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FORORD 
 
 
Statens vegvesen Region Vest utarbeider reguleringsplan og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens 
kap. VII-a for vegtiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås.  
 
Konsekvensutredningen er gjennomført med utgangspunkt i melding om konsekvensutredning med forslag til 
utredningsprogram datert januar 2005.  
 
Asplan Viak AS ble sommeren 2005 engasjert til å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning av temaene 
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser. De ulike deltemaene er behandlet i egne 
deltemarapporter, utarbeidet i samarbeid med representanter fra Bergen kommune og Statens vegvesen. 
 
Asplan Viak AS ble høsten 2005 bedt om å vurdere mulighetene for å bygge direkte rampeforbindelser mellom 
E39 til/fra Os og Flyplassveien, for å unngå at trafikken som skal denne vegen belaster lokalvegnettet i området. 
Mulighetsstudien foreligger i en egen rapport utarbeidet ved Asplan Viaks kontor i Kristiansand, og er datert 1. 
desember 2005.  
 
Denne rapporten inneholder en vurdering av vegtiltakets ikke prissatte konsekvenser dersom det bygges direkte 
ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien. Rapporten er en tilleggsvurdering til de utarbeidete 
deltemarapportene, og er utarbeidet ved Asplan Viaks kontor i Bergen. 
 
Følgende har vært kontaktpersoner utredningsprosessen: 
 
Bergen kommune:  Karin Davanger, Byutvikling/Plan- og miljøetaten 
Statens vegvesen Region Vest: Tonje Holm og Steinar Solberg, Ressursavdelingen 
 
Oppdragsansvarlig hos Asplan Viak AS er Guro Steine. 
 
 
 
Asplan Viak AS 
Januar 2006  
 



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

 
 
Tilleggsutredning ikke prissatte konsekvenser  4 
 

INNHOLDSLISTE 
 
 
SAMMENDRAG....................................................................................................................................................... 5 
1 INNLEDNING.................................................................................................................................................. 6 

1.1 Hovedalternativer i reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) ........................................................... 6 
1.2 Utredning av mulighetene for rampeforbindelser mellom E39 til/fra Os og Flyplassveien......................... 6 

2 TILTAKET ....................................................................................................................................................... 7 
2.1 Planavgrensning........................................................................................................................................ 7 
2.2 0-alternativet.............................................................................................................................................. 7 
2.3 Utbyggingsalternativene med ramper E39 – Flyplassveien....................................................................... 8 
2.4 Trafikkprognoser...................................................................................................................................... 11 

3 TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE ............................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. 
4 METODE......................................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. 
5 KONSEKVENSVURDERINGER................................................................................................................... 13 

5.1 Landskapsbilde........................................................................................................................................ 13 
5.1.1 Landskapsområde 3, Holtastølen .................................................................................................. 13 

5.2 Nærmiljø og friluftsliv ............................................................................................................................... 15 
5.2.1 Luftforurensning ............................................................................................................................. 15 
5.2.2 Støy................................................................................................................................................ 16 
5.2.3 Boligområdene i Holtastølen, Holtaveien, Holtaåsen, Folldalslia ................................................... 18 
5.2.4 Boligområdene på Råvarden, Råtun og Råtræet ........................................................................... 20 
5.2.5 Lagunen og Laguneparken ............................................................................................................ 22 
5.2.6 Rådalen.......................................................................................................................................... 23 

5.3 Naturmiljø ................................................................................................................................................ 24 
5.3.1 Holtastølen..................................................................................................................................... 24 

5.4 Naturressurser......................................................................................................................................... 25 
5.4.1 Delområde 2 Steinsvikvegen ......................................................................................................... 25 
5.4.2 Delområde 3  Flyplassvegen.......................................................................................................... 26 

6 SAMLET KONSEKVENSVURDERING......................................................................................................... 27 
6.1 0-alternativet...........................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. 
6.2 Utbyggingsalternativene  A1, A2, B1 og B2 med ramper mellom E39 og Flyplassveien......................... 27 

7 Referanser .................................................................................................................................................... 28 
 
 
 
 
 



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

 
 
Tilleggsutredning ikke prissatte konsekvenser  5 
 

SAMMENDRAG 

Det er utarbeidet konsekvensutredning i fire del rapporter av temaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
naturmiljø, og naturressurser for fire forskjellige alternative løsninger når ny E39 fra Os skal kobles mot 
eksisterende vegnett i Rådalsområdet. Denne rapporten inneholder en tilleggsvurdering av vegtiltakets 
konsekvenser dersom det bygges direkte ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien.  
 
Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesens Håndbok 140, høringsutgaven mars 2005. 
 
Asplan Viak AS har på oppdrag fra Statens vegvesen vurdert mulighetene for å bygge direkte rampeforbindelser, 
helt eller delvis i tunnel, mellom E39 til/fra Os og Flyplassveien. Dette for å unngå at trafikken som skal denne 
vegen belaster lokalvegnettet i området. Mulighetsstudien foreligger i en egen rapport utarbeidet ved Asplan 
Viaks kontor i Kristiansand, og er datert 1. desember 2005.  
 
Kilde Akustikk AS har gjort støyberegninger for alle alternativene med ramper E39 – Flyplassveien basert på 
beregnede trafikktall mottatt fra Statens vegvesen. I følge støyberegningene gir alternativ B2 med ramper E39 - 
Flyplassveien, lang «Søråstunnel» og fullt kryss i Rådalen størst reduksjon i antall bosatte utsatt for støy over 55 
dBA og 65 dBA.  
 
Utvidelsen av utbyggingsalternativene med ramper i tunnel mellom E39 fra Os og Flyplassveien får ingen nye og 
utslagsgivende konsekvenser for deltemaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser.  
 
For deltema nærmiljø og friluftsliv bidrar bygging av rampene til å øke de positive konsekvensene i alternativene 
B1 og B2. De positive konsekvensene skyldes redusert barrierevirkning, og reduksjon i støy og luftforurensning. 
Økningen får ingen betydning for rangeringen av alternativer. De positive konsekvensene for nærmiljø og 
friluftsliv 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 vegnett.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Hovedalternativer i reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) 

Prosjektet E39/Rv 580 Rådal – Sørås omfatter plan for tilknytning av ny E39 fra Os til vegsystemet i 
Rådalsområdet, slik at en oppnår god trafikkavvikling for både gjennomgangstrafikk og lokalvegtrafikk. 
 
Planoppgaven løses som reguleringsplan. Som en del av planarbeidet gjennomføres konsekvensutredning (KU) 
etter plan- og bygningslovens (PBL) kap. VII-a, med Statens vegvesen som tiltakshaver og Bergen kommune 
som ansvarlig myndighet. Konsekvensutredningen gjennomføres med utgangspunkt i melding om 
konsekvensutredning med forslag til utredningsprogram datert januar 2005.  
 
Følgende utbyggingsalternativ er lagt til grunn for reguleringsplan og konsekvensutredning: 

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

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

 
Det forutsettes tre kryssområder i dagen: 

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

 
 
1.2 Utredning av mulighetene for rampeforbindelser mellom E39 til/fra Os og Flyplassveien 

Som et resultat av behandlingen av meldingen ble Asplan Viak AS høsten 2005 bedt om å vurdere mulighetene 
for å bygge direkte rampeforbindelser, helt eller delvis i tunnel, mellom E39 til/fra Os og Flyplassveien. Dette for å 
unngå at trafikken som skal denne vegen belaster lokalvegnettet i området. Mulighetsstudien foreligger i en egen 
rapport utarbeidet ved Asplan Viaks kontor i Kristiansand, og er datert 1. desember 2005.  
 
Det er utarbeidet trafikkprognoser for år 2015 for de aktuelle vegalternativene. Prognosene omfatter beregninger 
av vegalternativene inklusive rampeforbindelser mellom E39 til/fra Os og Flyplassveien (Sivilingeniør Helge 
Hopen AS, 24.08.05). Trafikktallene danner grunnlag for vurdering av støy i de aktuelle alternativkombinasjoner, 
men er da justert til sammenligningsåret 2031, i henhold til forventet årlig trafikkvekst i perioden. (Kilde Akustikk 
AS, januar 2006).  
 
Det er gjort en tilleggsvurdering av vegtiltakets ikke prissatte konsekvenser dersom det bygges direkte ramper 
mellom E39 fra Os og Flyplassveien. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i mulighetsstudien og de fire 
deltemarapportene for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og naturressurser, og tar kun for seg 
endringer i forhold til de konsekvensvurderingene som er gjort der.  



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

 
 
Tilleggsutredning ikke prissatte konsekvenser  7 
 

2 TILTAKET 

2.1 Planavgrensning 

Direkte rampeforbindelser, helt eller delvis i tunnel, mellom E39 til/fra Os i Rådalen og Flyplassveien vil ikke 
medføre endringer i planområdet i forhold til hovedalternativene.  
 

 
Figur 1: Planavgrensning fra Melding om 
konsekvensutredning 

 
Figur 2: Ramper i tunnel mellom E39 fra Os og 
Flyplassveien, fra Melding om konsekvensutredning 
 

 
2.2 0-alternativet 

0-alternativet er beskrevet i hovedrapport for konsekvensutredning og i de fire deltemarapportene. 0-alternativet 
er en referansesituasjon som skal være sammenligningsgrunnlag/utgangspunkt for vurderingen av konsekvenser 
for de andre alternativene. Det vil si dagens situasjon, supplert og framskrevet med prosjekter der planer og 
finansiering er avklart så langt at de trolig vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste åra. Dette gjelder følgende 
prosjekter og tiltak:  
 

• Ny E39 (Os - Rådal) koblet med enkelt kryss mot Rv546 i Rådalsområdet 
• Rv580, Fritz C. Riebers veg, parsellen Hop-Sørås inklusive nytt Søråskryss, utbygd til 4 felts veg 
• Bybane sentrum – Nesttun, inkl. kapasitetstiltak i Fjøsangerveien m.fl. 
• Ny vegforbindelse (tunnel) mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen 
• Ny avlastningsveg mellom Krohnåsvegen og Fanavegen i Laguneparken 
• Sandbrekkevegen åpnes for gjennomkjøring 
• Rv556, Ringveg vest, 1. etappe (Dolvik-Sandeide, utenfor planområdet) 
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Sammenligningsåret for 0-alternativet og de ulike utbyggingsalternativene, inklusive alternativene med ramper 
E39 til/fra Os - Flyplassveien er 2031. 
 
 
2.3 Utbyggingsalternativene med ramper E39 – Flyplassveien  

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

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

 
Rampe til/fra 
Os 
 

 
 
A1 
 
 

 
 
A2 

 
Rådal: 
E39 (Os) x  
Rv546 Fanavegen 

 
 
Fullt kryss 
 
 

 
 
B1 

 
 
B2 

Figur 3: Kombinasjon av alternativer 
 
Krysset ved Nordås blir det samme i alle alternativene. 
 
I hovedalternativene må trafikk på E39 fra Os som skal mot Flyplassveien belaste eksisterende vegnett i dagen, 
dvs. Fanaveien og Rådalskrysset. Dersom alternativene utvides med ramper som knytter E39 mot Os direkte 
sammen med Rv 580 Flyplassveien, vil lokaltrafikken på eksisterende vegnett bli ytterligere avlastet i forhold til 
hovedalternativene. 
 
Ramper mellom E39 og Flyplassveien vil bety to nye tunnelløp i fjellet under områdene 
Råstøl/Holtastølen/Råvarden vest for Rådalskrysset. Utforming og lengde for disse tunnelløpene vil være 
avhengig av valg av kort eller lang løsning for Rv 580 ”Søråstunnelen”, samt fullt kryss eller ramper kun til/fra Os 
mellom E39 og Rv 546 Fanaveien.  
 
Tunnelløpene mellom E39 og Flyplassveien vil ha liten påvirkning på utforming av kryss og vegsystem i dagen. 
Nordåskrysset blir ikke berørt av rampene. De vil heller ikke medføre endringer for kryssløsninger i Rådalen. For 
området vest for Holtastølen medfører tunnelløpene mindre endringer i kryssløsninger og ramper i dagen i 
alternativene med kort variant av ”Søråstunnelen”. 
 
Alternativene er navngitt som følger: 
 
Alternativ A1, Kort tunne Holtastølen, rampe kun til/fra Os i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien  
Alternativ A2, Lang tunnel Skeievatnet, rampe kun til/fra Os i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien  
Alternativ B1, Kort tunnel Holtastølen, fullt kryss i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien  
Alternativ B2, Lang tunnel Skeievatnet, fullt kryss i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien  
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Figur 4: Alternativ A1 med ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien 
 

 
Figur 5: Alternativ A2 med ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien 
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Figur 6: Alternativ B1 med ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien 
 

 
Figur 7: Alternativ B2 med ramper mellom E39 fra Os og Flyplassveien 
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2.4 Trafikkprognoser 

Det er utarbeidet trafikkprognoser for år 2015 for 0-alternativet og de aktuelle vegalternativene (prognose fra 
Sivilingeniør Helge Hopen AS datert 24.08.05). Trafikktallene danner blant annet grunnlag for vurdering av støy 
og luftforurensning (nærmiljøkonsekvenser) i de aktuelle alternativkombinasjoner, men er da justert til 
sammenligningsåret 2031, i henhold til forventet årlig trafikkvekst i perioden. 
 
 

 
Figur 8: Trafikkprognose for 2015 for 0-alternativet 
med ny E39 fra Os 

 
Figur 9: Trafikkprognose for 2015 for 0-alternativet 
uten ny E39 fra Os 

 
 
Figurene neste side viser at tiltaket E39/Rv 580 Rådal – Sørås gir en betydelig trafikkavlastning på eksisterende 
vegnett i alle alternativ. Alternativene B1/B2 med fullt kryss mellom E39 og Fanaveien i Rådal gir vesentlig større 
trafikkavlastning for Flyplassveien, Fanaveien og Fritz C. Riebers vei enn alternativene A1/A2. Trafikktallene for 
Rv 580 ”Søråstunnelen” og Flyplassveien er uavhengige av om man velger kort eller lang tunnel.  
 
Beregningene viser at alternativ B1/B2 med ramper mellom E39 og Flyplassveien gir mest reduksjon i trafikk på 
Fanaveien mellom Rådalskrysset og nytt kryss i Rådalen. I alternativ B1/B2 med ramper er trafikkreduksjonen på 
Fanaveien beregnet til over 70 % i forhold til 0-alternativet (mot B1/B2 uten ramper 40 %). Alternativ A1/A2 med 
ramper mellom E39 og Flyplassveien er beregnet å gi om lag 26 % mindre trafikk på denne strekningen av 
Fanaveien enn 0-alternativet (mot A1/A2 uten ramper 13 %).  
 
På Flyplassveien mellom Rådalskrysset og nytt kryss er trafikkreduksjonen i alternativ B1/B2 med ramper 
beregnet til hele 75 % i forhold til 0-alternativet (mot B1/B2 uten ramper 45 %). Alternativ A1/A2 med ramper 
mellom E39 og Flyplassveien er beregnet å gi om lag 58 % mindre trafikk enn 0-alternativet (mot A1/A2 uten 
ramper 45 %).  
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Figur 10: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, 
rampe Fanavegen – til/fra Os 

 
Figur 11: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, fullt 
kryss mellom Fanavegen og E 39 

 

 
Figur 12: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, 
rampe Fanavegen – til/fra Os og direkte kobling med 
ramper i tunnel til Flyplassveien 

 
Figur 13: Kort/lang tunnel Rv 580 ”Søråstunnelen”, fullt 
kryss mellom Fanavegen og E 3 og direkte kobling 
med ramper i tunnel til Flyplassveien 
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3  KONSEKVENSVURDERINGER 

3.1 Landskapsbilde 

I alternativene A2 og B2 ligger rampene mellom E39 fra Os og Flyplassveien i sin helhet i tunnel. Alternativene 
får ingen nye konsekvenser for landskapsbilde.  
 
I alternativene A1 og B1, kort variant av Rv 580 ”Søråstunnelen”, medfører rampene mellom E39 og 
Flyplassveien mindre endringer på veg i dagen i landskapsområdet som i deltemarapport for landskapsbilde er 
omtalt som landskapsområde 3, Holtastølen. Landskapsområdet er gitt middels verdi. Endringene medfører noe 
større negativt omfang av tiltaket, spesielt for alternativ B1. Endring i omfang får ikke betydning for konsekvens, 
som er satt til middels negativ (- -) i begge alternativ. Se vurderinger nedenfor. 
 
3.1.1 Landskapsområde 3, Holtastølen  
Verdi 
Området framstår som et grønt kulturlandskapsrom i overgangen mellom tettbebyggelse og større 
landbruksområder. Variasjonen mellom åpen kulturmark og mindre skogholt gir et mosaikkpreget landskap, der 
kantsonene mellom løvskog og åpen kulturmark er et viktig karaktertrekk. Nylig vedtatte utbyggingsplaner vil 
kunne endre dette landskapsbildet, uavhengig av vegtiltaket. Rv 580 Flyplassveien, som nylig er utvidet til 4 felt, 
krysser tvers over landskapsrommet og utgjør en betydelig visuell barriere.  
 
 
     Liten    Middels     Stor  
 
 
Kriterier 

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

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

trekker landskapsverdien noe ned. 
 

 
Figur 14: Område for tunnelpåhugg og kryss, kort tunnel ved Holtastølen. 
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Omfang,alternativ A1, kort tunnel Holtastølen, rampe kun til/fra Os i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – 
Flyplassveien:  
Ny Rv 580 Søråstunnelen og ramper fra E39 til/fra Os knyttes til Flyplassveien i dalsøkket mellom bebyggelsen 
på Holtastølen og Siljustølsveien nord for Flyplassveien. De nye rampene medfører at Flyplassveiens totale 
bredde øker i en lengde på 400 m i forhold til alternativene uten ramper mellom E39 og Flyplassveien. Rampene 
medfører økt arealbeslag langs eksisterende veg og en ytterligere forsterkning av Flyplassveien som visuell 
barriere i landskapsrommet på en kort delstrekning. Utover dette blir ingen nye deler av landskapsrommet berørt. 
Omfang av endring og konsekvens som for A1 uten ramper E39 - Flyplassveien; middels negativ (- -).  
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
Kriterier: 

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

• Tiltaket forsterker eksisterende visuelle barrierer, forårsaker skjemmende sår og vil derfor være dårlig 
visuelt forankret i landskapets form og elementer,  

• Muligheter for terrengtilpasning og formgivning av fyllinger og restarealer. 
• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 

 
Konsekvens:  Middels negativ konsekvens (- -)  
 
 
Omfang, alternativ B1, kort tunnel Holtastølen, fullt kryss i Rådalen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Omfang av endring som i alternativ A1. På grunn av krav til geometri på tunnelrampen fra Os til Flyplassveien gir 
alternativet en ca. 110 m lang dagstrekning nord for de øvrige tunnelpåhuggene. Større deler av 
landskapsrommet blir berørt enn i de andre alternativene. Inngrepet medfører økt arealbeslag og visuell 
barrierevirkning. Mulighetene for å deponere masser og bedre tiltakets terrengtilpasning reduseres. Omfang av 
endring noe mer negativ enn i A1 og A1 med ramper E39 – Flyplassveien. Endringen er ikke så stor at det gir 
utslag på endelig konsekvens. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier: 

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

• Tiltaket forsterker eksisterende visuelle barrierer, forårsaker skjemmende sår og vil derfor være dårligere 
visuelt forankret i landskapets form og elementer enn i de øvrige alternativene  

• Muligheter for terrengtilpasning og formgivning av fyllinger og restarealer er redusert i forhold til de 
andre alternativene. 

• Tunnel medfører at tiltaket vil gi begrenset/dårligere reiseopplevelse på deler av strekningen. 
 
Konsekvens:  Middels negativ konsekvens (- -)  
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3.2 Nærmiljø og friluftsliv 

I alternativene A2 og B2 ligger rampene mellom E39 fra Os og Flyplassveien i sin helhet i tunnel. Alternativene 
får ingen nye arealmessige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.  
 
I alternativene A1 og B1, kort variant av Rv 580 ”Søråstunnelen”, medfører rampene mellom E39 og 
Flyplassveien nye veglinjer i dagen i kryssområdet vest for Holtastølen. I alternativ B1 gir dette om lag 110 m 
rampe i dagen like nord for tunnelpåhugg/kryssområde, noe som gir dette alternativet økt nærføring til 
boligbebyggelsen i området. Alternativene får ellers ingen nye arealmessige konsekvenser. 
 
De viktigste nærmiljøkonsekvensene av å utvide alternativene med ramper mellom E39 og Flyplassveien kommer 
som en følge av rampenes ytterligere reduksjon i trafikkmengde på eksisterende vegnett. Trafikkavlastningen 
medfører økt forbedring for støy og luftforurensning i de områdene det gjelder.  I følge beregninger utført av Kilde 
Akustikk AS gir alternativene med ramper E39 – Flyplassveien enda færre boenheter og bosatte enn det 
alternativene uten ramper E39 – Flyplassveien gir.  
 
Reduksjonen i antall støyutsatte kommer i de mest tettbebygde områdene langs strekningene som får 
trafikkavlastning. Det omfatter følgende delområder: 
 
1. Boligområdene i Holtastølen, Holtaveien, Holtaåsen, Folldalslia 
4. Boligområdene på Råvarden, Råtun og Råtræet 
5. Lagunen og Laguneparken 
6. Rådalen 
 
Endringene medfører noe større positivt omfang av tiltaket i delområdene som får støyreduksjon. I alternativene 
B1 og B2 er den positive endringen i omfang så stor at den gir større positive konsekvenser for alternativene som 
helhet. Rangeringen av utbyggingsalternativene er uendret, men forskjellene mellom dem er tydeligere enn i 
alternativene uten ramper E39 – Flyplassveien: 
 
Samlet konsekvens A1, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  Liten til middels positiv konsekvens (+/++) 
Samlet konsekvens A2, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  Middels positiv konsekvens (++) 
Samlet konsekvens B1, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien: Middels til stor pos. konsekvens (++/+++) 
Samlet konsekvens B2, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien: Stor pos. konsekvens (+++) 
 
3.2.1 Luftforurensning 
Asplan Viak AS har gjennomført beregninger av luftforurensning i forbindelse med konsekvensutredningen av 
alternativene uten ramper mellom E39 og Flyplassveien. Beregningene viser at alle utbyggingsalternativ samlet 
sett gir en god forbedring i luftkvalitet for de boliger som inngår i beregningene, sammenlignet med 0-alternativet. 
Alternativene B1 og B2 med fullt kryss i Rådalen er noe bedre enn alternativene A1 og A2, fordi dette alternativet 
gir størst reduksjon i trafikkmengde på avlastet vegnett. Basert på trafikkberegninger, utførte luftberegninger og 
vurderinger av nærhet til bebyggelse konkluderes det med at alternativ B2 med fullt kryss med E39 og lang 
Søråstunnel vil ha best effekt på luftkvaliteten innenfor influensområdet. 
 
Bedringen i luftkvalitet er knyttet til trafikkmengde på avlastet vegnett. Alternativ B2 med ramper mellom E39 og 
Flyplassveien vil gi enda større reduksjon i trafikkmengde på avlastet vegnett. Det regnes derfor som sannsynlig 
at alternativet vil gi muligheter for ytterligere forbedring i luftkvalitet. Det er på den bakgrunn ikke gjort nye 
luftberegninger for alternativene med ramper mellom E39 og Flyplassveien. 
 
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 alternativene med ramper mellom E39 og Flyplassveien.  
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3.2.2 Støy 
Kilde Akustikk AS har gjort støyberegninger for alle alternativene A1, A2, B1 og B2 med ramper E39 – 
Flyplassveien. Beregningene foreligger i en egen rapport datert januar 06. 
 
Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av antall boenheter og bosatte i rød og gul støysone i 0-alternativet og 
i utbyggingsalternativene med og uten ramper mellom E39 til7fra Os og Flyplassveien.  
 
Støysone Antall boenheter 

(Antall bosatte) 

 0- 
alternativet A1 A1 

m/ramper A2 A2 
m/ramper B1 B1 

m/ramper B2 B2 
m/ramper 

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) 

Figur 15: Tabellen viser en sammenstilling av antall boenheter (bosatte) i rød og gul støysone i de ulike 
alternativene. 
 
Beregningene viser følgende hovedtrekk: 
 

• Selv uten nye støyskjermingstiltak vil alle utbyggingsalternativeneføre til færre bosatte rammet av 
trafikkstøy i influensområdet. Dette skyldes at utbyggingsalternativene, både med og uten ramper E39 – 
Flyplassveien, 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 og ramper E39 – Flyplassveien.  

• Alternativ B2 med lang Søråstunnel og ramper mellom E39 og Flyplassveien gir vesentlig større 
forbedring i antall støyutsatte i områdene vest for Rådalskrysset enn i de andre alternativene. 

• Alternativ B2 med ramper mellom E39 og Flyplassveien gir også vesentlig større forbedring i antall 
støyutsatte langs Fanaveien i Rådalen, Råvarden/Råtun, Laguneparken og Holtastølen enn i de andre 
alternativene.  

 
Det støymessig beste alternativet vil i følge beregningene være alternativ B2 med ramper E39 - Flyplassveien, 
lang «Søråstunnel» og fullt kryss i Rådalen. Alternativ B2 med ramper gir over 200 færre bosatte i rød sone og 
om lag 500 færre bosatte i gul sone sammenlignet med 0-alternativet (mot om lag 150 færre bosatte i rød sone 
og om lag 500 færre bosatte i gul sone i alternativ B2 uten ramper). 
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Figur 16: Støysoner i alternativ A1med ramper E39 
Os – Flyplassveien i 2031 
 

 
Figur 18: Støysoner i alternativ B1 med ramper E39 
Os – Flyplassveien i 2031 

 
Figur 17: Støysoner i alternativ A2 med ramper E39 
Os – Flyplassveien i 2031 
 

 
Figur 19: Støysoner i alternativ B2 med ramper E39 
Os – Flyplassveien i 2031
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3.2.3 Boligområdene i Holtastølen, Holtaveien, Holtaåsen, Folldalslia 
Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, selv om boligene nærmest hovedvegene har 
miljøulemper knyttet til trafikk.  
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

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

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

 
0-alternativet: 
Boligene nærmest Fanaveien er særlig støyutsatt, med enkelte boliger innenfor støysone 65 dBA. Store deler av 
den øvrige bebyggelsen i Holtaveien, Holtastølen og Holtaåsen ligger innenfor støysone 55 dBA.  
 
Alternativ A1, kort tunnel Holtastølen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Alternativet medfører en ytterligere reduksjon i trafikk på Flyplassveien på ca. 20 % i forhold til alternativet uten 
ramper. Nye ramper vil i hovedsak ligge innenfor samme område som i alternativet uten ramper. Alternativ B1 har 
noe større nærføring og støyutbredning enn alternativ A1. Lokalisering og nærføring til boligbebyggelsen gjør at 
rampene ikke vil gi noe vesentlig endring i støyforhold, omfang eller konsekvens. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                      ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne noe ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
 
 
Alternativ A2, lang tunnel Skeievatnet, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Alternativet medfører en reduksjon i trafikk på Flyplassveien på ca. 20 % i forhold til alternativet uten ramper. 
Reduksjonen i trafikk gir bedrede støyforhold for Holtastølen og noe større positivt omfang, uten at dette får 
endring i konsekvens i forhold til alternativet uten ramper E39 - Flyplassveien.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                                 ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange beboere ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
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Alternativ B1, kort tunnel Holtastølen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Alternativet medfører en halvering av trafikken på Flyplassveien i forhold til alternativ B1 uten ramper. Ny ramper 
vil i hovedsak ligge innenfor samme område som i alternativet uten ramper. Reduksjonen i trafikk gir bedrede 
støyforhold for bebyggelsen og større positivt omfang og konsekvens enn i alternativet uten ramper.  
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                   ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens: Middels positiv konsekvens (++)  
 
 
Alternativ B2, lang tunnel Skeievatnet, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Alternativet medfører en halvering av trafikken på Flyplassveien i forhold til alternativet uten ramper. Reduksjonen 
i trafikk gir bedrede støyforhold for bebyggelsen og større positivt omfang og konsekvens enn i alternativet uten 
ramper.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                                   ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange beboere ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens: Stor positiv konsekvens (+++) 
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3.2.4 Boligområdene på Råvarden, Råtun og Råtræet 
Området karakteriseres som et vanlig godt boligområde, selv om flere boliger har miljøulemper knyttet til trafikk.  
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 

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

støybelastning trekker noe ned. 
 
 

 
Figur 35: Rådalskrysset med Fanaveien til vestre og Flyplassvegen til høyre.  Boligfelt på Råvarden på 
høydedraget mellom vegene. 
 
0-alternativet: 
De eldre eneboligene nærmest hovedvegnettet er særlig støyutsatt. Flere boliger langs Fanaveien og 
Flyplassveien ligger innenfor den beregnede støysone 65 dBA. Store deler av den øvrige bebyggelsen i 
boligområdene vil ligge innenfor støysone 55 dBA, unntatt rekkehusene øverst i Råvarden. Trafikkmengden gjør 
hovedvegnettet til en betydelig barriere mellom boligområdene og omkringliggende områder.  
 
Omfang, alternativ A1, redusert kryss i Rådalen, kort Søråstunnel og ramper E39 - Flyplassveien: 
Grad av omfang om lag som i alternativet uten ramper. Rampenes reduksjon i trafikk er ikke stor nok til at 
alternativet får utslagsgivende endringer i støysonenes utbredning, samt omgang og konsekvens av tiltaket.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                     ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens: Middels positiv konsekvens (++) 
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Omfang, alternativ A2, redusert kryss i Rådalen, lang Søråstunnel og ramper E39 - Flyplassveien: 
Grad av omfang om lag som i alternativet uten ramper. Trafikkreduksjonen i alternativet er ikke stor nok til å få 
utslagsgivende endringer i støysonenes utbredning, samt omfang og konsekvens av tiltaket.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                       ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange av beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
 

Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
 
 
Omfang, alternativ B1, fullt kryss i Rådalen, kort Søråstunnel og ramper E39 - Flyplassveien: 
Alternativet gir stor reduksjon i trafikk på Fanaveien og Flyplassveien. Trafikkreduksjonen gir større forbedring i 
antall støyutsatte >65 dBA enn i alternativet uten ramper. Barrierevirkning mellom boligområdene og 
Laguneparken blir sterkt redusert. Alternativet medfører noe større positivt omfang og konsekvens enn i 
alternativet uten ramper. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                        ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for en del av beboerne ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens: Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
 
 
Omfang, alternativ B2, fullt kryss i Rådalen, lang Søråstunnel og ramper E39 - Flyplassveien: 
Alternativet gir stor reduksjon i trafikk på Fanaveien og Flyplassveien. Trafikkreduksjonen gir en vesentlig større 
forbedring i antall støyutsatte > 55 dBA og >65 dBA enn i alternativet uten ramper. Barrierevirkning mellom 
boligområdene og Laguneparken blir sterkt redusert. Alternativet medfører større positivt omfang og konsekvens 
enn i alternativet uten ramper. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                                   ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for mange av beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
 
Konsekvens: Stor positiv konsekvens (+++) 
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3.2.5 Lagunen og Laguneparken 
Området omfatter regionens største kjøpesenter Lagunen og Laguneparken med ulike varehus, postkontor, 
bensinstasjon og bilverksted, spisesteder, private helsetjenester mm. Området er i hovedsak et senterområde 
med offentlig og privat servicetilbud. I tillegg til å være et lokalt senter tiltrekker Laguneparken seg kunder fra et 
stort omland, noe som gir mye fremmedtrafikk. Området omfatter også eksisterende boliger mellom Lagunen og 
Søråskrysset, samt eksisterende boliger i sør ved Fanaveien og Råtjern. Området er sentralt som boligområde 
med tanke på nærhet til offentlig og privat service. Næringsområdene dominerer likevel arealbruken, og området 
framstår som bilbasert med et noe uoversiktlig trafikkbilde og dårlig tilgjengelighet for gående og syklende. 
Området er svært støyutsatt. I tillegg er det utsatt for inversjon om vinteren, noe som kan gi dårlig luftkvalitet når 
det oppstår lange kuldeperioder.   
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 
       ▲ 
 
Kriterier: 
• Service/næring som initierer betydelig fremmedtrafikk men som samtidig er mye brukt av beboerne. 
• Området inneholder få sosiale møtesteder utenom åpningstider. 
• Boliger domineres av næringsbebyggelsen og er støyutsatt. 
 
0-alternativet: 
Trafikkapasiteten i området vil være sprengt og vegnettet tilnærmet uframkommelig i 0-alternativet, med en 
årsdøgntrafikk på 38 000 kjøretøy mellom Rådalskrysset og Lagunen, og 42 000 kjøretøy mellom Lagunen og 
Søråskrysset. All bebyggelse bortsett fra selve kjøpesenteret ligger innenfor de beregnede støysonene 65 dBA 
og 55 dBA. Trafikkmengden gjør hovedvegnettet til en sterk barriere. 
 
Omfang, alle alternativ inklusive ramper E39 - Flyplassveien: 
Lagunen og Laguneparken vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket, men større trafikkavlastning i søndre del av 
området vil gi økt positivt omfang i alternativene B1 og B2 med ramper E39 – Flyplassveien. Dette gir spesielt 
stor reduksjon i støybelastning for boligene lengst sør i Laguneparken. Liten verdi for nærmiljø gir ikke endring i 
konsekvens, selv om reduksjonen i støy og luftforurensning er stor. 
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                              ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for beboere og brukere ved at miljøulempene reduseres.  
 
Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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3.2.6 Rådalen 
Området er i dag et sammenhengende, åpent jordbrukslandskap med spredt bebyggelse på østsiden av 
Fanaveien i Rådalen. Bebyggelsen består av et lite boligområde med 11 eneboliger i nord, 1 enebolig i sør og tre 
gårdstun med våningshus og løer/uthus. Som framtidig bolig- og skoleområde har området reduserte 
nærmiljøkvaliteter. Fanaveien har stor trafikk og oppleves som utrygg for gående og syklende. Eksisterende og 
framtidig næringsbebyggelse i Laguneparken og Rådalen dominerer arealbruken i området. Planlagt vegnett vil 
dominere dalbunnen og bidra til å redusere områdets kvaliteter som boligområde. Området er støyutsatt. 
 
Verdivurdering: 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 
            ▲ 
 
Kriterier: 
• Område som er dominert av næringsbebyggelse og høyt trafikkerte veger. 
 
0-alternativet 
Den store trafikkmengden på E 39 og Fanaveien gjør at det meste av eksisterende bebyggelse i Rådalen vil være 
sterkt støybelastet og ligge innenfor støysone 65 dBA. Øvrig planlagt og eksisterende bebyggelse vil i hovedsak 
ligge innenfor støysone 55 dBA. 
 
Omfang, alternativ A1/A2, redusert kryss i Rådalen og ramper E39 - Flyplassveien: 
I forhold til alternativet uten ramper får Fanaveien noe redusert trafikk. Støysonenes utbredning er i hovedsak 
uendret, og omfang og konsekvens vil være som i alternativet uten ramper. 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                         ▲ 
 
Kriterier: 

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

 
Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
 
 
Omfang, alternativ B1/B2, fullt kryss i Rådalen og ramper E39 - Flyplassveien: 
Alternativene gir sterk reduksjon i trafikk på Fanaveien. Trafikkreduksjonen gir en vesentlig større forbedring i 
antall støyutsatte > 55 dBA og >65 dBA enn i alternativet uten ramper. Dette gir spesielt stor støyforbedring for 
eksisterende boliger, men også for framtidige byggeområder. Fanaveiens barrierevirkning blir sterkt redusert. 
Alternativet medfører stort positivt omfang, men på grunn av områdets lave verdi for nærmiljø er konsekvens lik 
alternativet uten ramper. 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                                                                              ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad bedre forholdene for beboerne ved at miljøulempene reduseres. 
 
Konsekvens: Liten positiv konsekvens (+) 
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3.3 Naturmiljø 

I alternativene A2 og B2 ligger rampene mellom E39 fra Os og Flyplassveien i sin helhet i tunnel. Alternativene 
får ingen nye konsekvenser for naturmiljø.  
 
I alternativene A1 og B1, kort variant av Rv 580 ”Søråstunnelen”, medfører rampene mellom E39 og 
Flyplassveien mindre endringer på veg i dagen i området som i deltemarapport for naturmiljø er omtalt som 
område 4, Holtastølen. Naturmiljøet i området er gitt liten verdi. Endringene medfører noe større negativt omfang 
av tiltaket, spesielt for alternativ B1. Endring i omfang får ikke betydning for konsekvens, som er satt til liten til 
middels negativ (- / - -) i begge alternativ. Se vurderinger nedenfor. 
 
 
3.3.1 Holtastølen 
Verdi: 
Området har en liten rest av gammel, tradisjonell kulturmark. Ingen sjeldne arter er registrert, men grov nattfiol er 
av en viss interesse. Vegetasjonen er for tettvokst til å være potensiell lokalitet for beitemarksopp. Den store 
flaten er uten interesse for biologisk mangfold. Også edelløvskogen har liten verdi. Områdets verdi for vilt 
vurderes som liten til middels og representativt for søndre del av Bergenshalvøya. Totalt sett gis området liten 
verdi for naturmiljø.  
 
 
        Liten            middels           stor 
|-------------|------------|------------| 
             ▲ 
 
Omfang, alternativ A1/B1, kort tunnel Holtastølen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Kulturlandskapet og hasselskogen ved Holtastølen vil bli sterkt påvirket av kort tunnel. De nye rampene medfører 
noe økt arealbeslag av natur langs eksisterende veg. Arealbeslag av natur vil i tillegg bli noe større i alternativ B1 
enn i alternativ A1, fordi alternativet får en ny dagstrekning på ca. 110 m nord for resten av veganlegget. 
Inngrepet vil ikke medføre noen ny økologisk barriere utover det som allerede eksisterer i dagens vei. Omfang av 
endring som for A1/B1 uten ramper E39 - Flyplassveien; stor negativ.  
 
 
           Stort negativt           Middels negativt             Lite el. intet             Middels positivt           Stort positivt 
  | -------------------- |-------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
               ▲ 
 
Kriterier: 

• Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomster av arter eller ødelegge deres 
vekstvilkår. 

 
Alternativene vil beslaglegge store deler av kulturlandskap ved Holtastølen. Området har liten verdi for biologisk 
mangfold, da stort sett trivielle arter forekommer og området er under gjengroing.  
 
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (- / - -). 
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3.4 Naturressurser 

Alle alternativer med ramper i tunnel mellom E39 fra Os og Flyplassveien vil berøre de samme 
grunnvannsressursene og energibrønnene som i hovedalternativene A1, A2, B1 og B2. Ingen landbruksressurser 
blir berørt. 
 
Alternativene gir økt omfang av tunneler i områdene som i deltemarapport for naturressurser er omtalt som 
delområde 2, Steinsvikvegen, og delområde 3, Flyplassvegen. Naturressursene i delområdene er gitt hhv. liten 
verdi (Steinsvikvegen) og liten til middels verdi (Flyplassvegen). 
 
De nye tunnelrampene medfører noe større negativt omfang av tiltaket i alle alternativ. Endring i omfang får ikke 
avgjørende betydning for konsekvens i samlet vurdering av alternativ. Se vurderinger nedenfor. 
 
 
3.4.1 Delområde 2 Steinsvikvegen  
”Søråstunnelen” vil gå under den planlagte bybanen i dette området. I alternativene A1 og B1 med kort tunnel 
Holtastølen vil laveste nivå i tunnelene være ca 16 moh, mens i alternativ A2 og B2 lang tunnel Holtastølen vil 
laveste nivå være ca. 7 moh. Grunnvannsnivået ligger 50-80 moh i dette området. 
 
Verdi: 
Av naturressursene er det kun grunnvann i fjell og fjellet brukt til energibrønner som kan bli berørt av 
veibyggingen i dette området. Grunnvannsressursene er små, og ut fra dagens arealbruk i område er det lite 
aktuelt med videre utnyttelse av grunnvann til vannforsyning.  
 

Liten Middels Stor 
   

 
 
 
Omfang, alle alternativ med ramper mellom E39 og Flyplassveien: 
En 64 m dyp borebrønn registrert med ukjent bruk ligger like vest for tunneltraseen for Søråstunnelen. Både 
Søråstunnelen og de nye tunnelrampene vil i alle alternativ passere like ved bunnen av denne brønnen, og det er 
derfor økt fare for at kapasiteten i denne brønnen kan bli berørt av tiltaket. Omfang av endring noe mer negativt 
enn i alternativene uten ramper mellom E39 og Flyplassveien, uten at dette får betydning for konsekvens. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
 
Kriterier 

• Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalitet i en grunnvannsbrønn i fjell. 
 
Konsekvens, alle alternativ: 
Utbyggingen kan berøre grunnvann i fjell, og i mindre grad energiuttak fra borebrønner. Eventuelle erstatninger vil 
være relativt rimelige. Det er ingen vesentlig forskjell på hvordan naturressursene vil bli berørt i de ulike 
alternativene.  
 
Konsekvens:  Ubetydelig til liten negativ for alle alternativene (0/-). 
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3.4.2 Delområde 3  Flyplassvegen 
Det foreligger to alternativer i dette området; kort eller lang Søråstunnel. Ved begge alternativene vil tunnelene 
ligge på kote 16-27 m, med fall innover i tunnelen fra påhugget like under bebyggelsen på Holtastølen (alternativ 
A1/B1) eller fra nordenden av Skeievatnet (alternativ A2/B2).  
 
Verdi: 
Delområdet består av kun tunneler der naturressursene er knyttet til grunnvann i fjell og energiuttak fra 
borebrønner. Det er påvist grunnvannsbrønner med betydelig kapasitet, og som kunne ha forsynt mindre 
vannverk. Videre uttak av grunnvann i dette området er lite aktuelt grunnet aktiviteten i nedslagsfeltet og dagens 
vannforsyning fra fellesvannverk, mens utbygging av energibrønner vil trolig bli mer og mer aktuelt. Totalt sett må 
verdien på berørte grunnvannsressurser karakteriseres som middels til liten. Områdene for veg i dagen er LNF-
områder i gjeldende arealdel til kommuneplanen. Delområdet regnes av kommunens landbruksetat ikke å ha 
sterke landbruksinteresser, og har liten verdi for landbruk. 
 

Liten Middels Stor 
   

 
 
 
Omfang, alternativ A1 og B1, kort tunnel Holtastølen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Alternativene vil både med og uten nye tunnelramper passere mindre enn 50 m fra to energibrønner som er 
oppgitt med dybder på hhv. 135 og 90 m. Brønnene er ikke angitt med stor nok nøyaktighet til å fastslå om 
tunnelene vil treffe brønnene, men faren for at brønnene blir berørt øker med de nye tunnelrampene. Omfang av 
endring og konsekvens noe mer negativt enn i alternativene uten ramper mellom E39 og Flyplassveien. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
Kriterier: 

• Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalitet i grunnvannsbrønner/energibrønner i fjell. 
 
Konsekvens:  Liten negativ (-)  
 
 
Omfang, alternativ A2 og B2, lang tunnel Holtastølen, inklusive ramper E39 Os – Flyplassveien:  
Mellom 30 og 200 m nordøst for lang Søråstunnel er det registrert 4 borebrønner; en energibrønn og tre 
drikkevannsbrønner. Ny rampe i tunnel fra E39 til Flyplassen vil ligge nærmere brønnene. Det er sannsynlig at 
den planlagte tunnelen vil bidra til å skjære vannførende sprekkesoner og gi en senkning av grunnvannsnivået i 
området. Dette vil igjen påvirke kapasiteten på drikkevannsbrønnene, og i noen grad redusere effektuttaket fra 
energibrønnen. Omfang av endring noe mer negativt enn i alternativene uten ramper mellom E39 og 
Flyplassveien, uten at dette får betydning for konsekvens. 
 
 

Stor negativ Middels negativ Lite eller intet Middels positiv Stort positiv 
     

 
Kriterier: 

• Tiltaket kan påvirke både kapasitet og kvalitet i grunnvannsbrønner/energibrønner i fjell. 
 
Konsekvens:  Liten negativ (-)  



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

 
 
Tilleggsutredning ikke prissatte konsekvenser  27 
 

4 SAMLET VURDERING AV UTBYGGINGSALTERNATIVENE MED 
RAMPER E39 – FLYPLASSVEIEN 

I alternativene A1 og B1, kort variant av Rv 580 ”Søråstunnelen”, medfører rampene mellom E39 og 
Flyplassveien noe større negativt omfang av tiltaket i landskapsområde 3, Holtastølen. Endring i omfang får ikke 
betydning for samlet konsekvens for landskapsbilde. Samlet konsekvens for landskapsbilde er den samme som i 
alternativene uten ramper E39 – Flyplassveien i alle alternativ. 
 
De viktigste nærmiljøkonsekvensene av å utvide alternativene med ramper mellom E39 og Flyplassveien kommer 
som en følge av rampenes ytterligere reduksjon i trafikkmengde på eksisterende vegnett. Trafikkavlastningen 
medfører økt forbedring for støy og luftforurensning i følgende delområder: 
 

1. Boligområdene i Holtastølen, Holtaveien, Holtaåsen, Folldalslia 
4. Boligområdene på Råvarden, Råtun og Råtræet 
5. Lagunen og Laguneparken 
6. Rådalen 

 
I alternativene B1 og B2 er den positive endringen i omfang så stor at den gir større positive konsekvenser for 
alternativene som helhet. Rangeringen av utbyggingsalternativene er uendret, men forskjellene mellom dem er 
tydeligere enn i alternativene uten ramper E39 – Flyplassveien.  
 
I alternativene A1 og B1, kort variant av Rv 580 ”Søråstunnelen”, medfører rampene mellom E39 og 
Flyplassveien noe større negativt omfang av tiltaket for naturmiljø i område 4, Holtastølen.. Endring i omfang får 
ikke betydning for konsekvens. Samlet konsekvens for naturmiljø er den samme som i alternativene uten ramper 
E39 – Flyplassveien i alle alternativ. 
 
Alternativene gir økt omfang av tunneler i områdene som i deltemarapport for naturressurser er omtalt som 
delområde 2, Steinsvikvegen, og delområde 3, Flyplassvegen. De nye tunnelrampene medfører noe større 
negativt omfang av tiltaket i alle alternativ. Endring i omfang får ikke betydning for konsekvens i samlet vurdering.  
Samlet konsekvens for naturressurser er den samme som i alternativene uten ramper E39 – Flyplassveien i alle 
alternativ. 
 
Konklusjon: 
Utvidelsen av utbyggingsalternativene med ramper i tunnel mellom E39 fra Os og Flyplassveien får ingen nye 
konsekvenser for deltemaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser.  
 
For deltema nærmiljø og friluftsliv bidrar bygging av rampene til å øke de positive konsekvensene i alternativene 
B1 og B2, i form av redusert barrierevirkning, og reduksjon i støy og luftforurensning. 
 
De positive konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv 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 vegnett.  
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