafikkmodellen Contram. Både trafikkmengde og trafikkendring skal illustreres.  
 
Støy og luftforurensning beregnes på grunnlag av trafikkmengder og sammenholdes med 
lokalisering av bosatte, arbeidsplasser, institusjoner, skoler, barnehager, butikker og andre 
servicefunksjoner med mer.  
 
Barrierevirkning og framkommelighet vurderes også på grunnlag av trafikkmengder og 
sammenholdes med bevegelsesmønsteret til gående og syklende. Her må en se på hvor folk 
bor i forhold til aktuelle mål som arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg, 
friluftsområder, lekeplasser, butikker og andre servicefunksjoner med mer. 
 
Når det gjelder arealbeslag, nærføring, terrengendringer, oppdeling, støv og vibrasjoner antas 
endringene ikke å være utslagsgivende, men det skal allikevel gjøres en enkel vurdering av 
om disse antagelsene er rett. 
 
4.2.3 Kulturmiljø 
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er 
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Den 
historiske verdien av landbrukets kulturlandskap inngår også i dette tema. 
 
Influensområde omfatter nye kryssområder. 
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Undersøkelsesplikten etter § 9 i Kulturminneloven, som gjelder automatisk freda 
kulturminner, skal oppfylles. 
 
Kjente kulturminner og kulturmiljø skal beskrives, vurderes og kartfestes. Dette gjelder 
automatisk freda kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Det skal også gjøres en 
vurdering av potensialet for funn av automatisk freda kulturminner i influensområdet. 
 
Verdien av automatisk freda kulturminne og kulturminne fra nyere tid skal vurderes og 
grunngis uavhengig av juridisk status. Tiltakshaver skal gjøre rede for mulig vernestatus for 
kulturminne (fredet, regulert til spesialområde bevaring etc.). 
 
Kulturlandskapet med kulturminner og kulturmiljø skal skildres og vurderes i forhold til 
direkte konflikt (arealbeslag) og visuell påvirkning (nærføring). 
 
En kjent problemstilling er Osbanetraséen som passerer ett av kryssområdene. 
 
4.2.4 Naturmiljø 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske, limnologiske og marine forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse.  
 
Influensområde omfatter både nytt og gammelt vegnett/-kryss med omliggende områder. 
 
Konsekvensene av endrede forhold når det gjelder forurensning og arealbeslag for 
naturmiljøet skal utredes. Utredningene avgrenses geografisk til å omfatte følgende tre kjente 
lokaliteter: Skeievatnet, Råtjern og Krohnåsen (kilde: DN Naturbase). Skeievatnet og Råtjern 
er av naturtypen rike kulturlandskapssjøer, og utredningen vil også omfatte nedslagsfeltet til, 
samt avrenning fra disse vannene. Metode for drenering av tunnelene og mulig innvirkning på 
vannforekomstene, må vurderes spesielt. Krohnåsen er av naturtypen rik edelløvsskog. 
Tiltaket antas ikke å ha konsekvenser for naturmiljø utover de ovennevnte områder.  
 
Naturbase (biologisk mangfold, prioriterte naturtyper, kilde: Dir. for naturforvaltning): 
 
Skeievatnet 
(BN00000750, reg.dato: 24.07.2000, areal: 24 daa, naturtype: rike kulturlandskapssjøer, 
verdi: viktig). Områdebeskrivelse: Skeievatnet har en avlang form og strekker seg fra 
Grimseidvegen i sør til Flyplassvegen i nord. Vatnet er omgitt av et åpent kulturlandskap, 
men her er også partier med skog helt ut til kanten av vatnet. I sørøst grenser vatnet til en 
golfbane. Lokaliteten har fine soneringer fra vannvegetasjon til frodig sumpvegetasjon med 
nitrofile høgstauder. Floraen er artsrik med flere kravstore sumpplanter. Der sumpen grenser 
til skog finner vi svartorskog, men denne er grasdominert og artsfattig. 
 
Råtjern 
(BN00000755, reg.dato: 27.09.2000, areal: 3 daa, naturtype: rike kulturlandskapssjøer, verdi: 
viktig). Områdebeskrivelse: Lite tjern like ved vegkrysset Rådalen - Flyplassvegen, omgitt av 
dyrket mark i sør, veganlegg i vest og fylling i nord. Bekken mellom Råtjern og 
Apeltunvatnet er lagt i rør. Råtjern er i dag delvis intakt, men har fortsatt en frodig og 
velutviklet vann- og sumpvegetasjon med flere sjeldne arter. Spesielt må smalt dunkjevle og 
stor andmat nevnes.  
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Krohnåsen 
(BN00000756, reg.dato: 27.07.2000, areal: 
63 daa, naturtype: rik edelløvskog, verdi: 
viktig). Områdebeskrivelse: Lokaliteten 
ligger i Rådalen, på vestsiden av Krohnåsen. 
Eksposisjonen er vestlig, hvilket innebærer 
godt med ettermiddagssol. Terrenget er til 
dels meget bratt, med mange berghamrer og 
kløfter. I tresjiktet er det mest ask, platanlønn, 
hegg og hassel. Svartor forekommer mer 
spredt. Noen trær av ask og platanlønn har 
oppnådd svære dimensjoner, med 
stammediametrer på over 1 m. Det er mye 
juvenil platanlønn i skogen. Alm er bare 
registrert som busker. Skogen har stedvis et 
artsrikt feltsjikt, med en rekke av de typiske 
edelløvskogsartene. 
 
 
 
 
Figur 20: Naturbase 
 

 
4.2.5 Naturressurser 
Temaet omfatter landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som 
ressurser.  
 
Jordbruk 
Det antas at tiltaket vil berøre jordbruksinteresser, men dette i begrenset grad. Skogbruk antas 
ikke berørt av tiltaket.  
 
Influensområde omfatter nye kryssområder. 
 
Jordbruksarealene i influensområdet verdisettes ut fra arealtilstand, driftsforhold, 
jordsmonnkvalitet og størrelse. Omfang vurderes i hovedsak ut fra arealbeslag, forurensning 
av jord og avlinger, samt endrede vekstvilkår som følge av drenering. 
 
Grunnvann 
De geologiske undersøkelsene har konkludert med at konsekvenser for grunnvannsforholdene 
i Rådalen bør vurderes fordi ny E39 til/fra Os vil ligge svært lavt i dette området og det er 
lavbrekk i tunnel. 
 
Grunnvannsforekomstene i Rådalen verdisettes ut fra egnethet til vannforsyning, kvalitet og 
forekomst. Omfang vurderes i hovedsak ut fra drenering og forurensning. 
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4.3 Fordelingsvirkninger 
Fordelingsvirkninger omfatter regionale virkninger og lokalt utbyggingsmønster. Regionale 
virkninger er langsiktige indirekte virkninger for samfunnet og beskriver hvordan næringsliv, 
sysselsetting, bosetting og arealbruksmønster kan bli påvirket av tiltaket. Lokalt 
utbyggingsmønster omhandler hvordan tiltaket kan påvirke stedsutviklingen i influensområdet 
gjennom muligheter/begrensninger for framtidig utbygging. 
 
Til grunn for denne utredningen ligger som tidligere beskrevet planvedtaket om at ny E39 fra 
Os skal koples til eksisterende vegnett i Rådal-Sørås området. Dette inngår som en del av 0-
alternativet, dvs at det skal behandles som en del av dagens situasjon. I og med at tiltaket ikke 
omfatter en omlegging av ny E39 fra Os, men derimot er avgrenset til å gjelde en lokal 
omlegging av vegtrasé, antas det ikke relevant å utrede fordelingsvirkninger. 
 
4.4 Samlet vurdering 
 
4.4.1 Sammenstilling og sammenligning 
Konsekvensene oppsummeres og sammenstilles iht metode beskrevet i Statens vegvesens 
Håndbok 140.  
 
4.4.2 Tiltakshavers anbefaling 
Tiltakshaver skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført komme med en 
begrunnet anbefaling av valg av alternativ og standard. 
 
4.4.3 Videre undersøkelser 
Tiltakshaver skal i forbindelse med konsekvensutredningen vurdere behovet for og eventuelt 
utarbeide forslag til nærmere undersøkelser for gjennomføring av tiltaket, samt forslag til 
program for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av 
tiltaket under utbyggingen og i driftsfasen. 
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