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1. INNLEDNING 
Det legges med dette frem forslag til endring av gjeldende reguleringsplan Ytrebygda/Fana. E39/rv. 
580 Rådal – Sørås, nasjonal planID 1201_18160000 (Saksnr 200407658), vedtatt av Bergen bystyre 
10. desember 2007. 

Planendringen omfatter størsteparten av gjeldende plan, med ett unntak. Arealet som inngår i det 
pågående planarbeidet Ytrebygda, gnr 119 bnr 3, Rå/ Grønnestølen, nasjonal planID 1201_61720000, 
omfattes ikke av endringen.  

Planarbeidet utføres av Statens vegvesen med Norconsult som plankonsulent. Bergen kommune er 
planmyndighet.  

Gjeldende planer er ikke gjennomført, men det er heller ikke utført tiltak i strid med gjeldende plan i 
området.  Endringsforslaget gjelder i all hovedsak endringer innenfor gjeldende planområde.  

Med unntak av endringene i trafikkløsningene og innregulering av håndtering av overvann fra 
Rådalsområdet til Nordåsvannet, foreslås det mindre justeringer i forhold til gjeldende plan. Dette 
betyr at underlagsmaterialet til gjeldende plan i all hovedsak har gyldighet for planen slik den nå 
foreligger. De omfattende utredningene som lå til grunn for gjeldende plan med tilhørende 
konsekvensutredning inngår derfor i grunnlagsmaterialet også for foreliggende planendring. Det er 
ikke utarbeidet en ny konsekvensutredning og det er ikke utarbeidet en ny teknisk rapport, som da 
planen ble vedtatt i 2007. Hovedtyngden av utredningene fra 2007-planen er ikke inntatt i dette 
planarbeidet.  

Det er utarbeidet en ny ROS- analyse og veitrafikkstøy er beregnet på nytt.  

2. SAMMENDRAG 
Parsellen E39/ rv. 580 Rådal – Sørås er en del av stamveiprosjektet for ny E39 mellom Os og Bergen. 
Prosjektet omfatter framføring av E39 fra Svegatjørn i Os kommune til Fritz C. Riebers veg i Bergen. 

Rådalsområdet er et viktig trafikk-knutepunkt, med stor gjennomgangstrafikk samtidig som aktiviteten 
i området er trafikkskapende. Tidvis oppstår det i dag store trafikkproblemer, og innføring av ny E39 
fra Os til Rådalen vil forsterke trafikkpresset på dette veinettet og gjør det påkrevd å etablere nye 
kryssløsninger. Dette var utgangspunktet for planarbeidet som ledet frem til gjeldende plan.  

Behovet for planrevisjonen som nå legges frem skyldes endringer i veiløsningene, som følge av nye 
håndbøker fra Statens vegvesen, og en trafikksikkerhetsrevisjon som ble gjort for eksisterende 
reguleringsplan. Det er i tillegg gjennomført en optimalisering av traseen og kryssområdene. Vi viser 
til tilsvarende endringsbehov og pågående endring for E39 Svegatjørn – Rådal. 

De største endringene gjelder omlegging av trafikksystemet. Bystyret har vedtatt at alternativ C6 skal 
legges til grunn for omreguleringen. Dette betyr at avrampingen fra E39 skjer inne i tunnelen, mens 
pårampingen til E39 skjer ved Søråskrysset. E39 er gjennomgående. Fritz C. Riebers veg må utvides 
med ekstra felt over en strekning på ca 1000 m.  
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3. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
  

Bydel Fana, Ytrebygda 

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Rådal – Sørås 

Gårdsnr./bruksnr. Gnr 119 m.fl. 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Ytrebygda/Fana. E39/ rv. 580 Rådal – Sørås,  
nasjonal planID 18160000, Saksnr 200407658

  

Forslagstiller Statens vegvesen 

Grunneiere (sentrale) Statens vegvesen 

Plankonsulent Norconsult 

  

Ny plans hovedformål Offentlig trafikkområde 

Planområdets areal i daa 357,3 daa i vertikalnivå 2 

Samlet 648,3 daa (Vertikalnivå 0, 1, 2, 3) 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 

  

Kunngjøring oppstart, dato 20. november 2011 

Fullstendig planforslag mottatt, dato 25. april 2012 på Hordamuseet 

Informasjonsmøte avholdt (j/n) Nei 



Ytrebygda. gnr 119 m fl, endring av reguleringsplan E39/ rv. 580 Rådal - Sørås Nasjonal planID 1201_62000000 

Side 5 av 56 

4. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Kartillustrasjonene på de neste to sidene er hentet fra silingsnotatet "E39/ rv. 580 Rådal - Sørås" fra 9. mars 
2011. Prinsippløsningen for vedtatt plan er vist i figur 1 og løsningen i endringsforslaget er vist i figur 2.  

I gjeldende plan er rv. 580 (Hop – Bergen lufthavn, Flesland) gjennomgående og E39 (Bergen – Os) ramper 
seg på og av rv. 580 inne i tunnelen. Ny løsning innebærer at splitting mellom E39 og rv. 580 skjer inne i 
tunnelen mens påramping fra rv. 580 til E39 finner sted ved Søråskrysset der E39 er gjennomgående.  

Behovet for planrevisjonen skyldes endringer i veiløsningene som følger av nye håndbøker fra Statens 
vegvesen og en trafikksikkerhetsrevisjon som ble gjort for eksisterende reguleringsplan. Det er i tillegg 
gjennomført en optimaliseringsprosess for trasé og kryssområder. Vi viser til tilsvarende endringsbehov og 
pågående endring for E39 Svegatjørn – Rådal. 

Nye tunnelsikkerhetsforskrifter er vedtatt og innarbeidet i vegnormalene. Disse gjelder for alle tunneler som 
er lengre enn 500 meter. Forskriftene setter bl.a. forbud mot å redusere tallet på felt i tunneler. E39 er en del 
av TERN (det trans-europeiske veinettet) og dette gjør at unntak fra forskriftene ikke kan vedtas i Norge. 
Det er pårampingen til E39 inne i tunnelen som i størst grad er i strid mot TERN-regelverket. Dette 
innebærer at den regulerte løsningen ikke kan bygges.  

Dette er bakgrunnen for at det i 2010 ble satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Bergen kommune 
og Statens vegvesen. Gruppens mandat var å finne en alternativ kryssløsning som både holder fast ved 
hovedintensjonene i gjeldende plan, som kan godkjennes etter veinormalene, som medfører få nye 
arealkonflikter og som er innenfor totalkostnadsrammen for prosjektet. Arbeidsgruppens arbeid førte fram 
til bystyresak 99- 11 Silingsrapport- reguleringsendring Rådalskrysset E39/ rv. 580 Rådal – Sørås, der 
Bystyret avgjorde at alternativ C6 skal legges til grunn i omreguleringen.  

I brev av 9. mars 2011 fra Statens vegvesen der Silingsrapporten ble lagt fram, heter det bl.a.: 

"Alternativet (C6) kjennetegnes av at det ikke er sammenfletting i tunnel og at både E39 og rv. 580 
har fire felt i alle snitt. Det kreves fraviksbehandling for sørgående løp, men det er mindre risiko 
forbundet med økning av felt og løsningen kan godkjennes. 

Kapasiteten i alternativ C6 både for E39 og rv. 580 er minst like god som i den regulerte løsningen. 
Kapasitetsberegningene viser imidlertid at Sandslikrysset må bygges ut til fullt planskilt kryss for å 
unngå kø på Flyplassvegen og tilbakeblokkering til tunnelen. Dette gjelder også for den regulerte 
løsningen. Alternativet hindrer ikke at rv. 580 i framtiden kan utvikles som del av firefelts ytre 
ringveg. 

Statens vegvesen ber om Bergen kommunes tilslutning til at alternativ C6 legges til grunn for 
reguleringsarbeidet." 
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Figur 1:Prinsippskisse for gjeldende reguleringsplan, alternativ B2 
 

 
Figur 2: Prinsippskisse planforslaget, alternativ C6 
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5. PLANPROSESSEN 
 

Dette er forslag til endring av reguleringsplan Ytrebygda/ Fana E39/ rv. 580 Rådal – Sørås, nasjonal 
planID 18160000 (saksnr 200407658), vedtatt av Bergen bystyre 10. desember 2007. 

Planendringen startet opp ved bystyresak 99-11 Silingsrapport - reguleringsendring Rådalskrysset 
E39/ rv. 580 Rådal – Sørås, som bystyret behandlet i møtet 30. mai 2011.  

Bystyret fattet følgende vedtak: 

«Basert på alternativ C6 igangsettes planarbeid for endring av reguleringsplan Rådal - Sørås, 
vedtatt av bystyret 10. desember 2007. 

Statens vegvesen oppfordres til å starte opp formelt planarbeid for "Mindetunnel" og ny trasé 
for E39 utenom det sentrale byområdet.» 

Bergen kommune vedtok oppstart av planarbeidet 8. november 2011. Oppstart av planarbeid ble 
kunngjort 20. november 2011, med merknadsfrist 10. januar 2012. 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2007, på grunnlag av konsekvensutredning fastsatt av 
Vegdirektoratet. Spørsmålet om det må utarbeides ny konsekvensutredning er regulert av lov og 
forskrift om konsekvensutredninger.  

E39/ rv. 580 Rådal – Sørås er et veianlegg som er omfattet av forskriftens vedlegg 1, planer og tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes. Oppfangingskriteriet er veier med investeringskostnader over 500 
millioner kroner. Endringer av slike veianlegg skal konsekvensutredes dersom endringen i seg selv 
overskrider oppfangingskriteriet. I Statens vegvesen sitt silingsnotat datert 9. mars 2011, heter det at 
kostnaden for alternativ C6 er 100 millioner over kostnadene for nullalternativet og at det skal 
gjennomføres en ny kostnadsberegning for prosjektet. Vi legger derfor til grunn at endringen ikke 
overskrider oppfangingskriteriet og at det ikke må utføres konsekvensutredning ved denne 
planendringen. 

Støy, ROS, luftkvalitet og overvann er temaer der det har vært nødvendig med ytterligere utredninger. 
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6. GJELDENDE PLANSTATUS  
 
Kommuneplanen 

Gjeldende arealdel til kommuneplanen gir det overordnede grunnlaget for planområdet. Arealet er i 
hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg der hovedveien er vist. 

 

 
  , 

Figur 3:Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 
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Reguleringsplaner som blir berørt 
 
Gjeldende reguleringsplan E39/rv. 580 Rådal – Sørås 

Gjeldende plan Ytrebygda/ Fana. E39/ rv. 580 Rådal – Sørås, nasjonal planID 1201_18160000 (Saksnr 
200407658), vedtatt av Bergen bystyre 10. desember 2007 skal oppheves ved vedtak av dette 
planforslaget, med ett unntak. Arealet som inngår i det pågående planarbeidet Ytrebygda, gnr 119 bnr 
3, Rå/ Grønnestølen, nasjonal planID 1201_61720000, omfattes ikke av endringen.  

Med unntak av gjeldende veireguleringsplan som i det alt vesentligste skal erstattes av ny plan, er 
utgangspunktet at planendringen i minst mulig grad skal endre berørte planer eller føre til at gjeldende 
og påbegynte planer ikke kan gjennomføres som vedtatt eller planlagt. Endringer som får 
konsekvenser for andre planer vil bli gitt i denne planendringen. Berørte planer vil ikke bli revidert, 
noe som innebærer at for eksempel sikringssoner rundt tunneler vil bli vist i denne planendringen. 

Rådalen 

I Rådalen holder planendringen seg i all hovedsak innenfor plangrensen til gjeldende plan og grenser i 
nord mot pågående planarbeid for Rådalen-/ Lagunenområdet. Unntakene gjelder midlertidige 
anleggsområder langs Fanavegen og arealer som skal gi rom for omlegginger av gang- og sykkelveier 
og endrede adkomster.  

I tillegg til veiplanen blir en annen plan berørt i dette området:  

 Ytrebygda/ Fana. Gnr 119 bnr 10 m fl. Råvarden, plankart er vist under til venstre. 

 
 
 
 

Figur 4: Ytrebygda/ Fana. gnr 119 bnr 10   m fl. Råvarden 
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Figur 5: Gjeldende reguleringsplan Ytrebygda/Fana. E39/rv. 580 Rådal – Sørås – utsnitt fra Rådalen 
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Skeievatnet 

Planendringen går enkelte steder utenfor gjeldende plangrense, men avgrensingen følger ellers vedtatt 
plan og møter i vest reguleringsplan for Sandslikrysset. Endringer følger av behov for rigg- og 
anleggsområder rundt tunnelportaler, arealbehov til landskapsmessig støyskjerming og utbedringer i 
gang- og sykkelveisystemet. 

 
Figur 6 Gjeldende reguleringsplan Ytrebygda/Fana. E39/rv. 580 Rådal – Sørås - utsnitt Skeievatnet 

 

En annen vedtatt berørt plan her er: Ytrebygda. Gnr 118 m fl golfbane ved Skeievatnet og 
Steinsvikvatnet, plankartet er vist under til venstre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Figur 7: Planid 15120000, Ytrebygda gnr. 118 m. fl. golfbane ved Skeievatnet og Steinsvikvatnet 
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Sørås 

Nødvendig utvidelse av planområdet for etablering av overvannsledning i tunnel til Nordåsvatnet vil 
komme i kontakt med syv vedtatte reguleringsplaner og to igangsatte planarbeider. Dette vil omfatte et 
arealformål under terreng og eksisterende arealbruk på terreng vil bli berørt av en restriksjonssone for 
tunnelen.  

 
Figur 8 Gjeldende reguleringsplan Ytrebygda/Fana. E39/rv. 580 Rådal – Sørås - utsnitt Sørås 

Andre vedtatte planer i dette området er fra øst til vest:  

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 1-4 m fl Sørås plankart er vist under. 

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 59-73. Nordås storheia vest plankart er vist under. 

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 13 og del av 35 m fl Folldalsheia 2 plankart er vist under.  

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 13. 35 m fl Folldalslia plankart er vist under. 

 Ytrebygda. Nordås vest del 1 b 14 Vesentlig endring plankart er vist under. 

 Ytrebygda. Nordås vest del 1 plankart er vist under.  

 Ytrebygda. Gnr 39 bnr 3. 27 m fl. Steinsvik plankart er vist under.  
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Figur 9: 
Planid 3140000 Ytrebygda gnr 120 
bnr 1- 4 m fl Sørås 

Figur 10:  
Planid 6210000 Ytrebygda gnr 120 
bnr 59- 73 Nordås Storheia Vest 

Figur 11: 
Planid 17200000 Ytrebygda gnr 
120 bnr 13 og del av 35 m fl 
Folldalsheia 2 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 12: 
Planid 17200001 Ytrebygda gnr 120 
bnr 13, 35 m fl Folldalslia 

Figur 13: 
Planid 5010200 Ytrebygda 
Nordås Vest del 1 B 17, endring 
til småhus 

Figur 14: 
Planid 5010000 Ytrebygda Nord-
ås Vest del 1 

 

Planarbeider som er satt i gang omfatter: 

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 14 m fl. Folldalsheia 1 framlegg til plankart er vist under.  

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 5 m fl. Fagerheim. Barneskole mm, til denne plansaken (planid 
61010000) foreligger ikke foreløpig plankart. 

 
 

 

 

Figur 15: 
Planid 8270000 Ytrebygda gnr 39 bnr 
3, 27 m fl Steinsvik 

 Figur 16: 
Planid 16540000 Ytrebygda gnr 120 
bnr 14 m fl Folldalsheia 1 
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Nordås 

Planutvidelsen ved Nordås berører fem vedtatte reguleringsplaner.  

 
Figur 17 Gjeldende reguleringsplan Ytrebygda/Fana. E39/rv. 580 Rådal – Sørås - Utsnitt Nordås 

Vedtatte planer: 

Gjeldende reguleringsplaner i dette området omfatter: 

 Ytrebygda. Nordås område øst. Storheia nord, plankart er vist under 

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 1-4 m.fl.. Sørås, plankart er vist under 

 Ytrebygda. Fana-Nordås område øst, plankart er vist under 

 Ytrebygda. Gnr 120 bnr 23. Sørås, plankart er vist under 

 Ytrebygda. Bybanen Rådal – Flesland, plankart er vist under 
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Figur 18: 
Planid 5630000 Ytrebygda 
Nordås område Øst Storheia 
Nord 

Figur 19:  
Planid 3140000 Ytrebygda gnr 
120 bnr 1- 4 m fl Sørås 

Figur 20: 
Planid 4700000 Ytrebygda Fana- Nordås 
område øst 

 

 
 

 

 
Figur 21: 
Planid 30850000 Ytrebygda 
gnr 120 bnr 23 Sørås 

Figur 22:  
Planid 30850000 Ytrebygda gnr 120 bnr 23 Sørås 
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Utvidelse i Fritz C. Riebers veg/ Nordåskrysset 

Planendringen medfører at det over en strekning av Fritz C 
Riebers veg etableres flere nordgående kjørefelter enn i dag. 
Dette gjøres nord for gjeldende veireguleringsplan. Denne 
utvidelsen av planområdet berører en kommunedelplan og tre 
reguleringsplaner under arbeid.  

Vedtatt plan i området: 

 Fana. Kdp Ny-Paradis. Hop. Nesttun. Nesttun vest, 
plankart er vist til høyre. 

Planarbeid som er satt i gang i dette området inkluderer disse 
planene, fra nord til sør: 

 Fana. Gnr 40 bnr 20 m fl og gnr 41 bnr 66 m fl 
Skiparviken boligområde, forslag til plankart er vist 
under. 

 Fana. Gnr 40 bnr 20 m.fl.. Skjoldhaug, til denne 
plansaken (planid 19180000) foreligger det ikke 
plankart. 

 Fana. Gnr 40 bnr 55 m.fl.. Skjoldnes, forslag til 
plankart er vist under. 

 

 

 

 

 
 
Figur 24: 
Planid 18180000 Fana gnr 40 bnr 20 m fl og gnr 41 
bnr 66 m fl Skiparviken boligområde 

Figur 25: 
Planid 17340000 Fana gnr 40 bnr 55 m fl Skjoldnes 

  

Figur 23:Kdp Ny-Paradis. Hop. 
Nesttun. Nesttun vest, 
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7. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

 
Figur 26: Kart over planområdet med nytt regulert areal i forhold til gjeldende plan, som skravur 
  

Reguleringsendring E39/rv. 580 Rådal - Sørås 
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Beskrivelsen er i stor grad hentet fra konsekvensutredning som lå til grunn for gjeldende plan; Statens 
vegvesen region vest E39 / rv 580 Rådal - Sørås. Konsekvensutredning hovedrapport, desember 2006. 

Det er ikke utført en ny konsekvensutredmning for denne planendringen. 

Vurderingen av de enkelte deltemaene munner ut i verdisetting som ligger til grunn for 
konsekvensutredningen. For en nærmere redegjørelse for konsekvensutredningen, se innledningsvis i 
kapittel 10, konsekvenser av planforslaget. 

Avgrensning  

I Rådalsområdet er planavgrensningen lik gjeldende plan med to unntak. Planen innlemmer tidligere 
Rådal stasjon sammen med den delen av Osbanetraseen som møter Rådalslien. På vestsiden av det nye 
veianlegget går planområdet lenger vest mot Råvarden for å presisere endrede boligadkomster og for å 
avklare nødvendig anleggsareal for nye interne veiløsninger i dette området.  

Ved Grønstølen er den delen av gjeldende plan som regulerer deponi og byggeområde tatt ut av 
planområdet. Det pågår nå et eget planarbeid for dette området.  

På sørsiden av Flyplassvegen, ved Vestre Rå, er planområdet noe utvidet ved at det er tatt inn to 
gangveier som fører til den kommunale veien Tørkehaugane.  

Ved Skeievatnet er planområdet utvidet på nordsiden av Flyplassvegen for å gi adgang til riggområder 
ved golfbanen og for å sikre anleggsarealer langs veien. Også på sørsiden av Flyplassvegen er planen 
utvidet med en anleggsstripe langs veien.  

Helt i vest er planen noe mindre i utstrekning enn gjeldende plan, avgrensningen skal her møte 
reguleringsplanen for nytt Sandslikryss.  

Planområdet går lenger nordover langs Fritz C. Riebers veg enn gjeldende plan. Bakgrunnen er at 
overgangen fra fire, til tre og til slutt to kjørefelter nordover, strekker seg over en lang strekning. Dette 
er løst ved at areal fra veiskulderen og midtrefugen er omgjort til kjørebane.  

I Nordåsdalen har planen samme avgrensing som tidligere. Planområdet er utvidet sørover langs 
Fanavegen (tidligere rv. 580) til broen der fv. 179 Steinsvikvegen krysser Fanavegen. Her er det 
planlagt ny tunnel for nordgående trafikk fra rv. 580 Flyplassvegen til rv. 580 Fritz C. Riebers veg. 
Over tunnelportalen går en lokalveiforbindelse mot Lagunen.  

Det er regulert inn en overvannstunnel fra Sørås til Steinsviken. 

For tunnelreguleringen er den viktigste endringen at det er lagt inne en sørøstlig bue under Søråshøgda 
for trafikk på rv. 580 mellom Flyplassvegen og Fritz C. Riebers veg. 

Tilstøtende arealers bruk/status  

I Rådalsområdet, mellom fv. 546 Fanavegen i vest og Osbanetraséen i øst, ligger tidligere 
jordbruksland. Dette dekker arealer både nord og sør for lager og utsalg til byggevarefirmaet 
"Bygger´n". Øst for Osbanetraséen ligger et fåtall eneboliger, flest fra tidlig etterkrigstid. Rett nord for 
småhusene er det jordbruksareal som i en periode har vært brukt som riggområde for ulike 
anleggsarbeider i nærheten.  Langs vestsiden av Fanavegen er det småhus som ser ut til å ligge langs 
en eldre gårdsvei og som trolig har en lengre historie enn husene i øst. Vest for disse husene og høyere 
i terrenget ligger nye utbyggingsfelter på Råvarden med rekkehus og lave leilighetsbygg. Lenger nord 
er det på østsiden av Fanavegen et tidligere jordbruksareal og et nedlagt gårdsbruk, her ligger tidligere 
våningshus og driftsbygning og en noe nyere enebolig. I spissen mellom Fanavegen og Rådalslien 
ligger tidligere Rådal stasjon med stasjonsbygning og godshus.  
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Den vestlige delen av planen omfatter Flyplassvegen fra krysset 
med Fanavegen frem mot krysset med Sandslivegen. Øst i dette 
området, nærmest kjøpesenteret "Lagunen" er det nyere 
eneboligbebyggelse på begge sider av veien. I Holtastølen, på 
nordsiden av veien, ligger et større område med kjedehus 
organisert i tydelige geometriske mønstre. Videre vestover 
følger planområdet Flyplassvegen langs tilnærmet ubebygde 
områder med noe innmark og bevokste småkoller. Nord for 
veien ligger Siljustøl med et grøntområde knyttet til denne 
eiendommen. På sørsiden ligger Skeievatnet med deler av 
golfbanen til Fana golfklubb. Også nord for veien har golfbanen 
arealer som der inngår i store sammenhengende grøntområder. I 
den vestligste delen av planområdet, like øst for krysset med 
Sandslivegen, ligger det på nordsiden av Flyplassvegen ny 
kontor- og hotellbebyggelse med enkelte nyere frittliggende 
bolighus.  

Nord i planområdet har veitiltaket store grønne områder med 
eldre villaer på begge sider. Lenger sør er det på østsiden nyere 
mer konsentrert boligbebyggelse, mens det vest for veien ligger 
offentlige friområder, en skole og en barnehage. Lenger sør 
passerer veiplanen Skjold på østsiden og Nordåsdalen på 
vestsiden. Det første området inneholder mye grønt, særlig langs 
riksveien. I tillegg til eneboliger og rekkehus fra etterkrigstiden 
er Skjold kirke og Skjold skole plassert her. Det andre området 
er et kombinert nærings- og boligområde der store forretninger for arealkrevende varer er lagt i en 
relativt bratt nordskråning mens lavblokker og rekkehus ligger på flatere partier høyere i området. 

Figur 28: Vest i planområdet (Skeievatnet) 

Figur 27: Planområdet i Rådalen. Blå 
skravur viser nytt areal i omreguleringen 
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Eksisterende bebyggelse  

På Rå, i influensområdet til planen, ligger 
regionens største kjøpesenter, "Lagunen" og 
"Laguneparken" med et bredt tilbud av varer 
og tjenester. I Rådalen, lenger sør, ligger 
lager og utsalg til byggevarefirmaet 
"Bygger´n". Av andre næringsbygg finnes 
flere forretninger for arealkrevende varer, 
verksteder og noe kontorvirksomhet på 
Nordås. 

Helt i sør vil planen berøre eldre bolighus og 
etterkrigseneboliger i Rådalen. Det planlagte 
veitiltaket vil og komme under eller i 
nærheten av ganske nye rekkehus og 
leilighetsbygg på Råvarden og i Folldal. 
Planen berører store boligområder på Skjold, 
Nordås og Sørås med eneboliger og 
rekkehus som skriver seg fra 60-, 70- og 80- 
årene.  

I boligområdene ligger skoler, barnehager og 
dagligvarebutikker. 

 
  

Figur 29: Nord i planområdet (Sørås) 
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Topografi/landskapstrekk 

Området ligger i bydelene Fana og 
Ytrebygda, og er fra gammelt av et 
landbruksområde med gårdstun og 
forholdsvis spredt bebyggelse av 
frittliggende eneboliger.  

Det opprinnelige landskapet er et 
småskala og mosaikkpreget 
kulturlandskap med vann, dyrket mark, 
skogkledde åser og høydedrag.  

I løpet av de siste 30 årene har området 
endret karakter, og tiltaksområdet 
fremstår i dag som et viktig knutepunkt 
både når det gjelder infrastruktur og 
utbygging.  

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 golfklubb et større, verdifullt og 
sammenhengende grøntdrag mellom tettbebyggelsen og jordbrukslandskapet som strekker seg helt til 
Steinsviken ved Nordåsvatnet. Siljustøl ble fredet i februar 2005. 

Området er delt inn i landskapsområder i Konsekvensutredningen, se figur neste side. De av 
landskapsområdene innenfor planområdet som har fått forhøyet verdi for landskapsverdi er 
Skeievatnet (Middels til stor verdi), Holtastølen (Middels verdi) og Rådalen (Middels verdi). 

 
 
 

Figur 30: Topografiske forhold 
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Figur 31: Landskapsverdi, Konsekvensutredning Hovedrapport, desember 2006 
 
  



Ytrebygda. gnr 119 m fl, endring av reguleringsplan E39/ rv. 580 Rådal - Sørås Nasjonal planID 1201_62000000 

Side 23 av 56 

Naturmiljø 

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 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 er kjent fra kartlegging i Bergen 
kommune i 2000. Lokalitetene er Skeievannet (innenfor planområdet), Råtjørn og Apeltunvannet 
(utenfor planområdet) med rike kulturlandskapssjøer og Krohnåsen med rik edelløvskog. Alle er 
vurdert som viktige.  Kulturlandskapssjøene er allerede mer eller mindre påvirket av steinfyllinger 
(Råtjørn og Apeltunvannet) og golfbane (Skeievannet). 

Det er knyttet store biologiske verdier til Skeievannet og Råtjørn, og rødlistearten stor andemat finnes 
i begge. Vannene kan bli påvirket av overflatedrenering og forurensning. Dette vil bli løst i 
overvannshåndteringen. Kulturlandskap på nordsiden av Flyplassvegen vil bli påvirket av 
tunnelinnslag ved Skeievannet, men dette området 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.  

 
 
 
 
 

Figur 32:Registrerte naturtyper i planområdet (DirNat) 
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Nærmiljø 

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 
offentlige 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 for gjeldende reguleringsplan 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. 
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Kulturminneverdier 
 

 
Figur 33: Kulturminner, Konsekvensutredning Hovedrapport desember 2006 
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I planområdet er det i konsekvensutredningen definert 4 kulturmiljø med til dels forskjellig innhold, 
utstrekning og tidsdybde. Tunnelen for overvann til Nordåsvannet går i sin helhet i tunnel og denne 
delen av planen er derfor ikke inkludert her.   

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 kjøreveien fra 
1770-årene (representativ for perioden).   

KM 2 Grønstølen har også en middels kulturhistorisk verdi. Utenfor våningshuset på bnr 3 på Rå står 
en interessant bauta som kanskje har vært en merkestein mellom to skipreider. 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 regnes også her som lite. 

KM 3 Luren nord for Skeievatnet 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, de 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, men for Siljustøl, som ligger på en liten høyde over 
veien, har dette mindre å si. Potensialet for å finne nye automatisk fredede kulturminner er lite. 

KM 4: Navaren ved Fritz C. Riebers veg har liten kulturhistorisk verdi.  

For en gjennomgang av de eksisterende kulturminnene i planområdet viser vi til de utredningene som 
er gjort av kulturminnemyndighetene (Byantikvaren) som del av konsekvensutredningen for gjeldende 
plan. Dette er ikke tatt inn i sin helhet her. Vi viser til Konsekvensutgreiing, E39, Rådal - Sørås, 
Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005.   

Med utgangspunkt i den foreliggende utredningen av kulturminner er det med unntak for Osbanen og 
Rådal stasjon ikke gjort nye vurderinger av kulturminnene i området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Figur 34: Stasjonsbygget (rødt) og pakkhuset(hvitt) ved Rådal stasjon langs Osbanen.
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Vei- og trafikkforhold  
 
Eksisterende vei 

Rådalsområdet er og blir et viktig veiknutepunkt. Etablering av forretningssenter med regional tyngde 
(Lagunen), samt etablering av annen type næring på omkringliggende arealer (Laguneparken og 
Nordås) som er sterkt trafikkgenererende, medfører stor trafikkbelastning på veiene i området. Dette 
sammen med trafikk til/fra Flyplassen, Kokstad, Sandsli og Fana gjør at området i Rådal fremstår som 
en flaskehals i trafikkavviklingen. 

I Rådalsområdet møtes følgende riks- og fylkesveier: 

• Rv. 580 Flyplassvegen/Fanavegen/Fritz C. Riebers veg (Flesland - Hop - Indre Arna) 

• Fv. 546 Fanavegen (Rådal - Fana, riksveiforbindelse til Austevoll) 

• Fv. 582 Fanavegen (Søråskrysset - Nesttun/Skjoldskiftet) 

• Fv. 172 Grimseidvegen/Skagevegen (Rådal - Blomsterdalen) 

• Fv. 179 Steinsvikvegen (Søråskrysset - Søreide) 

• Fv. 180 Nordåsvegen/Søråshøgda (Sørås - Nordås, med arm til Søråshøgda) 

Hovedveisystemet (rv. 580) fra Fritz Riebers veg, via Fanavegen ved Lagunen, og videre langs 
Flyplassvegen har i dag 4 felt. På Flyplassvegen er ett felt i hver retning avsatt til sambruksfelt. Det 
øvrige veisystemet har to felt.  

I tillegg kommer omfattende boligutbygging i Ytrebygda bydel. 

Rådal v/ Lagunen blir også nytt kollektivknutepunkt med bybaneholdeplass og en ny bussterminal like 
ved Lagunen handlesenter. Det skal også etableres parkeringsplasser for kollektivreisende. 

 
Figur 35: Fotomontasje som viser framtidig bussholdeplass ved bybanestoppet på Lagunen. (Hordaland 
fylkeskommune) 
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Dagens trafikk 
 

 
Figur 36:Trafikktall 2009, ÅDT (kjt/døgn) (tall fra CONTRAM). Illustrasjon fra Rabøll. 
 

Figuren over viser trafikkbelastningen i området i 2009. Vi ser av figuren at området preges av mye 
trafikk med ÅDT-verdier opp mot 40 000 kjøretøy pr. døgn ved Lagunen. Trafikkavviklingen er 
vanskelig på grunn av køer og forsinkelser inn mot både Rådalskrysset og Sandslikrysset i makstimen 
morgen- og ettermiddag. Køene kommer av store konflikterende trafikkstrømmer i rundkjøringene 
(merket med rød ring i figuren ovenfor) som gir dårlig fremkommelighet både for person-, nærings-, 
og kollektivtransport. Køene er av en slik størrelse at de i perioder om morgenen kan tilbakeblokkere 
fra Sandslikrysset til Rådalskrysset, og i motsatt retning om ettermiddagen. 

Fanavegen mot sør er i dag en tofelts fylkesvei (fv. 546) og har en ÅDT på rundt 13 500 kjt per døgn1. 
Trafikken består i stor grad av gjennomgangstrafikk som har målpunkt i Nesttun/Bergen sentrum og 
Kokstad/Sandsli/Flesland. 

Flyplassvegen (rv. 580) er i dag en firefelts riksvei med to sambruksfelt og to ordinære kjørefelt. 
Veien har en ÅDT på rundt 28 000 kjt per døgn2. Veien betjener i dag lokaltrafikk til boliger og 
arbeidsplasser i området samt fjerntrafikk, trafikk til flyplassen og handletrafikk til Lagunen.  

 
  

                                                 
1 Nivå 1 punkt, tellinger gjennomført av Statens vegvesen 2008 
2 Nivå 1 punkt, tellinger gjennomført av Statens vegvesen 2008 
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Viktige gang- og sykkelforbindelser 

 
Figur 37: Viktige gang- og sykkelforbindelser 
  



Ytrebygda. gnr 119 m fl, endring av reguleringsplan E39/ rv. 580 Rådal - Sørås Nasjonal planID 1201_62000000 

Side 30 av 56 

Vann og avløp  

 

Overvann – Rådalen 

Det totale nedslagsfeltet for avrenning ned mot Råtjern fra sør er ca 66 ha. Dette er inkludert 
utbyggingsområdet til Bergen tomteselskap like sørøst for Råtjern. 

I dalføret er det to større «basseng» med løsmasser/ myr. Disse har en betydning for fordrøyning og 
rensning av avrenning fra både naturområder og utbygde områder/tette flater i feltet. Myrområdene vil 
«holde på» vannet i ukevis og bidrar til en jevn, dempet og langvarig avrenning mot Råtjern. 

Gjennom dalføret dreneres vannet ellers delvis i terreng/ bekk og delvis i bekkelukking. 

Fra den eldre bebyggelsen infiltreres avløp til myrene i området.  

 
Energi 

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 
Privat og offentlig servicetilbud 

Ikke aktuelt 

 
Risiko og sårbarhet 

I følge www.skrednett.no er det 
registrert potensial for steinsprang og 
løsmasseskred i Rådalen. Slike 
registreringer baserer seg på 
vurdering av topografiske forhold og 
geologi, i tillegg til løsmasseforhold. 
Registreringene sier ingenting om 
sannsynlighet for ras i det aktuelle 
området, noe som eventuelt må 
avdekkes gjennom mer spesifikke 
geologiske undersøkelser. Med 
prognoser for økt nedbør og 
hyppigere tilfeller av ekstreme  
nedbørsmengder er det grunn til å tro 
at faren for skred vil øke i fremtiden.  

 

Tiltaket ligger i nærheten av Apeltunvassdraget. Lagunenområdet har tidligere vært utsatt for 
flomhendelser herfra. Vassdraget er lite og reagerer raskt på variasjoner i nedbørsmengder. Derfor vil 
flomperiodene typisk være kortvarige. Som tilfellet er for skred, kan man i fremtiden vente hyppigere 
tilfeller av flom på grunn av klimaendringer.  

Rådalsområdet med Lagunen storsenter kan være utsatt for inversjonseffekter under særlige 
værforhold med oppsamling av svevestøv og NO2, som kan gi uheldige konsekvenser for utsatte 
grupper mennesker med luftveisproblemer.  

Av sårbare objekter i området er det verdt å nevne hovedvannledningen fra Stendafjellet, som forsyner 
store deler av Ytrebygda bydel med drikkevann, og diverse avløpsledninger og tunneler.  
Anleggsarbeidet kan medføre økt risiko for skade på slike installasjoner med de konsekvenser det vil 
kunne ha. Se forøvrig ROS analyse. 

  

Figur 38: Potensial for skredhendelser i Rådalen (NGU) 
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8. FORHOLDET MELLOM GJELDENDE PLAN OG PLANENDRING 
 
Omlegging av trafikksystemet 

De største endringene i forhold til gjeldende plan er omleggingen av trafikksystemet, se pkt 3 
Bakgrunnen for planarbeidet. 

Ny planavgrensing 

Planavgrensingen i ny plan omfatter størsteparten av gjeldende plan, med ett unntak. Området i 
gjeldende plan som inngår i pågående planarbeid Ytrebygda, gnr 119 bnr 3, Rå/Grønnestølen, Planid 
61720000, omfattes ikke av endringen.  

Plangrensen er utvidet noen steder: 

Nytt tunnelløp i fjell øst for traséen i gjeldende plan, for nordgående løp på rv. 580.  

- En utvidelse mot nord, der Fritz C. Riebersveg er utvidet med et ekstra felt over en strekning på 
ca.1000 m, for påramping, Det blir ingen inngrep utover eksisterende veiareal med tilhørende 
sideareal nord for broen over Harald Skjolds veg. 

- Utvidelser nord og sør for Skeievatnet; riggområde og gangbru for golfbanen i stedet for tunnel, 
slik det er regulert inn i gjeldende plan.  

- En utvidelse for trasé for ny tunnel for overvann fra veisystemet og ut i Nordåsvatnet. 

Planen følger dagens planavgrensning i størst mulig grad og har kun avvik for å tilrettelegge for bedre 
tekniske/praktiske løsninger som følge av omlegginger av hovedveisystemet og sekundærvegsystemet. 

Under har vi vist endringene på de ulike områdene samt regulert område og reguleringsplaner i arbeid 
i tilknytning til planområdet. 

 

 
Figur 39: Endringer i planavgrensning Rådal 
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Figur 41: Endringer i planavgrensning - Sørås/Overvannstunnel 

Figur 40: Endringer i planavgrensning ved Skeievatnet 
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Figur 42: Endringer i planavgrensning - Søråskrysset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 43: Endringer i planavgrensningen ved Fritz C. Riebers vei 
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9. UTREDNING IHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Hvorvidt det skal utarbeides ny konsekvensutredning er regulert av plan og bygningsloven og 
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.  

E39/ rv. 580 Rådal – Sørås er et veganlegg som er omfattet av forskriftens vedlegg 1, planer og tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes. Oppfangingskriteriet er veger med investeringskostnader over 500 
millioner kroner. Endringer av slike veganlegg skal konsekvensutredes dersom endringen i seg selv 
overskrider oppfangingskriteriet.  

I Statens vegvesen sitt silingsnotat datert 9. mars 2011, heter det at kostnaden for alternativ C6 er 100 
millioner over kostnadene for nullalternativet og at det skal gjennomføres en ny kostnadsberegning for 
prosjektet. Vi legger derfor til grunn at endringen ikke overskrider oppfangingskriteriet og at det ikke 
må utføres konsekvensutredning ved denne planendringen. 

 
10. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Generelt 

Det nye veisystemet består av følgende hovedelementer: 

• Ny E39 går i tunneler (”Råtunnelen”) fra Rådal til Nordås (Fritz C. Riebers veg). 
• Ny rv. 580 går i tunneler (”Søråstunnelen”) mellom Flyplassvegen og Sørås i nordgående 

retning og mellom Fritz C. Riebers veg og Flyplassvegen i sørgående retning. 
• E39 og rv. 580 starter i felles tunnel fra Fritz C. Riebers veg i sørgående retning. 
• Det er fire kryssområder i dagen: ved Nordås, Sørås, ved Flyplassvegen og i Rådalen. 
• Lokalveisystemet er tilpasset på beste måte i kryssområdene. Utforming av veiene og 

konsekvenser for områdene går mer utfyllende fram av beskrivelse av kryssene og tunnelene. 

 
Trafikkmengder 

Veisystemet i Rådal-Kokstad–Fleslandsområdet er kapasitetsberegnet og dimensjonert ut fra 

trafikkbelastning hentet fra trafikkmodellen TASS som så er detaljert videre i CONTRAM. Modellene 
bygger på lav prognose for utvikling av areal på Kokstad og Liland. Utviklingen av flyplassen er 
inkludert i modellene.  

Det er foretatt beregning for trafikken i 2018 og i 2035 der det er forutsatt at Sandslikrysset er utbygd. 
Det er timetrafikk om morgenen og ettermiddagen som vil være kritisk i forhold til kapasitet. 
Timetrafikken har en makstime om morgenen, mens ettermiddagstrafikken har større spredning. 
Resultatet av beregningene viser at hovedveisystemet har god kapasitet. Det er alltid i kryss det vil 
oppstå kapasitetsbegrensninger, og i dette veisystemet er det avrampingen for trafikk fra Bergen til 
Nordås/Laguneområdet som er det svakeste punktet. Rampelengden for retardasjonsfeltet er derfor 
foreslått økt i forhold til den regulerte løsningen. Beregningene viser at det ikke er forventet 
kapasitetsproblemer i hovedveisystemet dersom det forutsettes at Sandslikrysset er bygd ut til 
toplanskryss. Trafikksystemet vil etter beregningen få kapasitetsproblemer dersom kollektivfeltet (+2) 
blir opprettholdt. 
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Figur 44: Trafikktall 2030 (Rambøll 2010) 

Figuren over er et uttrykk for etterspørsel etter reiser i 2030 med eksisterende veier og nye tunneler. 
Skissen viser en alternativ løsning for tunnelen fra Skeivatnet mot sentrum (rv. 580), men tallene vil 
være tilsvarende for løsningen som nå reguleres. Lagunen er målpunkt for den største delen av 
trafikken mellom Rundkjøring Rådal og Sørås. Det er beregnet at ca 50 % av trafikken fra Skjold har 
målpunkt vest for Rundkjøring Rådal, dette utgjør i modellen 12000 kjt/d i 2030.  

Dagens Fanaveg mellom Nesttun og Sørås har ikke kapasitet til denne etterspørselen med dagens 
standard, og dersom veien ikke bygges ut vil trafikken føres over til Nesttun – Hop. Denne effekten 
kan forsterkes ved trafikkregulerende tiltak på Fanavegen. Fordelingen vil påvirkes av kapasiteten på 
disse veiene og av overføring til andre reisemiddel. Effekten av Bybanen ligger ikke inne i modellen. 
Overføring av trafikk til tunnelsystemet er gunstig for avlasting forbi Lagunen. 

Veistandard 

Geometrisk utforming av veisystemet er gitt av Statens vegvesens håndbøker og er omtalt på de neste 
sidene. Som dimensjoneringsgrunnlag for geometrisk utforming er trafikkmengder, veiens funksjon og 
fartsgrense avgjørende. 

Vei i dagen 

E39 og rv. 580 er planlagt som avkjørselsfrie hovedveier med ÅDT over 12000 og fartsgrense 80 km/t 
(S7). Veiene har fire felt og skal ha fysiske skille mellom motgående trafikk.  

 
Figur 45:Tverrprofil S7 fra håndbok 017 

 

Kryss langs E39 og rv. 580 skal utformes som planfrie kryss. Bredde på midtrabattene ved 
Nordås/Fritz C. Riebers veg og kryss på Flyplassvegen er tilpasset bredde på midtrabatter på 
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eksisterende veier, se figurene under. For nytt kryss i Rådalen er midtrabatten til E39 tilpasset 
avstanden mellom tunneltubene. 

 
Figur 46:Normalprofil på Fritz C. Riebers veg 
 

 
Figur 47:Normalprofil på Flyplassvegen 

Rampene som skal koble de gjennomgående hovedveiene til lokalveisystemet har et kjørefelt og 
skulder som skal fungere som havarifelt. Kurvene til rampene har best mulig dimensjonering tilpasset 
områdene de skal bygges i. Rampene skal være avkjørselsfrie. 

I Rådalen er Fanavegen planlagt som hovedvei med ÅDT over 12000 og fartsgrense 60 km/t (S6). 
Veien har fire felt og smal midtdeler mellom de to nye rundkjøringene. Fra den nordligste rundkjøring 
og frem til eksisterende rundkjøring med avkjøring til Lagunevegen er det planlagt med tre felt (to mot 
nord og ett mot sør). Det er lagt inn rekkverk mellom kjøreretningene. Forøvrig er alle andre 
hovedveier og samleveier planlagt med to felt. 

 

 
Figur 48:Tverrprofil S6 fra håndbok 017 

Gang- og sykkelveiene er planlagt med 3 meter asfaltert bredde. Unntaket er hovedsykkelruten i 
Rådalen som er planlagt med total bredde på 5 meter inkl. 0,25 meter skuldre (4,5 meter asfaltert). Det 
er avsatt eget areal avsatt til sykkel (se figur under).  

 

 
Figur 49:Sykkelvei med fortau fra håndbok 017 
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Tunnel  

Med trafikkmengder på over 10 000 i døgnet 20 år etter åpning skal tunnelene for E39 og rv.  580 
bygges med tunnelbredde 2 x 9,5 meter. For utrusting av tunnelene skal sikkerhetsklasse E legges til 
grunn. Skissene under vider utforming av tunnelene med tverrslag, nødlommer med mer. 
Fellestunnelen for E39 og rv. 580 fra Fritz Riebers veg og sørover er planlagt med tre felt før de skiller 
lag som to separate tunneler med to felt i hvert løp.  

 
Figur 50: Tunnelklasser 
 

 
Figur 51 Tverrsnitt med rømningspassasje 
 

 
Figur 52:Utforming tunnelklasse E (sikkerhetsklasse)  
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Veisystemet - Kryss Rådalen 

Hovedveisystemet 

Vei i dagen for E39 gjennom Rådalen er kort, ca 200 meter. Det nye krysset i Rådalen ligger i denne 
dagsonen. Sørover går E39 i tunneler mot Os. Nordover går E39 i tunneler mot Nordås og Bergen. Det 
skal bygges fullt kryss mellom E39 og dagens Fanaveg med alle svingebevegelser mellom veiene. 
Dette medfører at det er fire ramper av/på E39 som føres opp i to nye rundkjøringer i Fanavegen. 
Mellom rundkjøringene er det planlagt fire felt. For rundkjøringen i nord er det lagt inn filterfelt for 
rampen som kommer fra Os. Det skal også bygges nytt kanalisert T-kryss i sør for å sikre god adkomst 
til næringsbygg (Byggeren), fremtidig kollektivområde og eksisterende boliger. Dagens avkjørsler på 
strekningen blir sanerte. 

 
 

Lokale veier og gang- og sykkelveier 

Osbanetraseen blir regulert i samme horisontaltrase som i dag og lagt på ny bro over E39.  

Fra eksisterende gangbro i nord er det planlagt ny gang- og sykkelvei med 5 meter bredde og eget 
sykkelfelt frem til ny bro i sør. Denne traseen vil bli en del av hovedsykkelnettet i Bergen. 

Fra den nye gang- og sykkelveien skal det bygges to gangveier opp til boligene på vestsiden av 
Fanavegen.    

Figur 53: Krysset i Rådalen (Utsnitt fra 
reguleringsplanforslaget) 
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Det skal bygges ny adkomstvei til næringsområde i Rådalen (Byggern) og fremtidig 
bussoppstillingsplass. Den nye veien vil også betjene boliger langs Osbanen og noen boliger på 
vestsiden av Fanavegen. 

Gårdstunet nord for kryssområdet får tilkomst fra kommunal vei til Rådalslien med avkjørsel like bak 
den gamle togstasjonen til Osbanen. 

Kollektivtrafikk 

Busslommene ved Byggern i Fanavegen blir liggende som i dag med mindre justeringer. I tillegg er 
det planlagt ny busslomme ved den gamle togstasjonen til Osbanen. 

Konstruksjoner 

Den gamle Osbanetraseen krysser E39 med ny gang- og sykkelveibro. Videre skal det bygges ny 
gang- og sykkelveibro over Fanavegen like nord for Bygger´n for å binde sammen gang- og 
sykkelveisystemet på vest- og østsiden av Fanavegen. 

 
 

 
Figur 54:Gang- og sykkelveibro i Osbanetraseen 
 
 
 

 
Figur 55:Gang- og sykkelveibro over Fanavegen 
 
Det skal også bygges portaler i forbindelse med Råtunnelen og Lysehorntunnelen. 
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Figur 56:Illustrasjon av portal i sør (Lysehorntunnelen) og ny Osbanebro 
 
 

 
Figur 57:Illustrasjon av portal i nord (Råtunnelen) 

Landskapsinngrep og - tiltak 

Dagstrekningen/krysset i Rådalen er kort og ligger nedsenket i terrenget – om lag 6m lavere enn 
Osbanetraseen.  Dagsonen er noe kortere enn i gjeldende reguleringsplan da portalen til Råtunnelen er 
flyttet noe lenger sør. Nytt planforslag har samme feltoppbygging på dagstrekningen som vist i 
gjeldende plan, men Fanavegen mellom rundkjøringene økes fra to til fire felt.  

I den «grønne» skråningen vest for Fanavegen vil det måtte rives ett hus mer enn i gjeldende plan. I 
skråningen opp mot Råtun er det planlagt to gangveier, begge med universell utforming. Det vil bli 
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etablert lave tørrsteinsmurer i forbindelse med gangveiene og skråningene vil bli plantet med busker 
og trær. 

Kryssområdet blir opparbeidet som grøntområder med et parkmessig preg. Sidearealet skal 
opparbeides med gressdekke og tregrupper av løvtrær. Murer bygges i naturstein med helning 5:1. 
Teknisk bygg skal bygges integrert i natursteinsmur langs Fanavegen, like over tunnel-portalen til 
Råtunnelen. 

Osbanebroen markerer minnet om et viktig kulturminne og det er naturlig at denne blir blikkfanget i 
kryssområdet. Terrenget mellom Osbanetraseen og krysset blir så langt mulig bygget opp med voller 
som skjerming mot veiarealet. Kollen nordøst for krysset mot gårdstunet i Rådalen skal bevares som 
skjerming mot arealet øst for kollen.  

Veisystemet - Kryss Skeievatnet 

Hovedveisystemet 

Eksisterende rv. 580 Flyplassvegen er 4- felts vei med smal midtdeler, der ett felt i hver retning er 
sambruksfelt. 

I det planskilte krysset kobles ny og gammel rv. 580 sammen med ramper til og fra 
Laguneområdet/Flesland. Rampe fra Laguneområdet mot Flesland krysser over ny rv. 580. 

Ny rv. 580 vil ha 4 felt med tradisjonelle retardasjons- og akselerasjonsfelt i krysset. Dette betyr at 
dagens sambruksfelt vil gå fra det nye krysset på Skeievatnet og frem til kryss i Rådal som i dag. 

 
Figur 58: Området ved Skeievatnet (Utsnitt fra reguleringsplanforslaget) 
 

Lokale veier og gang- og sykkelveier 

Gang- og sykkelveien som går langs Flyplassvegen blir lagt parallelt med rampen som krysser over 
portalen. Denne delen av gang- og sykkelveien skal også fungere som kjørevei til to eksisterende 
eiendommer ved Skeievatnet.  

Undergangen under Flyplassvegen blir erstattet med ny gang- og sykkelveibro. Broen vil inngå i et 
sammenhengende gangveisystem og samtidig betjene golfbanen. På nordsiden av broen skal det 
bygges ny tilkomst til driftsbygning for golfbanen. Videre skal det bygges ny gangvei mot vest med 
tilkopling til gang- og sykkelveisystemet langs Flyplassvegen. På sørsiden av broen skal det bygges ny 
gangvei parallelt med Flyplassvegen frem til busstopp ved Holtastølen. 
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Figur 59: Viktige gang- og sykkelforbindelser 
 

Kollektivtrafikk 

Busslommene ved eksisterende bro og gangveisystem ved Holtastølen beholdes som i dag. 

Konstruksjoner 

Eksisterende kulvert blir byttet ut med ny gang- og sykkelveibro. Broen skal også benyttes av 
driftskjøretøy til/fra golfbanen. 

 

 

 
Figur 60: Gang- og sykkelveibro over Flyplassvegen 
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Figur 61: Illustrasjonen viser det nye krysset ved Skeievatnet og ny bro over Flyplassvegen 
 

Det skal også bygges portaler i forbindelse med Søråstunnelen.  

 

 
Figur 62: Illustrasjon av portal ved Skeievatnet (Søråstunnelen) 

Landskapstiltak 

Landskapet skal gis en parkmessig opparbeiding med gressarealer, busker og grupper av trær. 
Fyllinger skal ha en naturlig avrunding.  
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Murene i forbindelse med portalene opparbeides i betong. Langs rampen skal det mures opp med 
natursteinsmurer. Teknisk bygg skal bygges integrert i natursteinsmuren langs rampen like over 
tunnelportalen. 

Adkomst-/gang- og sykkelvei skal krysse Flyplassvegen i bro, istedenfor løsning med lang kulvert 
som i gjeldende reguleringsplan. Siden dagens kulvert blir fjernet vil gangveien på sørsiden av 
Flyplassvegen bli lagt høyere enn i gjeldende plan.  Dette fører til at fylling fra veien mot Skeievatnet 
blitt større og kommer nærmere vannet. Det er viktig med en god terrengtilpasning til Skeievatnet. Det 
skal ikke fylles ut i strandsonen.  Der det er liten plass skal det settes opp tørrmurer.  

På nordsiden av Flyplassvegen vil fyllingen bli større som følge av den nye broen. Mesteparten av 
dette arealet er vist som fylling også i gjeldende plan da det er vist som rigg- og deponiområde. I ny 
plan foreslås det en utviding av fyllingen i nordvest mellom ny adkomst-/gang- og sykkelvei og 
motorveien. I området går en bekk som vil bli fylt helt igjen. Bekken er en avkuttet del av 
vannstrengen fra Skeievatn og nordover.  Den har for liten vannutskiftning til å holdes rein. Bekken 
har derfor lav verdi i dag både estetisk og biologisk.  

Gangveien på sørsiden av Flyplassvegen er forlenget til busstopp mot øst. Støyvollen langs 
Flyplassvegen må flyttes som følge av dette. 

Veisystemet - Kryss Sørås og Nordås 

Hovedveisystemet mot sør 

På Sørås like nord for eksisterende bro koples ny rv. 580 fra Flyplassvegen sammen med Fanavegen. 
Fanavegen fra Laguneområdet koples da inn på ny rv. 580 med tradisjonelt akselerasjonsfelt. Videre 
mot nord koples rv. 580 sammen med E39 ved Bohus. Herfra føres fire nordgående felt inn på Fritz 
Riebers veg med nedtrapping til tre og siden to felt. 

Hovedveisystemet mot nord 

Fra Fritz Riebers veg fortsetter E39 og rv. 580 i felles 3-felts tunnel under Bohus. For trafikk mot 
Laguneområdet vil det bli etablert eget avkjøringsfelt og rampe over portalen. Rampen videreføres 
over neste portal ved Sørås og koples til eksisterende vei ved dagens bro. 

Lokale veier og gang- og sykkelveier 

Eksisterende undergang under Fritz Riebers veg skal forlenges.  

Det vil bli bygget en midlertidig adkomst til Bohus i forbindelse med anleggsperioden. Etter at ny 
hovedvei er etablert vil det bli bygget ny permanent adkomst. 

Kollektivtrafikk 

Busslomme i Nordåsvegen er justert ca. 40 meter mot syd. 

Konstruksjoner 

Det skal etableres portaler i forbindelse med Søråstunnelen. To portaler skal bygges ved Nordås og en 
portal ved Sørås. Det vil bli omfattende muring i forbindelse med portalene.  
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Figur 63: Illustrasjon av portaler ved Nordås (Søråstunnelen) 
 

 
Figur 64: Illustrasjon av portal ved Sørås (Søråstunnelen) 

Landskapstiltak 

Det skal etableres en sammenhengende betongmur mellom hovedveien og rampen over portalene. Det 
samme gjelder mellom rv. 580 og vei/ rampe fra Lagunen. På oversiden av rampen vil det være behov 
for murer for å ta opp løsmasseskjæringer og for å sikre et flatt og tjenlig areal ved Bohus. Disse vil bli 
etablert som tørrsteinsmurer med tett gjerde på toppen. Eksisterende murkonstruksjon mellom Fritz C. 
Riebers veg og Bohus skal beholdes. 

Overvannstunnel til Nordåsvatnet 

Det skal etableres en overvannstunnel fra Rådal til Nordåsvannet. Hovedfunksjonen til tunnelen er å 
lede bort overvann fra myrområder som skal dreneres og bygges ut i de søndre delene av Rådalen, 
men tunnelen skal også håndtere utslipp av overvann fra veisystemet iht godkjent utslippstillatelse. 
Tunnelen vil ha et rensebasseng og en oljeutskiller på samlet ca 50 meters lengde og den øvrige delen 
vil ha en lengde på i underkant av 1000 m og et tverrsnitt på maksimalt 22 m². På det siste stykket av 
tunnelen mot Nordåsvannet bores et rør ned til kote minus fem og det blir ingen synlige inngrep i 
landskapet ut mot vannet. I henhold til utslippstillatelse skal vannet fra tunnelen slippes ut på fem 
meters dyp. Det er ca 180 meter fra munningen av Steinsvikbekken til utslippspunktet.  
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Reguleringsformål  

Reguleringsplanen inneholder følgende formål, med arealbrukskode; 

Vertikalnivå 0 (tunnel under tunnel) 
Arealformål Sosi Område Størrelse, daa 
Kjøreveg 2011 o_KV2 1,8 
Annen veggrunn, tekniske anlegg 2018 AVT 4,4   

 Sikringssone for tunnel 190 190 6,3 
Sum vertikalnivå 0 6,3 
Vertikalnivå 1 (tunnel) 
Arealformål Sosi Område Størrelse, daa 
Kjøreveg 2011 o_KV2,6,11 77,8 
Gang- og sykkelveg 2015 GS14 0,3 
Annen veggrunn, tekniske anlegg 2018 AVT 202,8   

 Sikringssone for tunnel 190 190 280,9 
Sum vertikalnivå 1 280,9 
Vertikalnivå 2 (på grunnen) 
Arealformål Sosi Område Størrelse, daa 
Bolig 1110 B1-B11 9,7 
Forsamlingslokale 1165 FL1 1,3 
Golfbane 1450 Go1-5 7,7 
Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 ØK1-3 0,2 
Forretning/ kontor 1810 F/K1 15,7 
Forretning/kontor/industri 1811 FKI1 7,3 
Kjøreveg 2011 o_KV1-12 107,7 
Kjøreveg 2011 f_KV1-7 2,8 
Kjøreveg 2011 a_KV1-9 2,3 
Fortau 2012 FT1-8 3,4 
Gang- og sykkelveg 2015 GS1-14 16,0 
Gang- og sykkelveg 2015 A_GS1 0,1 
Gangveg/ gangareal/ gågate 2016 G1-2 0,1 
Sykkelveg/ felt 2017 SV1-2 1,6 
Annen veggrunn- tekniske anlegg 2018 AVT 154,4 
Kollektivanlegg 2071 KA1-2 18,7 
Grønnstruktur 3001 Gr1-2 1,2 
Vegetasjonsskjerm 3060 VS1 4,8 
Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 5001 LNFR1 0,6 
Landbruksformål 5110 LNFRL1-10 24,9 
Naturformål 5120 LNFRN2 0,2 

 Frisiktsone 140  0,1 
 Høyspenningsanlegg 370  5,3 
 Bevaring av naturmiljø 560  0,2 
 Bevaring av kulturmiljø 570  5,0 
 Anlegg- og riggområde 091  43,4 

Sum vertikalnivå 2 357,3 
Vertikalnivå 3 (over terreng) 
Arealformål Sosi Område Størrelse, daa 
Kjøreveg 2011 o_KV5,11 2,1 
Kjøreveg 2011 f_KV7,8 0,5 
Fortau 2012 FT3 0,1 
Gang- og sykkelveg 2015 GS5,8,9,10,12,16 0,8 
Sykkelveg/ felt 2017 SV1 0,8 
Sum vertikalnivå 3 3,8 
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Byggeformål  

Planen regulerer byggeområder i eksisterende næringsområde sør i Nordåsdalen og på eksisterende 
næringsareal i Rådalen. Området i Nordåsdalen reguleres til forretning/ kontor med utnyttelse og 
byggehøyder som i gjeldende plan, bare tilpasset en ny adkomst til arealet.  

På linje med bestemmelser i gjeldende plan, gjør også foreliggende plan det mulig å utvide dagens 
utsalg av byggevarer i Rådal. Tomten er gitt 90 % BRA og gesimshøyde 10 meter som maksimal 
utnyttelse. 

Helt nord i Rådalen viser planen tidligere Rådalen stasjon som byggeområde forsamlingslokale, Her er 
det i tillegg gitt bestemmelser om bevaring og det er forutsatt at tomteutnyttelsen er tilsvarende som 
dagens. 

I Rådalen blir tidligere jordbruksland avsatt til et anlegg for drift og vedlikehold av busser. Planen vil 
åpne for bygging av kontor- og administrasjonsbygg, verksteds- og vaskehaller samt garasjer, men 
mye av arealet vil bli brukt til bussoppstilling på terreng. Tomteutnyttelse blir tilsvarende i gjeldende 
plan, 25 % BRA og 10 meters gesimshøyde. 

Parkeringsbestemmelser vil følge kommunens parkeringsnorm. 

For å sikre et anleggsbelte langs det nye veitiltaket innlemmer planen striper med boligformål og 
bestemmelser om at de skal fungere som midlertidig anleggsområder. Dette er i utgangspunktet seks 
meter brede soner og de finnes langs vestsiden av veianlegget både sør og nord i Rådalen. Adgang til 
anleggsområdet er også grunnen til at et boligareal er regulert ved nye adkomstløsninger for tre 
eneboliger vest for Osbanetraseen i Rådalen. Bestemmelser om utnyttelse og byggehøyder vil tilsvare 
gjeldende regulering eller situasjon. 

Risiko og sårbarhet 

Plan og bygningsloven (2010) stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser ved all 
planlegging jf. § 4-3:  

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta 
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade 
og tap.» 

Det er utarbeidet ROS analyse for reguleringsplanen fra 2006. Det er vurdert at denne er relevant også 
for omreguleringen. På bakgrunn av en gjennomgang av foreliggende ROS analyse vurdert opp mot 
gjeldende retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det laget et 
tilleggsnotat som går gjennom tiltaket på nytt. Dette notatet supplerer ROS analysen med 
risikovurderinger av uønskede hendelser som ikke er vurdert i analysen fra 2006, dette gjelder særlig 
hendelser knyttet til anleggsfasen.  

Følgende uønskede hendelser er definert og vurdert i ROS analysen og tilleggsnotatet.  

Driftsfasen 

• Trafikkulykke i tunnel med personskader 
• Brann i kjøretøy i tunnel 
• Havari i tunnel 
• Transport av farlig gods 
• Areal over/rundt tunneler, -portaler 
• Forurensning av vann  
• Steinsprang i Rådalen 
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Anleggsfasen 

• Brudd på vannforsyningsledning. 
• Brudd på avløpsledning. 
• Sprengningsuhell i Råtunnelen med skade på bybanen. 
• Arbeidsulykke med dødsfall 

Risiko for tiltaket er generelt vurdert som akseptabel, og tiltaket vil gi redusert risiko særlig for 
trafikkrelaterte ulykker i forhold til dagens situasjon, ettersom dagens E39 erstattes med ny vei og det 
etableres bedre kryssløsninger mellom Flyplassvegen, Fritz C. Riebers veg og vei til Lagunen.  

Akseptabel risiko forutsetter at de tiltak som følger med valgt veistandard blir innført. I tillegg peker 
ROS analysen på følgende aktuelle trafikksikringstiltak: 

• Kjørefeltsignaler 
• Variable skilt 
• Videoovervåkning 
• Mobiltelefondekning 
• Slokkeutstyr for publikum 
• Reduksjon av brennbart materiale i tunnel 

Utover disse tiltakene skissert i Håndbok 021, kan en rekke andre tiltak vurderes. Det gjelder både 
såkalte preventive tiltak, som skal fjerne årsakene til at hendelser opptrer, og 

konsekvensreduserende tiltak, som skal redusere konsekvensene av en hendelse. Flere av disse 
tiltakene kan ikke direkte relateres til reguleringsplanen og anlegget som sådan, men representerer 
faktorer som er med på å redusere risiko.  

Preventive tiltak: 

• Kontroller 
• Opplæring og informasjon 
• Avstandskrav til kjøretøy 
• Varsling av saktegående kjøretøy på vei i tunnelen 
• Bedre drifts- og vedlikeholdsrutiner 
• Registrering av trafikkulykker og kartlegging av årsaker 
• Restriksjoner på transport av farlig gods 

Konsekvensreduserende tiltak: 

• Informasjon og opplæring om brann og bruk av sikkerhetsutstyr ved brann 
• Beredskapsplan 
• Landingsplass for helikopter 

Tilleggsnotatet som er utarbeidet i forbindelse med omreguleringen identifiserte flere hendelser knyttet 
til ytre påvirkninger som ikke var vurdert i ROS analysen. For alle disse er det vurdert akseptabel 
risiko, men for flere av hendelsene kan følgende tiltak for ytterligere å redusere risiko vurderes:  

• Ytterligere undersøkelser av potensiale for løsmasseskred i Rådalen ved ekstremnedbør, vurdere 
tiltak utover rasvoller over tunnelinnslaget.   

• Stenge Bybanetunnelen under sprengning av Råtunnelen, sikre at Bybanen ikke tar skade. (ROS 
analysen forutsetter at bybanene mellom Lagunen og Flesland er realisert før E39 Bergen Os.) 

• I samråd med Bergen vann- og avløpsetat sikre at man unngår skade på hovedvannledning eller 
avløpsledninger i området. 

• Sikre gode HMS rutiner ved anleggsplassen og overholde krav til sikker arbeidsplass.  

  



Ytrebygda. gnr 119 m fl, endring av reguleringsplan E39/ rv. 580 Rådal - Sørås Nasjonal planID 1201_62000000 

Side 49 av 56 

11. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Konsekvensutredningen som ligger til grunn for gjeldende plan 

Planarbeidet inkludert beskrivelsen av dagens situasjon, tar utgangspunkt i gjeldende plan og 
tilhørende konsekvensutredning; Statens vegvesen region vest E39 / rv 580 Rådal - Sørås. 
Konsekvensutredning hovedrapport, desember 2006. 

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

• 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 veitiltaket 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 ved tiltaket, fastsatt ved å sammenholde et 
miljø eller områdes verdi med endringsomfanget tiltaket medfører, gradert på en nidelt 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 er 0-alternativet en 
rekke vedtatte tiltak som er utredet, men ennå ikke bygd, herunder ny E39 fra Os til Rådalen. 0-
alternativet forårsaker altså den største endringen fra eksisterende situasjon. Konsekvensene av tiltaket 
Rådal – Sørås er for mange av de ikke prissatte konsekvensene derfor vurdert som små. 

Overordnede planer og vedtak  

Planframlegget er i samsvar med gjeldende kommuneplan. 

Eksisterende reguleringsplaner  

Det er mange godkjente reguleringsplaner i og nært opptil planområdet. Noen steder fører det til 
inngrep i og endring av tilgrensende reguleringsplaner, samt nødvendige tilpasninger mellom nye og 
eksisterende planar. På tunnelstrekkene er det ikke direkte konflikt med de «overliggende» 
reguleringsplanene, men det vil bli regulert restriksjoner på tiltak i grunnen over tunnelen. Hvor 
omfattende restriksjonene vil måte være, vil avhenge av hvor dypt tunnelene ligger.  

Landskapsbilde/estetikk 

For gjeldende reguleringsplan er tiltaket i de store kryssområdene i Rådalen og ved Skeievatnet 
vurdert til å i utgangspunktet gi til dels store og dominerende inngrep og å ville endre dagens 
kulturlandskap i stor grad. Gjennom bruk av landskapsfaglig kompetanse i prosjekteringen av anlegget 
har en søkt å begrense skadevirkningene av inngrep. På Nordås er virkningene av gjeldende plan 
beskrevet som å medføre små endringer i forhold til dagens landskapsbilde. 

I Rådalen blir det lite endringer i kryssområdet i forhold til gjeldende plan. Endring av 
adkomstveisystemet over Råportalen vil føre til noe endring av terrenget, men det legges opp til murer 
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og beplantning slik at konsekvensen for landskapet ikke blir vesentlig. Dette vil samlet sett gi en 
estetisk sett bedre løsning enn dagens plan. 

Ved Skeievatnet fører hevingen av gang-/ sykkelveien til større fylling mot vannet. Denne skal bli 
oppmurt slik at strandlinjen bevares, og hevingen får derfor ingen stor konsekvens for landskapsbildet.  

På Sørås blir landskapsbildet endret på grunn av den nye portalen. Det nye veianlegget går ikke 
vesentlig utover dagens trafikkareal og får derfor lite konsekvenser for landskapsbildet. Utbyggingen 
av nytt felt på deler av strekningen ved Nordås reduserer det grønne arealet noe, men betydningen for 
landskapsbildet er ikke vesentlig i forhold til gjeldende plan. 

Samlet sett vurderes de negative virkningene til ikke å øke av betydning i forhold til gjeldende plan. 
Gjeldende reguleringsplan vurderte tiltaket til å ha middels negative konsekvenser. Ny vurdering blir 
den samme: middels negative konsekvenser. 

Konsekvenser for naboer 

Vi viser til de utredningene som ble gjort av nærmiljø og friluftsliv som del av 
konsekvensutredningene for gjeldende plan. Reguleringsendringen går ikke vesentlig ut over 
gjeldende plangrense og det er derfor ikke gjort nye vurderinger av hensynet til naboene, ut over 
støyrapporten og rapporten om luftkvalitet. Disse blir det redegjort for særskilt. 

For flere boligeiendommer er det vist mulig arealbehov for gjennomføring av anleggsarbeidene. Her er 
det stilt krav om at arealene skal tilbakeføres til minst like god standard som før veibyggingen tok til. 

Boligeiendommer langs østsiden av Fritz C Riebers veg vil få støyskjermen noe nærmere seg enn hva 
de har i dag, maksimalt 8 meter nærmere på et kort parti.  

I Nordåsdalen vil næringseiendommen til firmaet "Bohus" få endret adkomst. 

Fana golfklubb vil få et riggområde inn på sitt eget driftsområde i en periode av anleggsfasen.  

I Rådalen er det enkelte hus på vestsiden av Fanavegen som får en mindre direkte avkjørsel fra veien 
og som må følge lengre ruter, også på gang- og sykkelvei, for å komme til boligeiendommene. 
Rekkehus i Rådalslien vil få en ny adkomstvei helt i eiendomsgrensen. Dette gjelder en vei som skal 
føre til tidligere gårdsbruk med gnr 319/585. 

Det vil til sammen være ni eiendommer som er berørt i en slik grad at hus eller deler av hageanlegg, 
uthus mv. må rives. Samtlige av disse ligger i Fanavegen. 

Eiendom som berøres Adresse Eier 
Gnr 119 bnr 22 Fanavegen 200  
Gnr 119 bnr 22 Fanavegen 129  
Gnr 119 bnr 53 Fanavegen 147  
Gnr 119 bnr 89 Fanavegen 133  
Gnr 119 bnr 101 Fanavegen 137  
Gnr 119 bnr 104 Fanavegen 180 Statens vegvesen 
Gnr 119 bnr 118 Fanavegen 143 Statens vegvesen 
Gnr 119 bnr 142 Fanavegen 141 Statens vegvesen 
Gnr 119 bnr 143 Fanavegen 137  

Trafikk- og parkeringsforhold 

Biltrafikk 

Det nye veisystemet i Rådalsområdet vil gi vesentlig bedre fremkommelighet for biltrafikken enn i 
dag. Både trafikken på E39 til/fra Os og på rv. 580 mot Flyplassen vil avvikles uten 
kapasitetsproblemer. Således vil også reisetiden reduseres i forhold til i dag. 

Trafikksikkerhet 

Nye hovedveier (E39 og rv. 580) med 4 felt og fysisk skille vil ha vesentlig lavere ulykkesfrekvens 
enn dagens vei. Også deler av Fanavegen får fysisk skille mellom kjørefeltene. Det er utarbeidet 



Ytrebygda. gnr 119 m fl, endring av reguleringsplan E39/ rv. 580 Rådal - Sørås Nasjonal planID 1201_62000000 

Side 51 av 56 

trafikksikkerhetsrapport for prosjektet. Avvik, feil og mangler fra tidligere planar er rettet opp og 
innarbeidet i planforslaget.  

Kollektivtrafikk 

Fremtidig kollektivløsning for store deler av planområdet vil være Bybanen.    

Med avlastning av trafikken forbi Laguneområdet vil også den øvrige kollektivtrafikken til/fra 
Lagunen som knutepunkt få bedre forhold. På hovedveisystemet er det ikke reservert egne felt for 
kollektivtrafikken. Det er imidlertid god kapasitet i det foreslåtte veisystemet og fremkommeligheten 
til kollektivtrafikken vil således bedres.   

Ny busslomme på Fanavegen ved den gamle togstasjonen (Osbanen) og nytt gangveisystem til boliger 
i området vil være positivt for de kollektivreisende. 

Løsningen som er vist i krysset på Flyplassvegen innebærer at dagens sambruksfelt må avsluttes før 
kryssområdet i begge retninger. Dette vil si at kollektivtrafikken må gå sammen med den øvrige 
trafikken. Under forutsetning av at Sandslikrysset bygges om til toplanskryss er det ikke 
kapasitetsproblemer knyttet til kryssløsningen ved Skeievatnet. 

Busslommene på Flyplassvegen vil bestå. Med nytt og utbedret gangveisystemet vil de 
kollektivreisende få bedre tilkomst til bussen enn i dag. 

Gang- og sykkeltrafikk 

Reguleringsarbeidet har fokusert på å få til gode og universelle løsninger for gående og syklende.  

I Rådalen blir forholdene for beboere i Rådalslien bedret med to nye gangveier over Fanavegen, både i 
sør og i nord. De syklende får også egen sykkelvei i kryssområdet parallelt med Fanavegen i vest.  

Ved Skeievatn vil gang- og sykkelveien bli lagt over portalen og koplet til dagens system i begge 
ender. Dette får små konsekvenser for de myke trafikantene. I og med at dagens kulvert under 
Flyplassvegen blir skiftet ut med ny bro og nytt gangveisystem mot øst, vil dette innebære en bedre 
løsning for kontakten mellom Vestre Rå og gang- og sykkelveien langs Flyplassvegen. 

Ombyggingen i området ved Sørås og Nordås vil ikke få konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken.  

Veitrafikkstøy 

Forutsetninger og metode 

Beregninger er utført med støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.1 i henhold til nordisk 
metode for beregning veitrafikkstøy (TemaNord 1996: 525). Terrengmodell og ny veigeometri er 
utarbeidet av Norconsult I beregningene er en 3d-modell sist oppdatert mars 2011 benyttet.  

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, legges til 
grunn for vurdering av trafikkstøy. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner: 

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i tabellen under. 

– Kriterier for soneinndeling etter T-1442 

Støykilde  

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå 

i nattperioden  
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå 

Utendørs 
støynivå 

i nattperioden  
kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dBA L5AF 85 dB 
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Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra 
tillegg på henholdsvis natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 
5 % av hendelser. For støy fra veitrafikken er ekvivalent støynivået dimensjonerende, maksimalnivåer 
er derfor ikke vurdert nærmere i dette prosjektet.  

Prosjektet anses som ny vei. Ved etablering av en ny vei skal det tilstrebes å gjøre skjermingstiltak 
langs vei så ingen boliger blir liggende støyutsatt til (gul eller rød støysone). 

Rådal 

I vedtatt reguleringsplan er det beskrevet en skjerm øst for Fanavegen nord for nytt kryssområde. Da 
geometrien til sideveiene er noe endret i forhold til denne planen er støyskjermen tilpasset ny 
geometri, også i utstrekning. Skjermen har nå en lengde på 270 meter og skal ha en høyde på 3 meter 
over terreng.  

I henhold til eksisterende reguleringsplan er det lagt inn en støyvoll øst for kryssområdet som har til 
hensikt å skjerme sykkeltraseen. Denne er beholdt. 

Støyvollen sør for nytt kryssområde er tatt ut, da den ikke hadde noen støyreduserende effekt på 
støyfølsom bebyggelse. 

Tabell – Antall støyutsatte boliger i Rådal  

Støynivå Lden utenfor 
mest støyutsatte fasade. 

Antall støyutsatte boligbygg 
Etter skjermingstiltak langs vei 

Rød støysone Over 65 dB 11 

Gul støysone 60-65 dB 40 

55-60 dB 12 

Totalt 63 

For de 63 nevnte boligene skal det gjøres skjermingstiltak, med lokale skjermer og/ eller fasadetiltak. 

Skeievatnet 

I dette området er det ikke lagt inn skjermingstiltak langs vei. 

Tabell – Antall støyutsatte boliger ved Skeievatnet  

Støynivå Lden utenfor 
mest støyutsatte fasade. 

Antall støyutsatte boligbygg 
Etter skjermingstiltak langs vei 

Rød støysone Over 65 dB 2 

Gul støysone 60-65 dB 0 

55-60 dB 0 

Totalt 2 

For de to boligene ved Skeievatnet skal det gjøres skjermingstiltak, med lokal skjerm og/ eller 
fasadetiltak. 

Sørås/Nordås 

Fra avkjøring mot Fanavegen i sør til bru over Harald Skjolds veg i nord er det i dag en støyskjerm 
med høyde 4m over veibanen. Grunnet ny veigeometri må denne flyttes noe fra profil 14930 og frem 
til broen over Harald Skjolds veg. På denne strekningen skal det etableres en ny støyskjerm med 
høyde 5 m over veibanen. Eksisterende skjerm sør for profil 14930 beholdes. 

Det skal etableres ny skjerm på vestsiden av ny vei mellom profil 14950 og frem til profil 15310 ved 
bro over Harald Skjolds veg. Skjermen skal ha høyde 4m over veibanen/avkjøringsrampe over 
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tunnelportal. Skjermen avsluttes inn i skjæring ved profil 14950. På bro over Harald Skjolds veg i vest 
skal det etableres ny glasskjerm med 3 meter høyde, tilsvarende eksisterende skjerm på østsiden. 

Det skal i tillegg etableres tett mur med høyde 1,2 m over skjæringen over tunnelportalen. Den skal gå 
fra Bohus i sør og avsluttes mot skjermen som skal etableres på vestsiden av ny vei ved profil 14950. 

 Tabell – Antall støyutsatte boliger nord for Harald Skjolds veg.  

Støynivå Lden utenfor 
Mest støyutsatte fasade. 

Antall støyutsatte boliger 

Rød 
støysone 

Over 65 dB 
11 

Gul støysone 60-65 dB 16 

 55-60 dB 38 

Totalt 65 

 
Tabell – Antall støyutsatte boliger sør for Harald Skjolds veg.  

Støynivå Lden utenfor 
Mest støyutsatte fasade. 

Antall støyutsatte boliger 

Rød støysone Over 65 dB 21 

Gul støysone 60-65 dB 34 

55-60 dB 75 

Totalt 130 

 

For de nevnte boligene skal det gjøres skjermingstiltak, med lokale skjermer og/ eller fasadetiltak. 

Luftforurensing 

Det er utført beregninger av luftforurensninger fra tunnelmunningene og spredningsberegninger for 
Råtunnelen og Søråstunnelen. Programvaren VLUFT 6.0 er brukt for luftforurensningsberegninger. 
Det er utført beregninger for nitrogendioksid, NO2, og svevestøv, PM10. 

Tunnelutslippets spredning er beregnet med spredningsmodell fra Statens Vegvesens Håndbok 021 og 
NILUs Rapport 23179, "Forenklet metode for spredningsberegninger ved vegtunneler". 

Arbeidet omfatter tunnelene og hovedveiene og dekker ikke utslipp fra det lokale veinettet.   

Nasjonale mål for lokal luftkvalitet er brukt som vurderingsgrunnlag. 

Nasjonale mål for luftkvalitet i byer og tettsteder ble vedtatt av Regjeringen høsten 1998. Nasjonale 
mål er veiledende. EU har vedtatt et direktiv om luftkvalitet (Dir1999/30/EF) som er implementert i 
norsk lovgivning i form av kapittel 7 i forurensningsforskriften. Gjennom denne forskrift fastsettes 
juridisk bindende krav til luftkvalitet. De nasjonale målene er i hovedsak noe mer ambisiøse enn 
grenseverdiene, men ikke så strenge som Klifs luftkvalitetskriterier. 

Beregningene som nå er utført viser at ingen av de utvalgte bygningene som ligger i nærheten av 
tunnelene eller hovedveiene vil få luftforurensning som overskrider nasjonale mål. 

Kulturminner  

Vi viser til de utredningene som er gjort av kulturminner som del av konsekvensutredningen for 
gjeldende plan. Med unntak av tunnelen til Nordåsvannet (som altså går i tunnel på hele strekket), går 
ikke reguleringsendringen vesentlig ut over gjeldende plangrense.  

Med unntak for Osbanen og Rådal stasjon er det ikke gjort nye vurderinger av kulturminnene i 
området. Vi viser til Konsekvensutgreiing, E39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, 
oktober 2005. 
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Det har vært avholdt møte med plankonsulent, Statens vegvesen og Byantikvaren, om forholdet til 
kulturminnet Osbanetraseen. En konkluderte med at vegetasjonsbeltet langs Osbanetraseen skal være 
15 meter bredt i henhold til gjeldende plan. Bussplassen sør i Rådalen vil høydemessig kunne tilpasses 
avkjørsel og høyden på va-anlegg langs Fanavegen samtidig som den ikke må komme høyere enn 
Osbanetraseen.  

Banetraseen med banelegemet (fyllingen) er sammen med stasjonsbygning og godshus regulert som 
hensynssone for bevaring av kulturminner. Dette skal bidra til å sikre disse historiske elementene i en 
så opprinnelig form som mulig.  

Ut over dette er det ikke gjort nye kulturminnevurderinger ved nytt planforslag.  

Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet 

I gjeldende reguleringsplan ble Osbanetraséen i Rådalen lagt i bro over E39, og endringene i 
landskapsbilde ble vurdert å medføre endret opplevelsesverdi på turveien, mens trasé og 
framkommelighet opprettholdt. Dette er opprettholdt i planforslaget. 

Nord for Fanavegen kommer ny gangvei som i gjeldende plan, men det blir flere nye 
gangveiatkomster til boligområdene nord for veien, noe som er til fordel for friluftsliv. 

Ved Skeievatnet kommer ny gangbro istedenfor lang kulvert, samt at eksisterende gang-/sykkelvei på 
sørsiden blir forlenget helt til busstopp på sørsiden av Flyplassvegen Begge disse tiltakene er til fordel 
for friluftsliv og barn og unges interesser. 

På Nordås blir forbindelsene som før. 

Når det gjelder samlet barrierevirkning ble gjeldende plan vurdert som uendret etter tiltaket fordi 
trafikken på det avlastede veinettet fremdeles vil være stor.  

Nytt planforslag vil ha noe mer positiv virkning ift. gjeldende reguleringsplan 

Nærmiljø  

Tiltak etter gjeldende reguleringsplan ville gi økt nærføring av veiområder for boligområdene i 
Rådalen og noen boliger ved Skeievatnet, og ville medført innløsning av de boligene som ble direkte 
berørt av veier og tunnelmunninger. Likeledes ville det også bli nærføring til en boligeiendom ved 
Nordås, som ville medført innløsning av eiendommen. På grunn av forbedringene i støy- og 
luftforurensning for planområdet sett under ett, var veitiltaket likevel vurdert å ha middels positiv 
konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Nytt planforslag vil få gangveier/atkomstveier - men ikke bilveier - noe nærmere bebyggelsen både på 
Rå nord for Fanavegen og sør for Flyplassvegen. Ved Skeievatn forventes at gangbro kontra lang 
undergang og forlenget gangvei på sørsiden vil virke positivt for nærmiljøet. Samlet sett vil nytt 
planforslag gi en svak forbedring. 

Naturmiljø 

For gjeldende reguleringsplan ble det vurdert at ingen av de nye kryssområdene var i berøring med 
stor verdi for biologisk mangfold. Vanntilførsel og god håndtering av overvannsavrenning både i 
anleggs- og driftsfase er sikret. Veitiltaket var samlet vurdert å ha middels til små negative 
konsekvenser for naturmiljø, forutsatt at overvannet og eventuell forurensning ble håndtert forsvarlig.  

Nytt planforslag vil ikke gi økt konflikt med områder med stor verdi for biologisk mangfold. Forslaget 
ivaretar overvann og mulig forurensning på en forsvarlig måte.  

I Rådal forsvinner mer vegetasjon i skråning mot vest enn i gjeldende plan.  

Nord for Skeievatn, ved foreslått ny gangbro, sør for Flyplassvegen, oppstår behov for oppfylling som 
kommer nærmere Skeievatn enn gjeldende plan. Skeievatn er vist med middels til stor verdi i KU. Ved 
hjelp av murer skal en unngå å fylle i selve vatnet.  I nord får en utfylling over en bekk, men denne 
bekken er en avkuttet del av vannstrengen fra Skeievatn og nordover som har for liten vannutskiftning 
til å holdes rein. Bekken har derfor lav verdi biologisk.   
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På Nordås, i nordre del, utvides veien og eksisterende støyskjerm flyttes i retning elven, vist med 
verdikategori liten blant områdene som er gitt verdi i KU. Ved hjelp av murer skal en unngå å fylle i 
elven, og derved i stor grad unngå økt negativ virkning på naturmiljø i forhold til eksisterende plan. 

Overvannstunnelen til Nordåsvannet 

Vannet fra tunnelen slippes ut på fem meters dyp. Det er ca 180 meter fra munningen av elven til 
utslippspunktet fra overvannsledningen. Utslippet gjøres iht godkjent utslippstillatelse. 

Tunnelens konsekvenser for fisk 

I utslippstillatelsen er konsekvensene i forhold til fisk vurdert særskilt; "Nordåsvatnet er eit viktig 
gytefelt for torsk. For å unngå negative effektar på torskeegga skal utsleppet i Nordåsvatnet vere på 
minus 5 meter. For å redusere negative effekter på sjøauren skal utsleppspunktet vere i god avstand 
frå Steinsvikelva, jf alternativ 2 på teikning." 

Ut fra plasseringen av overvannsledningen må en legge til grunn at denne får små konsekvenser for 
fisk. 

Tunnelens konsekvenser for strømforholdene  

Ut fra plasseringen av ledningen må en legge til grunn at utslipp fra overvannstunnelen ikke får 
konsekvenser for strømforholdene, ut over i de tilfellene en har ekstraordinære vannmengder, pga 
ekstraordinære mengder nedbør. 

Tunnelens konsekvenser for landskap/ brygger/ fortøyninger 

På det siste stykket av tunnelen mot Nordåsvannet bores et rør ned til kote minus fem. Det blir ingen 
åpning over vannet mot Nordåsvannet og således ingen synlige inngrep i landskapet ut mot vannet.  

Ut fra plasseringen av overvannstunnelen må en legge til grunn at overvannstunnelen ikke får 
konsekvenser for brygger/fortøyninger i området. 

Vann og avløp 

Veiprosjektet er sett i sammenheng med en forsterkning av hovedvannforsyningen i området. 
Utbygging av veiprosjektet skal samordnes med etablering av nye hovedvannledninger.  

Selve veitiltaket vil ha behov for tilstrekkelig vannforsyning til slokkevann i tunnelene. Behov for nye 
hydranter og vannforsyning til disse er vurdert i prosjekteringsarbeidet. Vasking av tunnelene skjer 
med tankbiler som fyller vann fra de samme hydrantene.  

Overvann fra tunnelene er sett i sammenheng med behovet for håndtering av overvann fra søndre del 
av Rådal der et større myrområde skal omgjøres til byggeland, noe som gjør det nødvendig å lede bort 
store mengder overvann. Dette gjøres ved overvannstunnelen som skal etableres fra veitunnelen for 
E39 til Steinsviken i Nordåsvannet. 

Avløp føres i dag til Flesland renseanlegg. Arbeidet med oppjustering av avløpssystemet pågår 
uavhengig av planarbeidet. 

Risiko og sårbarhet 

Det er ikke vurdert å foreligge større risiko og sårbarhet som følge av reguleringsendringen 
sammenliknet med gjeldende reguleringsplan. 

Konsekvenser for næringsinteresser  

I Nordåsdalen viser planen en ny adkomst til møbelbutikken "Bohus" på eiendommene gnr 121, bnr 
50 m fl. Adkomsten vil være likeverdig med dagens, men gir anledning til å etablere et noe større flatt 
areal.   

I tråd med gjeldende plan og kommuneplanens arealdel legger planen til rette for etablering av et 
kollektivanlegg for administrasjon, drift og vedlikehold av busser og for utvikling av 
næringseiendommen gnr 119 bnr 22 der byggvarefirmaet "Bygger´n" i dag har utsalg.  
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I Rådalen regulerer ikke planen gårdseiendommen gnr 119 bnr 585 der grunneier ønsker endring til 
næring. Likevel blir dagens landbruksadkomst stengt og planen legger til rette for ny adkomst med 
bedre kapasitet.  

Som allerede avgjort i tidligere planer, innebærer dette en reduksjon av landbruksarealene i Rådalen. 

Jordbruksarealene på deler av eiendommene gnr 119, bnr 34 og 24 har i en tid blitt brukt til 
riggområde for ulike anleggsprosjekter i områdene rundt. Planen begrenser adgangen til denne 
arealbruken. I bestemmelsene heter det at etter at utbygging av ny E39/rv. 580 er fullført, skal området 
gå tilbake til landbruksformål.  

Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen 

Reguleringsplanen vil kunne utløse behov for ekspropriasjonstiltak. 

12.  UTTALELSER OG MERKNADER 
Se eget vedlegg. 


