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Forord 
 

Foreliggende rapport dokumenterer de trafikkmessige konsekvensene av nytt 

Sotrasamband som deltema i kommunedelplan med konsekvensutredning for 

Sotrasambandet. 

 

Konsekvensvurderingene er avgrenset til beregninger/vurdering av trafikkprognoser, 

reisemiddelfordeling, kjøremønster, kapasitet og trafikkavvikling etc. Eventuelle 

ringvirkninger med utspring i trafikkmessige forhold, som f.eks. langsiktige konsekvenser 

for befolkningsutvikling, næringsutvikling e.l., vurderes ikke her. Slike vurderinger vil være 

del av en helhetlig konsekvensvurdering av Sotrasambandet i kommunedelplanens 

hovedrapport. 

 

Trafikkanalysen tar utgangspunkt i arbeidet med revidert planprogram med 

planavgrensning ved Liavatnet. Analysen fokuserer på overordnet trafikkutvikling/prognose 

og konsekvenser for trafikkmengder, kjøremønster, kapasitet etc. i området Storavatnet – 

Liavatnet. 

 

Arbeidet med trafikkanalysen er ledet av en faglig prosjektgruppe med representanter fra 

administrasjonen i Statens vegvesen og Bergen kommune m.fl.  Sivilingeniør Helge Hopen 

har utført trafikkberegninger, analyser og utarbeidet sluttrapporten. Oppdragsgiver er 

Statens vegvesen, Region vest v/ Lilli Mjelde. 

 

 

Bergen, 9.12.2010 

 

Statens vegvesen, Region Vest 

 

 

………………………….. 
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1. INNLEDNING 
 

Rapporten inneholder analyser av trafikkavvikling, kapasitet osv. for kryssområdet 

Storavatnet – Liavatnet, samt vurdering av konsekvenser i forhold til transportnettet videre 

mot Bergen sentrum.  Vurderingene omfatter hele transportsystemet, dvs. både bil- og 

kollektivtransporten. 

 

Det ble i 2008 utarbeidet en foreløpig kapasitetsanalyse som hadde fokus på 

detaljvurderinger av kryssområdene på strekningen Storavatnet – Liavatnet.  Denne 

analysen bygget på trafikktall som reflekterer en ”fri etterspørsel”, uten noen form for 

kapasitetsbegrensinger eller restriksjoner på bilbruk. En slik trafikksituasjon er ikke 

betraktet som et realistisk fremtidsbilde, og det er derfor nødvendig med en utvidet analyse 

som kan få frem en mer realistisk prognose for fremtidig trafikkutvikling. 

 

På dette grunnlag er det i denne rapporten gjort en mer overordnet tilnærming til 

problemstillingene ved å se på konsekvensene for Sotrasambandet i et kortere perspektiv 

med en forutsatt finansieringsløsning basert på bompenger.  Når det gjelder utviklingen på 

lengre sikt er det foretatt en overordnet betraktning omkring langsiktig trafikkutvikling. 

 

I trafikkanalysen fra 2008 ble det forutsatt en kryssløsning ved Storavatnet der 

eksisterende Olsvik-kryss ble omgjort til en ren lokalvegforbindelse over rv. 555.  Senere 

analyser og trafikkvurderinger tilsier behov for å opprettholde hele eller deler av krysset, 

blant annet for å unngå at lokaltrafikken mellom Olsvik/Kjøkkelvik må kjøre gjennom 

Loddefjord mot Bergen sentrum/ringveg vest.  I foreliggende analyse er det derfor forutsatt 

en kryssløsning der Olsvik-krysset beholdes som i dag når det gjelder ramper mot 

Lyderhorntunnelen i begge kjøreretninger. 

 

I etterfølgende analyse er det lagt vekt på å beskrive 0-alternativet på samme nivå som et 

alternativ med nytt Sotrasamband.  Dette er fordi trafikkutviklingen i 0-alternativet vil 

kunne være vesentlig forskjellig fra trafikksituasjonen slik vi oppfatter den i dag.  Blant 

annet vil ferdigstillelsen av ringveg vest til Liavatnet gi endringer i kjøremønsteret i 

Loddefjord-området, og forventet trafikkvekst vil skape en endret trafikksituasjon på 

hovedvegnettet inn mot Bergen i forhold til det vi ser i dag.   

 

0-alternativet er referansealternativet, dvs. den utviklingen som forventes å skje uten at det 

bygges nytt Sotrasamband.  Alternativet med nytt Sotrasamband beskriver konsekvensene i 

en situasjon med nytt Sotrasamband.  Forskjellen mellom de to alternativene utgjør 

effekten av Sotrasambandet, dvs. de trafikkmessige konsekvensene av å bygge nytt 

Sotrasamband. 
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2. SAMMENDRAG 
 

Trafikkanalysen skal klarlegge de trafikale konsekvensene av Sotrasambandet for 

kryssområdet Storavatnet – Liavatnet, samt mulige virkninger på transportnettet videre inn 

mot Bergen sentrum.   

 

Alternativ 0 

 

Trafikkutvikling frem mot 2030: 

 Trafikkmengden mellom Sotra og Bergen ventes å øke fra ca. 25.000 ÅDT i dag til ca. 

28.000 ÅDT, som er beregnet å være den praktiske kapasitetsgrensen for ÅDT. 

 Koblingen av ringveg vest på rv. 555 vil øke trafikkmengden i Lyderhorntunnelen, men 

avlaste Loddefjord for en gjennomkjøringstrafikk på ca. 3.000 ÅDT, men det er risiko for 

overløpseffekt og dermed økt trafikk gjennom Loddefjord ved økende køproblemer og 

forsinkelser i Lyderhorntunnelen på sikt. 

 Eksisterende trafikkavviklingsproblemer i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet vil bli 

forsterket, med økte køer og forsinkelser fra Sotra mot Storavatnet (morgen + 

ettermiddag) og fra Storavatnet mot Drotningsvik (ettermiddag). 

 Sterk trafikkvekst til/fra Askøy vil skape køer på vegnettet til/fra Askøy og det forventes 

avviklingsproblemer i krysset ved Liavatnet der ringveg vest kobles til rv.555. 

 Kollektivtrafikken vil gå i blandet trafikk og vil rammes av de økte 

fremkommelighetsproblemene på lik linje med biltrafikken. 

 Det er mulig med avbøtende tiltak som til en viss grad kan styrke konkurransefortrinnet 

til kollektivtrafikken (kollektivfelt Straume-Sotrabroen og Drotningsvik-Breivikkrysset), 

men fremkommeligheten for buss fra Storavatnet mot Breivik-krysset vil ikke bli løst 

med dette.  

 Uavhengig av Sotrasambandet vil det være mulig med prioriteringstiltak for 

kollektivtrafikken til/fra Askøy, herunder båttransporten mellom Askøy og Bergen 

sentrum. Innføring av kollektivfelt på vestre innfartsåre vil gi prioritet for kollektivtrafikk, 

men ventes å gi omfattende negative konsekvenser for øvrig transport. 

 

Alternativ med nytt Sotrasamband 

 

Trafikkutvikling frem mot 2030: 

 Trafikkmengden mellom Sotra og Bergen ventes å øke fra ca. 25.000 i dag til 29.000 

ÅDT med en forutsatt bompengefinansiering av Sotrasambandet. 

 Koblingen av ringveg vest på rv. 555 vil øke trafikkmengden i Lyderhorntunnelen, men 

avlaste Loddefjord for en gjennomkjøringstrafikk på ca. 3.000 ÅDT (som i alt. 0).  

 Trafikkavviklingen i kryssområdet ved Storavatnet og Liavatnet vil bli vesentlig forbedret 

i forhold til 0-alternativet, både for Askøy- og Sotratrafikken.  Det vil, som i 0-

alternativet, være utfordringer med feltkapasiteten til/fra Askøy, samt noe 

avviklingsproblemer i krysset ved Liavatnet der ringveg vest kobles til rv.555. 

 Kollektivtrafikken vil få vesentlig bedre fremkommelighet gjennom egne traseer mellom 

Sotra og Storavatnet. Bussbasert kollektivtrafikk til/fra Askøy vil bli rammet av 

trafikkavviklingsproblemene mot Askøy, så lenge bussene går i blandet trafikk.  

 Utfordringene mht. til økt trafikkpress mot sentrale deler av Bergen (sentrum, 

Nygårdstangkrysset) vil være akkurat de samme som i 0-alternativet. Sotrasambandet 

gir i tidshorisonten mot 2030 m.a.o. ingen tilleggseffekt i forhold til 0-alternativet når 

det gjelder trafikkbelastning mot Bergen sentrum. 

 Uavhengig av Sotrasambandet vil det også være mulig med prioriteringstiltak for 

kollektivtrafikken til/fra Askøy, herunder båttransporten mellom Askøy og Bergen 

sentrum. Innføring av kollektivfelt på vestre innfartsåre vil gi prioritet for kollektivtrafikk, 

men ventes å gi omfattende negative konsekvenser for øvrig transport. 
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Konsekvenser av Sotrasambandet 

 

Trafikale konsekvenser av Sotrasambandet i et 20-års perspektiv, basert på delvis 

bompengefinansiering av Sotrasambandet (relative endringer sammenlignet med 0-

alternativet): 

 

Positive effekter 

 Vesentlig bedre trafikkavvikling mellom Sotra og Bergen i forhold til 0-alternativet 

 Vesentlig bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken mellom Sotra og Bergen 

(Storavatnet) enn i 0-alternativet 

 

Negative effekter 

 Det er ikke dokumentert negative trafikale effekter sammenlignet med 0-alternativet 

 

Uendret situasjon i forhold til 0-alternativet 

 Trafikknivå over Sotrabroen på samme nivå som i 0-alternativet 

 Trafikknivå i kryssområdet Storavatnet-Liavatnet på samme nivå som 0-alternativet 

 Trafikknivå inn mot Bergen sentrum på samme nivå som i 0-alternativet. 

 

 

Prinsipp for planområde 

 

Marginalnytten av å velge en lang tunnel til Liavatnet (prinsipp 2) fremfor en kort tunnel til 

Stotavantet med mulighet for videre utbygging til Liavatnet i en senere byggefase (prinsipp 

1), er vurdert som liten/usikker. Prinsipp 1 har en fleksibilitet ved at transportsystemet kan 

bygges videre ut mot Liavatnet i en senere fase der flere alternative system kan være 

aktuelle. 

 

 

Alternative konsept  

 

De trafikale konsekvensene av Sotrasambandet for konsept J m/ kollektivprioritering vil 

være en bedring av fremkommeligheten for kollektivtrafikk mellom Sotra og Storavatnet. 

For øvrig vil det i hovedsak være uendret trafikksituasjon sammenlignet med 0 -

alternativet. Problemstillingene i kryssområdet Storavatnet-Liavatnet og trafikkbelastningen 

fra vest inn mot Bergen sentrum vil være som i 0-alternativet. 

 

 

Langsiktige konsekvenser 

 

I en fremtidig situasjon med eventuelt ”fri etterspørsel” uten bompenger/trafikantbetaling 

vil det være store utfordringer mht. trafikkavvikling i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet 

og på vestre innfartsåre mot Bergen sentrum.  

 

Med Sotrasambandet er det potensiale for en ÅDT mellom Sotra og Bergen som er ca. 

14.000 høyere enn i 0-alternativet, men dette vil i praksis bare gi små utslag på den 

samlede trafikkbelastningen inn mot Bergen sentrum. Sotrasambandet vil gi bedre vilkår 

for kollektivtrafikken gjennom å etablere egne kollektivtraseer til Storavatnet, mens i 0-

alternativet vil kollektivtransporten måtte gå i blandet trafikk inn mot Storavatnet. 

 

Ved å opprettholde en form for trafikantbetaling på permanent basis vil trafikkpresset 

kunne dempes og dette kan medvirke til å sikre forsvarlig trafikkavvikling på lang sikt. 
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3. PROBLEMSTILLINGER 
 

 

0-alternativet (referansealternativet) 

 

0-alternativet vil være den utviklingen vi vil få dersom Sotrasambandet ikke bygges. Hvilken 

trafikkutvikling vil vi få med dagens vegnett, kollektivsystem og trafikkløsninger? Hvilke 

problemstillinger kan dette utløse i et 20- års perspektiv for transportnettet på Bergens-

siden. Det er sett på konsekvenser lokalt i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet, og 

innvirkningen på transportnettet mot Bergen sentrum. Hvilke avbøtende tiltak kan være 

mulige innenfor rammene av dagens transportsystem? 0-alternativet er 

referansealternativet. Det er denne utviklingen og trafikksituasjonen som konsekvensene 

av Sotrasambandet skal sammenlignes med. 

 

 

Alternativet med nytt Sotrasamband 

 

Hvilken trafikkutvikling vil bygging av Sotrasambandet føre til og hvilken innvirkning vil 

dette ha på trafikkbelastningen på hovedvegnettet i området Storavatnet – Liavatnet og 

videre på transportnettet inn mot Bergen sentrum? Hvilke endringer kan vi få i 

konkurranseforholdet mellom biltrafikk, kollektivtrafikk og gang/sykkel, og hva vil dette 

bety for transportmønsteret i et 20-års perspektiv.  

 

 

Konsekvensene av Sotrasambandet 

 

De trafikkmessige konsekvensene av Sotrasambandet vil være uttrykt ved å se på 

forskjellene mellom trafikksituasjonen med nytt Sotrasamband i forhold til 0-alternativet. 

Dette vil være en beskrivelse av de trafikale effektene av å bygge Sotrasambandet, lokalt 

ved Storavatnet – Liavatnet og overordnet i forhold til trafikksituasjonen inn mot sentrale 

deler av Bergen. 

 

 

Tidsperspektivet og ytre forutsetninger 

 

Beskrivelsene av de trafikale konsekvensene av Sotrasambandet er gjort i et 20-års 

perspektiv. Det er rimelig å legge til grunn at Sotrasambandet i denne perioden vil bli delvis 

finansiert med bompenger, og dette vil påvirke trafikkutviklingen i bompengeperioden.  

 

Det er imidlertid nødvendig å vurdere konsekvensene på lengre sikt, etter Sotrasambandet 

er nedbetalt. Dette må sees i sammenheng med pågående arbeid med KVU for 

regionpakken for Bergensområdet. Det er derfor drøftet hvordan alternative 

transportstrategier vil påvirke trafikkutviklingen mellom Sotra og Bergen på lang sikt, 

herunder konkurranseforholdet til kollektivtrafikken og trafikkavvikling/kapasitet på 

hovedvegnettet inn mot sentrale deler av Bergen.  Konsekvensene av Sotrasambandet 

vurderes i lys av dette. 
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4. METODE  
 

Det er foretatt en nærmere gjennomgang av alternative verktøy og beregningsmetoder som 

kan gi et mest mulig realistisk bilde av trafikkutviklingen mellom Sotra og Bergen på kort og 

lang sikt.  Tilgjengelige trafikkmodeller er: 

 

 TASS-modellen for Bergensområdet (overordnet transportmodell, 4-trinnsmetodikk) 

 Contram-modellen for Sotra/Bergen vest (vegvalgsmodell til kapasitetsanalyser etc.) 

 

Det er valgt en metodikk som er basert på en todeling av analysene: 

 

Del 1:  Vurdering/analyse av realistisk trafikkutvikling i et 20-års perspektiv basert på 

forutsetninger om delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet. Horisont 2030. 

 

Del 2: Vurdering/analyse av alternative transportstrategier etter 2030 og konsekvensene 

av Sotrasambandet i lys av dette. Her ligger det vesentlige større usikkerheter i 

forhold til tidsperspektivet og fremtidige rammer for transportsystemet. Hensikten 

med vurderingene er å skissere mulige konsekvenser av ulike scenarioer og 

avdekke hvilke problemstillinger som kan oppstå, og i hvilken grad Sotrasambandet 

har direkte innvirkning i forhold til disse problemstillingene.  

 

Del 1 (kap. 5)  Metode / datagrunnlag 

Beskrivelse av dagens 

trafikksituasjon 
 Trafikktellinger (Norsk vegdatabank) 

 Contram 

Trafikksituasjon 2030,  

0-alternativet 
 ÅDT beregnes på grunnlag av en fremskriving av 

dagens trafikk. 

 Støtte/korreksjon ved hjelp av TASS 2030. 

 Trafikkavvikling/vegvalg/kapasitet beskrives ved hjelp 

av Contram.  

Trafikksituasjon 2030, 

Sotrasambandet 

m/bompenge-finansiering 

 ÅDT beregnes på grunnlag av fremskrivingsanalyse 

basert på reisehensikter. 

 Støtte/korreksjon i erfaringstall og TASS-beregnet ÅDT 

m/bompenger. 

 Trafikkavvikling/vegvalg/kapasitet beskrives ved hjelp 

av Contram.  

 

Del 2 (kap.8)  Metode / datagrunnlag 

Trafikkutvikling etter 

2030  
 Beskrivelse av alternative scenarioer for 

transportutviklingen i Bergensområdet. 

 Trafikkutvikling ved avvikling av bompenger og ”fri 

etterspørsel” vurderes på grunnlag av erfaringstall 

(Askøy, Nordhordland) og videre fremskriving mot 

2040. 

 Samlet vurdering/drøfting av trafikkutvikling og 

konsekvenser ved alternative transportstrategier. 
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5. TRAFIKKPROGNOSE 2030 

5.1. Forutsetninger 

 

Det er gjennomført en analyse av forventet trafikkutvikling frem mot 2030 basert på 

følgende forutsetninger: 

 

- Dagens transportpolitikk videreføres, dvs. ingen vesentlige endringer mht. lovmessige 

forhold og/eller økonomiske rammer og virkemidler i forhold til påvirkning av 

reiseaktivitet og konkurranseforholdet mellom transportmidlene 

- Delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet. Det forutsettes at 

bompengefinansieringen ikke er avsluttet i 2030. 

- Sotrasambandet forutsettes å tilrettelegge for egen kollektivtrase fra Straume til 

Storavatnet. Avklaring av kollektivløsninger fra Storavatnet mot Bergen sentrum inngår i 

andre planprosesser (bybanenett, regionpakken etc.). I denne analysen er det i 

utgangspunktet forutsatt egne kollektivtraseer fra Storavatnet mot Bergen. Alternative 

prinsippløsninger drøftes (egen trase, blandet trafikk, kollektivfelt på innfartsårene etc.) 

 

Når det gjelder fremdriftsplanen for Sotrasambandet er det mange usikkerhetsfaktorer. I 

denne analysen er det lagt til grunn en forutsatt fremdriftsplan basert på antatt tidsramme 

for de ulike planfasene. Den valgte fremdriftsplanen er kun lagt inn av beregningstekniske 

hensikter i en fremskrivingsanalyse. Dersom det blir mindre endringer i fremdriftsplanen 

har dette ingen betydning i forhold til trafikknivået i prognoseåret 2030. Forutsatt 

fremdriftsplan: 

 

Vedtak kommunedelplan:  2011 

Vedtak reguleringsplan:  2013  

Kvalitetssikring kostnader (KS 2) 2014 

St.prp. bompengesøknad:  2015 

Prosjektering, anbud   2015-17 

Byggestart:    2017 

Byggetid:    2017-20 

Åpning     2021 

 

Det forutsettes parallellinnkreving av bompenger i byggetiden + 15 års etterskuddsvis 

innkreving fra 2021. 

 

Når det gjelder de ulike konseptene/alternativene for Sotrasambandet er det lagt til grunn 

ett hovedalternativ (konsept F, alternativ C7,lang tunnel) for trafikkprognosen i kap. 5. Det 

er vurdert alternative varianter mht. kryssløsning i området ved Storavatnet og tilknytningen 

til lokalvegnettet. Det er i konsekvensvurderingene som følger forutsatt en løsning der 

rampene mellom rv.555 og lokalvegnettet ved eksisterende Olsvik-kryss opprettholdes i 

retning mot Lyderhorntunnelen (”halvt kryss”). Andre kryssvarianter vurderes som 

avbøtende tiltak. 

 

Valg av ett konsept for Sotrasambandet er gjort for at analysen av fremtidig trafikknivå, 

som inneholder mange variable, ikke skal bli for uoversiktlig og komplisert.  

 

I kapittel 6 er det sett på hvilke forskjeller det vil være mellom de ulike konseptene og 

prinsippene (utbygging til hhv. Storavatnet og Liavatnet), samt vurdering av avbøtende 

tiltak. 
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5.2. Grunnlag 

 

Fremskrivingsanalysen bygger på data om den faktiske trafikkutviklingen og eksisterende 

reisemønster/reisevaner. Her følger en oppsummering og analyse av tilgjengelige data: 

5.2.1. Trafikkutvikling Sotrabroen 

 

Utviklingen i årsdøgntrafikken (ÅDT) over Sotrabroen: 
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Figur 1. Trafikkutviklingen over Sotrabroen i et langsiktig perspektiv - og siste 20 år. 

 

Trafikkutviklingen har vært preget av sterk vekst over mange 10-år, men vi ser en tendens 

til en svak utflating i siste del av perioden: 
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Figur 2. Prosentvis årlig trafikkvekst over Sotrabroen siste 20 år. 

  

Figuren viser en nedadgående vekst: 

 

Trafikkvekst 1990-1999: 5,0 % årlig (gjennomsnitt) 

Trafikkvekst 2000-2009: 2,4 % årlig (gjennomsnitt) 

 

Foreløpige trafikktall for 2010 indikerer en at trafikknivået er i ferd med å stabilisere seg på 

25.000 – 26.000 ÅDT. Telledata for årets 7 første måneder viser en endring i ÅDT fra 2009 

til 2010 på -0,5%. 
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Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til trafikknedgangen i 2010, og man skal være 

forsiktig med å vektlegge tall fra ett enkeltår. Det vesentlige i denne sammenheng er at det 

er en tydelig trend som peker i retning av en utflating av den sterke trafikkutviklingen som 

har vært. En forklaring på dette er at kapasiteten i vegsystemet er fullt utnyttet i 

rushperiodene. Dette vurderes nærmere senere i dette kapitlet.  

 

5.2.2. Transportmønster mot Bergen 

 

Reisevaneundersøkelsen for Bergensområdet (RVU) for 2000 og 2008 gir en god pekepinn 

på kjøremønsteret for biltrafikken over Sotrabroen, og utviklingen i denne perioden. 

 

Årstad 11%

Sund 13%

Øygarden 3%

Fana/Ytrebygda 11%

Fyllingsdalen 11%

Sør og øst 4%

Åsane 8%

Askøy 6%

Bergenhus 18 %

Reisemønster – biltrafikk
Kilde: RVU 2000

Fjell  84 %

Laksevåg/
Loddefjord  31%

 

Figur 3. Fordeling av destinasjon for biltrafikken over Sotrabroen (RVU 2000). 
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Bergenhus 16 %
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Kilde: RVU 2008
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Loddefjord  33%

Askøy 8%

Fjell 82%

 

Figur 4. Fordeling av destinasjon for biltrafikken over Sotrabroen (RVU 2008). 
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Figurene viser at trafikkfordelingen mot Bergen er rimelig stabil, men det har vært en svak 

reduksjon i andelen biltrafikk mot Bergen sentrum (fra 18% til 16%). For øvrig ser vi at den 

største andelen av trafikken er lokalt mot Laksevåg bydel, og at Fana/Ytrebygda har en 

svakt økende trafikk (fra 11% til 14%).  

 

5.2.3. Reisehensikter, biltrafikk 

 

RVU for 2008 gir følgende fordeling av oppgitte reisehensikter for bilene som kjører over 

Sotrabroen (bilfører, ekskl. ”hjemreiser”): 
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Figur 5. Fordeling av reisehensikter for biltrafikken over Sotrabroen. 

 

Figuren viser at reiser til/fra arbeid er dominerende reisehensikt (36%). For øvrig er 

handels-/innkjøpsreiser (28%) og fritidsreiser(16%) de andre hovedformålene. 

 

5.2.4. Kollektivandel 

 

Figuren under viser hvor stor andel av personreisene mot Bergen sentrum (Bergenhus 

bydel) fra de enkelte bydelene, Askøy og Sotra som går med kollektivtransport (RVU 2008): 
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Figur 6. Kollektivandel mellom Sotra og Bergen sentrum sammenlignet med bydelene i Bergen og 

Askøy. 

Reisevaneundersøkelsen viser at det er omtrent like høy kollektivandel mellom Sotra og 

Bergen sentrum som de bydelene i Bergen som har høyest kollektivandel til sentrum. Tall 

fra Fjell kommune alende viser en kollektivandel på ca. 40%, dvs. like stor som Arna bydel. 

Kollektivandelen fra Sotra har økt fra 35% i 2000 til 37% i 2008, men dette kan også være 

et utslag av tilfeldigheter/usikkerheter i undersøkelsen. 

 

5.2.5. Trafikkmengder Storavatnet – Liavatnet 

 

Trafikkmengder på vegnettet mellom krysset ved Storavatnet og Liavatnet i dag: 
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Figur 7. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på vegnettet Storavatnet - Liavatnet i dag (Norsk vegdatabank, NVDB). 
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5.2.6. Kapasitet og trafikkavvikling i rushperiodene 

 

Hovedproblemstillingene mht. trafikkavvikling i dag: 
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Figur 8. illustrasjon av flaskehalser/problemstillinger for trafikkavvikling i dag. 

 

Trafikkmengder (døgnvariasjon) på rv.555 (Harafjellstunnelen) (data fra uke18, mai 2010): 
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Figur 9. Døgnvariasjon for trafikken mellom Bergen og Sotra, snitt Harafjellstunnelen. 

 

Figuren viser utpregede rushtopper, men illustrerer også tydelig den balanserte 

retningsfordelingen. I motsetning til typiske innfartsårer mot Bergen sentrum som er 
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dominert av stor trafikk inn mot Bergen sentrum i morgenrushet og ut av sentrum i 

ettermiddagsrushet, viser tellingene nesten en likeverdig retningsfordeling begge veier. 

 

Vi kan spesielt merke oss at det er større trafikkmengde inn mot Bergen i 

ettermiddagsrushet enn ut mot Sotra. Dette har to forklaringer: 

 

 Reisemønsteret er balansert, og det er bl.a. en stor mengde Bergensere som arbeider 

på Sotra, samt handelsreiser som går begge veier. 

 

 Vegnettet er overbelastet i ettermiddagsrushet i kryssområdet ved Storavatnet. Dette 

fører i seg selv til nedsatt avviklingskapasitet som følge av overskredet feltkapasitet 

kombinert med innfletting av sidevegstrafikk. Vi ser at når trafikketterspørselen 

kommer opp i størrelse 1.400 kjt./time og over dette i Harafjellstunnelen tetter det seg 

til og avviklet trafikkmengde går ned til ca. 1.100 kjt/time i makstimen.  Dette kan 

illustreres i registrert kjørehastighet i den samme uken (uke 18, 2010): 
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Figur 10. Registrert kjørehastighet (km/t) i Harafjellstunnelen, retning Sotra , gjennomsnitt i uke 

18,2010. 

 

Overbelastningen i ettermiddagsrushet fører til nedsatt kjørehastighet og 

avviklingskapasitet. 

 

Den trafikksituasjonen som vi har i dag indikerer at det er svært lite rom for ytterligere 

trafikkøkning på døgnnivå mellom Sotra og Bergen. Kapasitetsbegrensningene er en 

forklaring på den utflatingen av trafikkvekst vi har sett de siste 10 årene. 

 

Gjennomsnittlig antall kjøretøyer pr. time mellom kl. 07 og 20 er ca. 1.050 i retning Sotra 

og 1.100 i retning Bergen. Det er i praksis ikke rom for ytterligere trafikkøkning i 

rushperiodene.  Basert på en eventuell trafikkøkning mellom rushperiodene og på kveldstid 

kan det teoretisk tenkes en økning av gjennomsnittlig timetrafikk med ca. 100 kjt/time i 

hver retning for perioden 07-20. Dette vil gi en ÅDT-økning på ca. 2.600 som kan betraktes 

som et øvre nivå for praktisk reservekapasitet i trafikksystemet, dvs. det vil med dette være 

en øvre ÅDT-kapasitet på ca. 28.000 kjt./døgn over Sotrabroen med dagens vegnett. 
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5.3. Alternativ 0 

 

5.3.1. Forutsetninger 

 

Basert på analyser av eksisterende trafikksituasjon og reisemønster er det lagt til grunn 

følgende forutsetninger i fremskrivingsanalysen av 0-alternativet: 

 

Årlig trafikkvekst 2010-2015 1,0 %
Årlig trafikkvekst 2015-2020 0,5 %
Årlig trafikkvekst 2020-2030 0,0 %  
 

5.3.2. Vurdering og begrunnelse 

 

Trafikkutviklingen er vurdert slik at forventet økt befolkningsvekst og aktivitet innen 

næringsliv og handel fortsatt vil være en drivkraft for videre trafikkutvikling, men 

kapasitetsbegrensningene på vegnettet og at Sotrasambandet ikke blir realisert, vil legge 

en demper på utviklingen. 

 

5.3.3. Trafikkprognose Sotrabroen 
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Figur 11. Trafikkprognose for Sotrabroen, alternativ 0 (uten Sotrasambandet). 

 

Med de angitte forutsetningene når vi taket på praktisk ÅDT-kapasitet for Sotrasambandet 

(ca. 28.000) lenge før 2030. Forventet trafikknivå i 2030 på ca. 28.000 vurderes av denne 

grunn å være svært realistisk siden det på dette tidspunkt mest sannsynlig er et 

etterspørselspress som er større enn det vegnettet kan avvikle, og dermed vil vi få en 

trafikkmengde som tilsvarer praktisk ÅDT-kapasitet over broen.  

 

Hvilke konsekvenser et ”tak” på trafikkutviklingen mellom Sotra og Bergen kan få for 

regional utvikling, bosetting og næringsutvikling drøftes ikke i dette notatet. 
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5.4. Nytt Sotrasamband 

5.4.1. Forutsetninger 

 

Basert på analyser av eksisterende trafikksituasjon og reisemønster er det lagt til grunn 

følgende forutsetninger i fremskrivingsanalysen av trafikkutviklingen med Sotrasambandet: 

 

Periode Vekstfaktor Merknad 
Årlig trafikkvekst 2010-2016 1,0 %  
Årlig trafikkvekst 2016-2017 -19,0 % Innføring av bompenger i 2017 
Årlig trafikkvekst 2017-2020 1,5 %  
Årlig trafikkvekst 2020-2021 5,0 % Åpningsår for nytt Sotrasamband 
Årlig trafikkvekst 2022-2030 2,0 %  

 

5.4.2. Vurdering og begrunnelse 

 

En detaljert gjennomgang av begrunnelse for de valgte verdiene for trafikkutviklingen er gitt 

i vedlegg 2. 

 

5.4.3. Trafikkprognose Sotrabroen 

 

På denne bakgrunn blir trafikkprognosen for Sotrabroen som følger: 
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Figur 12. Trafikkprognose for Sotrabroen, med Sotrasambandet. 

 

Trafikknivået i 2030 er med dette beregnet til ca. 29.000 ÅDT, dvs. omtrent på samme nivå 

som tilsvarende trafikkvolum i 0.alternativet. 
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6. TRAFIKKMENGDER OG KAPASITET 
 

6.1. Forutsetninger 

 

Det er foretatt beregninger av fordeling av trafikken på Bergenssiden i 0-alternativet og ved 

ulike prinsippløsninger for oppdeling av planområdet. 

 

I prinsipp 1 er planområdet Kolltveit – Liavatnet delt i to delområder som kan planlegges og 

bygges ut i ulike faser. Delområde 1 strekker seg til Storavatnet og omfatter 

transportløsning til hovedkrysset ved Storavatnet 

 

I prinsipp 2 blir Sotrasambandet planlagt for hele strekningen Kolltveit-Liavatnet i en plan. 

 

I etterfølgende trafikkvurderinger er det sett på ulike varianter av prinsipp 1 og 2.  

 

Det er på dette grunnlag vurdert konsekvenser for trafikkmengder, kapasitet etc. for 

følgende trafikksituasjoner: 

 

Alternativ 

 

Beskrivelse 

Alternativ 0 Dagens vegnett + ringveg vest til Liavatnet. 

Prinsipp 1, variant 1 Nytt Sotrasamband til Storavatnet som alt C7 eller C7/C9. 

Mindre tiltak på eks. veg Storavatnet –Liavatnet. 

Prinsipp 1, variant 2 Nytt Sotrasamband til Storavatnet som alt C7 eller C7/C9. 

Utvidelse av eks. veg Storavatnet-Liavatnet til 6 felt. 

Prinsipp 1, variant 3 Nytt Sotrasamband til Storavatnet som alt C7 eller C7/C9. 

Tunnel på strekninga Storavatnet –Liavatnet. 

Prinsipp 2, variant 1 Nytt Sotrasamband, lang tunnel til Liavatnet, uten kryss mellom 

Drotningsvik og Liavatnet. 

Prinsipp 2, variant 2 Nytt Sotrasamband, lang tunnel til Liavatnet, kryss Storavatnet 

med ramper i retning Sotra 

(dvs. Askøy-trafikken på dagens rv.555, Lyderhorntunnelen). 

Prinsipp 2, variant 3 Nytt Sotrasamband, lang tunnel til Liavatnet, kryss Storavatnet 

med ramper i retning Sotra og Bergen (dvs. Askøytrafikken i 

tunnel til Liavatnet). 

 

Det er tatt utgangspunkt i forventet trafikkmengde fra Sotra i 2030 m/ bompenger på 

Sotrabroen, se kap. 5.4.   

 

Trafikknivået over Askøybroen er vurdert på grunnlag av en samlet vurdering av en 

fremskriving av eksisterende trafikk, teoretiske modellberegninger(TASS) for 2030 og 

vegsystemets praktiske kapasitet. En fremskriving basert på en årlig trafikkvekst på 2,0% i 

gjennomsnitt vil gi en trafikkmengde over Askøybroen på ca. 24.000 i 2030. En lokal 

bompengepakke vil til en viss grad medvirke til å dempe trafikkutviklingen, men denne er 

forutsatt å være avviklet innen 2030, og en eventuell ”undertrykt” trafikkmengde vil bli 

utløst når bompengene fjernes. Trafikkmodellen TASS indikerer en trafikkmengde på i 

overkant av 40.000 ÅDT i 2030. Dette er en teoretisk beregning av etterspørselen, men 

ligger betydelig over det vegnettet i praksis har kapasitet til å avvikle. Modellen reflekterer 

en langsiktig utvikling med et integrert reisemønster mellom Askøy og Bergen uten 

bompenger, men har en overvurdert kalkyle på dagens trafikkmengder og kan av den grunn 

ligge noe for høyt i beregnet trafikk for 2030.  

 



Sotrasambandet  Trafikkanalyse 

 

Statens vegvesen  19 

Det anbefales å legge til grunn en likeverdig vekting av en fremskriving basert på 2% årlig 

trafikkvekst og modellberegnet trafikk i TASS, dvs. en beregnet trafikk på ca. 32.000 over 

Askøybroen i 2030. Vurderingen er usikker og mulig trafikketterspørsel kan bli høyere, men 

trafikknivået er likevel vurdert å være realistisk ut i fra hva som er praktisk 

kapasitetsgrense på eksisterende vegnett.  I alle beregningsalternativer for 

Sotrasambandet er det forutsatt dagens vegnett/kapasitet til Askøy, og analysene vil 

således vise effektene av de ulike løsningene for Sotrasambandet basert på en fast, 

realistisk trafikkmengde til/fra Askøy. 

 

Trafikkfordeling på vegnettet i området mellom Storavatnet og Liavatnet er beregnet ved 

hjelp av Contram-modellen for Sotra/Bergen vest. Trafikketterspørselen (turmatrisen) er 

konstant i alle beregningsalternativer. Endringene i reisetid som følge av tunnel til Liavatnet 

(sammenlignet med eksisterende rv.555) er relativt små, og det er på den bakgrunn ikke 

forutsatt at dette vil medføre endringer i turproduksjon. Etterfølgende analyser er således 

rene vegvalgsanalyser i forhold til endringer i reisetider, fremkommelighet/kapasitet 

innenfor modellområdet, basert på en konstant trafikketterspørsel/turproduksjon mellom 

sonene i trafikksystemet.  

 

Trafikkmengdene representerer forventet ÅDT i 2030 for det aktuelle vegnettet basert på 

de angitte forutsetninger om bompengefinansiering av Sotrasambandet og 

vurdering/kalkyle av trafikkmengder til/fra Askøy.   
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6.2. Trafikkmengder 

6.2.1. Alternativ 0 

 

Vestre innfartsåre
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Figur 13. Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, alternativ 0. 
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Figur 14. Beregnet trafikkendring 2009 - 2030, ÅDT. 

 

Endringene i trafikkmengder frem mot 2030 reflekterer en trafikkøkning til Sotra og Askøy 

opp mot et nivå som tilsvarer vegsystemets praktiske kapasitet. Samtidig vil etablering av 
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ringveg vest til Liavatnet medføre noe økt trafikk på vestre innfartsåre samt avlastning av 

Loddefjord sentrum. 

 

Trafikkmengden i Lyderhorntunnelen er beregnet å være ca. 47.000 ÅDT i prognoseåret 

2030. Dette er en trafikkmengde som tunnelen har kapasitet til å avvikle i forhold til 

feltkapasitet, regnet i forhold til normal døgntrafikkfordeling og retningsfordeling. Til 

sammenligning er ÅDT på E39 ved Sandviken bomstasjon ca. 55.000 kjt/døgn i dag. 

 

Trafikkutviklingen i Loddefjord-området vil bli påvirket av etablering av ringveg vest til 

Liavatnet. Dette veganlegget vil bidra til å overføre gjennomgangstrafikk fra ringveg vest 

(som i dag belaster Loddefjord sentrum) til Lyderhorntunnelen mot Sotra og Askøy. Dette 

betyr at trafikken inn mot Loddefjord fra rv. 555 vil bli redusert fra dagens nivå på ca. 

15.000 ÅDT til ca. 12.000 ÅDT. Gjenværende trafikk i Loddefjord-området (hhv. 12.000 fra 

nord og 17.000 fra sør) vil være lokaltrafikk som skapes i området (Loddefjord/Vestkanten, 

Mathopen, Håkonsvern etc.).  

 

6.2.2. Prinsipp 1 
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Figur 15 Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, prinsipp 1, varient 1, mindre tiltak på eksisterende veg 

mellom Storavatnet og Liavatnet. 

 

Trafikken til/fra Sotra er beregnet å utgjøre ca. 29.000, der 3.000 er ventet å bruke 

eksisterende bro (lokaltrafikk mellom Sotra og Drotningsvik-området).  Videre fra 

Drotningsvik til Storavatnet er det forutsatt kollektivfelt på eksisterende veg, mens ramper 

fra Drotningsvik leder trafikk mellom Drotningsvik og Storavatnet til den nye tunnelen. 

 

Trafikkmengdene i Lyderhorntunnelen er som i 0-alternativet. Når det gjelder 

trafikkmengdene inn mot Loddefjord er disse beregnet å være på tilsvarende nivå som i 

alternativ 0. Det betyr en trafikkavlastning fra dagens nivå som følge av overføring av 

gjennomgangstrafikk fra ringveg vest mot Sotra og Askøy til Lyderhorntunnelen. 
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Figur 16. Beregnet trafikkendring/effekt av prinsipp1, varient 1, ÅDT. 

Figuren viser at Sotrasambandet flytter trafikk fra eksisterende rv.555 til tunnelen frem til 

Storavatnet, for øvrig ingen vesentlige trafikkendringer sammenlignet med alternativ 0. 

 

I både 0-alternativet og prinsipp 1 vil det være flaskehalser i vegsystenet som kan gi risiko 

for en begrenset mengde ”overløpstrafikk” via Loddefjord i rushperiodene. Omfanget av 

dette er usikkert, men sannsynligheten for at dette inntreffer vurderes å være størst i 0-

alternativet som har de største kapasitetsbegrensingene i krysset ved Storavatnet. 

 

Begrensning av gjennomkjøringstrafikken via Loddefjord betinger at eksisterende ramper i 

retning Bergen beholdes i Olsvik-krysset.  Det er sett nærmere på en variant der alle 

rampene mellom lokalvegnettet og rv.555 fjernes i Olsvikkrysset.  Med dette blir den 

direkte kontakten mellom Olsvik- og Kjøkkelvikområdet og vestre innfartsåre/ringveg vest 

via rv. 555 brutt. Trafikken må enten kjøre tilbake til krysset ved Storavatnet eller gjennom 

Loddefjord. Trafikkberegningene viser at de fleste velger å kjøre via Loddefjord, og dette gir 

en gjennomgangstrafikk på ca. 3.000 ÅDT via Loddefjord. Det er ikke ønskelig å legge opp 

et trafikksystem som genererer gjennomgangstrafikk via Loddefjord. Av den grunn er det 

forutsatt at rampene mellom lokalvegnettet og rv.555 mot Lyderhorntunnelen 

opprettholdes.  

 

Variant 2 

 

Det er gjort trafikkberegninger av en variant der eksisterende rv. 555 mellom Storavatnet 

og Liavatnet utvides til 6 felt. 

 

Løsningen bedre vekslingstrekningen der Askøytrafikken kobles på rv.555, men tiltaket gir 

ikke noen vesentlig økning av totalkapasiteten i trafikksystemet som begrenses av 

flaskehalsen der ringveg vest kobles på rv.555 og samlet feltkapasitet på vestre 

innfartsåre. 

 

For å oppnå full effekt av en vegutvidelse til 6 felt gjennom Lyderhorntunnelen, måtte 

vestre innfartsåre videre mot sentrum også bli utvidet til 6 felt. 
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Variant 3 

 

Vestre innfartsåre

Ringveg vest

Loddefjord

32.000

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

11.000

24.000

53.000

4.000

16.000

21.000

ÅDT 2030 
Hovedprinsipp 1, etappe 2

2 korte tunneler, fullt kryss ved Storavatnet

29.000

25.000

 

Figur 17. Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, prinsipp 1, variant 3, tunnel til Liavatnet. 

 

Vestre innfartsåre

ÅDT, effekt av Hovedprinsipp 1
Etappe 2, 2 korte tunneler, fullt kryss ved 
Storavatnet

Loddefjord

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

-24.000

Ringveg vest

-26.000

+27.000

+25.000

 

Figur 18. Beregnet trafikkendring/effekt av prinsipp1, variant 3, ÅDT. 

 

Beregningene viser at ved å bygge ut ny veg til Liavatnet vil trafikken mellom Storavatnet og 

Liavatnet fordele seg på de to vegalternativene som vist.  Det er her forutsatt fullt kryss ved 

Storavatnet og full funksjonalitet for søndre kryss ved Liavatnet, det vises til drøfting av 

prinsipp 2, variant 3. 
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6.2.3. Prinsipp 2 

 

Variant 1 

 

Vestre innfartsåre

Ringveg vest

Loddefjord

32.000

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

11.000

24.000

53.000

15.000

17.000

28.000

ÅDT, Contram
Hovedprinsipp 2, variant 1

Lang tunnel, uten ramper

14.000

21.000

 

Figur 19. Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, prinsipp 2, variant 1. 

Med en direkteført, lang tunnel fra Drotningsvik til Liavatnet, uten kontakt ved Storavatnet, 

vil nesten all trafikk mellom Sotra og Askøy+Bergen vest velge å kjøre eksisterende 

Sotrabro fremfor å kjøre til Liavatnet og snu og kjøre tilbake via Lyderhorntunnelen. Dette 

betyr at ca. halve trafikken til/fra Sotra vil bruke eksisterende vegnett inn mot Storavatnet.   

 

Variant 2 

Vestre innfartsåre

Ringveg vest

Loddefjord

32.000

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

12.000

24.000

53.000

3.000

16.000

32.000

ÅDT 2030
Hovedprinsipp 2, variant 2

Lang tunnel, ramper Storav-Sotra

26.000

16.000

 

Figur 20. Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, prinsipp 2, variant 2. 
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I variant 2 er det etablert kontakt mellom Sotra og  Bergen vest / Askøy i krysset ved 

Storavatnet (ramper i retning Sotra). Dette gir tilsvarende funksjonalitet for Sotra-trafikken 

som i prinsipp 1.  Askøytrafikken går i denne varianten på eksisterende veg 

(Lyderhorntunnelen). Med dette legges det opp til å fordele trafikken fra hhv. Sotra og 

Askøy på ”hver sin tunnel”. Gevinsten av dette er en avlastning av eksisterende rv. 555 fra 

Storavatnet til Liavatnet til ca. halvparten av dagens trafikknivå.  Trafikksituasjonen 

gjennom Loddefjord sentrum blir i hovedsak uendret fra prinsipp 1 (forskjell på ca. 1.000 

ÅDT er ikke signifikant og kan relateres til avrunding av beregnede ÅDT-verdier). 

 

Variant 3 

Vestre innfartsåre

Ringveg vest

Loddefjord

32.000

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

11.000

24.000

53.000

6.000

16.000

22.000

23.000

28.000

ÅDT 2030
Hovedprinsipp 2, variant 3

Lang tunnel, ramper Storav-Sotra og Storav-Bergen

 

Figur 21. Beregnet ÅDT (kjt./døgn) i 2030, prinsipp 2, variant 3. 

 

Vestre innfartsåre

ÅDT, effekt av Hovedprinsipp 2
Variant 3, lang tunnel, ramper Storav-Sotra
og Storav. - Bergen

Loddefjord

Storavatnet

Askøy

Liavatnet

Drotningsvik

-22.000

Ringveg vest

+28.000

-25.000
+23.000

 

Figur 22. Beregnet trafikkendring/effekt av prinsipp 2,variant 3, ÅDT. 
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I variant 3 er alle svingebevegelser er ivaretatt i krysset ved Storavatnet.  

Det betyr at Askøytrafikken også ledes inn i den nye tunnelen til Liavatnet slik at 

eksisterende rv. 555 mellom Storavatnet og Liavatnet blir ytterligere avlastet. I 

beregningene er det forutsatt at funksjonaliteten i det planlagte krysset ved Liavatnet (som 

åpnes i 2013) opprettholdes. Dvs. at det vil være mulig å kjøre mellom ringveg vest og 

Sotra/Askøy via eksisterende rv. 555 (Lyderhorntunnelen). Trafikkberegningene viser at 

store deler av denne trafikken velger denne kjøreruten og avlastningen av 

Lyderhorntunnelen blir derfor noe begrenset.   

 

Det vil være mulig å ”tvinge” trafikk mellom ringveg vest og Sotra/Askøy til den lange 

tunnelen fra det nordre krysset ved Liavatnet ved å endre kryssutformingen ved det søndre 

krysset på Liavatnet. Det er foretatt en beregning av en slik variant som viser at trafikken i 

Lyderhontunnelen kan komme ned mot ca. 15.000 ÅDT.  Konsekvensene av dette er 

imidlertid at trafikksystemet blir mer sårbart og kapasitetsproblemene på en del 

ramper/vekslingsstrekninger ved Liavatnet blir forsterket. Det antas sannsynlig at søndre 

kryss må ha full funksjonalitet av beredskapsmessige hensyn, slik at hovedstrømmene mot 

Sotra og Askøy kan dirigeres via Lyderhorntunnelen når tunnelen til Liavatnet er stengt (for 

å unngå at trafikken må gå gjennom Loddefjord sentrum). Det er således ikke realistisk å 

oppnå en avlastning av Lyderhorntunnelen ned mot teoretisk beregnet nivå på ca. 15.000 

ÅDT. 

 

Trafikktallene som er vist i figuren over er basert på at planlagt funksjonalitet ved søndre 

kryss på Liavatnet opprettholdes, og dette er vurdert å være den mest realistiske 

prognosen for variant 3.  

 

I motsetning til prinsipp 1 er det i prinsipp 2 ikke forutsatt ramper fra Drotningsvik mot 

Storavatnet, pga. avstand mellom hovedkryssene og krav til lengde for 

vekslingsstrekningene. Dette gir en begrenset trafikkmengde på eksisterende vegnett (ca. 

6.000 ÅDT) som er trafikk mellom Drotningsvik-området og Storavatnet/Bergen. 

 

6.3. Kapasitet 

6.3.1. Samlet oversikt 

 

Ved hjelp av trafikkmodellen Contram er det simulert trafikkavvikling for fremtidig vegnett i 

ulike hovedalternativer for å identifisere eventuelle svakheter i forhold til kapasitet og 

trafikkavvikling.  Beregningene gjelder prognoseår 2030 med de angitte forutsetninger og 

trafikkmengder til/fra Sotra og Askøy.  

 

Etterfølgende figur oppsummerer kapasitetsanalysene.  Figuren illustrerer de 

svingebevegelsene og kjøreretningene der belastningsgrad (trafikk/kapasitet) nærmer seg 

(oransje) eller overstiger (rød) 1,0, dvs. overbelastning. 
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Askøy

Ringveg vestLoddefjord

Olsvik 

Sotra

Bergen sentrum

Alternativ 0

Hovedprinsipp 1

Askøy

Ringveg vestLoddefjord

Olsvik 

Sotra

Hovedprinsipp 2

Bergen sentrum

Askøy

Loddefjord

Olsvik 

Sotra

Bergen sentrum

Ringveg vest

Belastningsgrad 0,85-1,0

Belastningsgrad >1,0

 

Figur 23. Illustrasjon av utfordringer mht. kapasitet/trafikkavvikling i de enkelte hovedalternativene. 

Figuren viser prinsipp 1, variant 1, mindre tiltak på eks. veg Storavatnet-Liavatnet.. 

For prinsipp 2 er det vist variant 3, dvs. fullt kryss på Stortavatnet. 

 

6.3.2. Alternativ 0 

 

Hovedproblemet i Alternativ 0 er eksisterende kryss og påkjøringsramper ved Storavatnet 

som vil medfører en forsterket køsituasjon frå dagens nivå med økte forsinkelser. Dette vil 

ramme spesielt trafikken mot Sotra og Askøy ettermiddag og fra Askøy om morgenen. 

Eksisterende trafikkavviklingsproblemer i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet forventes å 

bli forsterket, med økte køer og forsinkelser fra Sotra mot Storavatnet (morgen + 

ettermiddag) og fra Storavatnet mot Drotningsvik (ettermiddag). I tillegg til redusert 

fremkommelighet kan det bli press på mulige omkjøringsveger på lokalvegnettet, herunder 

lokalvegnettet via Loddefjord. 

 

Når det gjelder Askøy vil trafikkintensiteten i makstimen (morgen mot Bergen og 

ettermiddag mot Askøy), i seg selv kunne overstige feltkapasiteten. Dette vil i praksis 

medføre kødannelser i morgenrushet lokalt på Askøy inn mot Askøybroen (morgen). Flyten 

kan være noe bedre over selve broen før ny flaskehals kommer ved eksisterende 

rundkjøring v/ Storavatnet. Rundkjøringen vil være en flaskehals som reduserer 

kapasiteten for trafikk fra Askøy til et nivå som er lavere en feltkapasiteten, med 

påfølgende køer tilbake mot Askøybroen. 

 

Ringveg vest sin tilknytning til kryssområdet ved Liavatnet vil avlaste Loddefjord, men vil 

skape noe trafikkavviklingsproblemer i hovedkrysset på Liavatnet. Flaskehalsen vil være 

koblingen av ringveg vest og lokalvegnettet inn mot vestre innfartsåre (rv.555). Her vil det 

være en flettesituasjon og påkjøring/veskling som kan gi noe kødannelser i 

ettermiddagsrushet, men dette ventes ikke å skape store køer og forsinkelser 

sammenlignet med køsituasjonen ved krysset på Storavatnet 
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6.3.3. Prinsipp 1 

 

Med nytt Sotrasamband vil kapasiteten i kryssområdet ved Storavatnet bli økt betydelig, og 

det vil gi et mindre sårbart trafikksystem med vesentlig bedre trafikkavvikling enn i 0-

alternativet. Dette gjelder både trafikk til/fra Sotra og Askøy som får direkteførte ramper og 

dermed unngår rundkjøringen som er flaskehals i dag, 

 

I likhet med 0-alternativet vil trafikkvolum til/fra Askøy overskride feltkapasiteten mot Askøy 

og kunne skape lokale kødannelser på Askøy i morgenrushet og en oppstuing av trafikk ved 

Storavatnet  i retning Askøy om ettermiddagen, men trafikkflyten inn mot Storavatnet 

forventes å bli vesentlig bedre enn i 0-alternativet. 

 

Tilsvarende som i alt. 0 vil hovedkrysset ved Liavatnet, vekslingsstrekning fra ringveg 

vest/Loddefjord inn på vestre innfartsåre ha trafikkmengder i ettermiddagsrushet opp mot 

kapasitetsgrensen og skape noe oppstuing, køer ved påkjøringsrampen i retning Bergen, 

men forsinkelsene er beregnet å være små/moderate. 

 

Som helhet er kapasiteten i trafikksystemet utnyttet fullt ut og vil ikke tåle vesentlig 

trafikkøkning ut over 2030-nivået uten at det blir gradvis økte køer og forsinkelser. 

Trafikkøkning vil i så fall gjøre utslag i økte køer de av- og påkjøringsrampene som har 

høyest belastningsrad, samt økte køer i de hovedretninger som nærmer seg 

kapasitetsgrensen på feltnivå (Askøy og vestre innfartsåre). 

 

6.3.4. Prinsipp 2 

 

Bygging av en lang tunnel til Liavatnet vil ikke medføre at kapasiteten på vegnettet øker i 

en slik grad at det gir bedre trafikkavviklingsforhold og/eller mindre sårbarhet i 

trafikksystemet sammenlignet med prinsipp 1, variant 1. 

 

I hovedsak vil prinsipp 2 medføre de samme problemstillingene/begrensningene som i 

prinsipp 1. 

 

Bygging av et nytt hovedkryss ved Liavatnet avlaster Lyderhorntunnelen, men det er ikke 

feltkapasiteten i Lyderhorntunnelen som er en kritisk faktor for trafikkavviklingen i området. 

Det er av- og påkjøringsrampene mellom hovedkryssene og den totale kapasiteten på 

vestre innfartsåre in mot Bergen sentrum som er dimensjonerende for totalkapasiteten i 

systemet. 

 

I prinsipp 2 vil det være utfordringer mht. avvikling av trafikk mellom ringveg vest og vestre 

innfartsåre. Det er ventet overbelastning av feltkapasiteten fra ringveg vest mot vestre 

innfartsåre (vekslingsstrekning). Videre vil vekslingstrekningen fra det nordre krysset på 

Liavatnet mot ringveg vest/Lyderhorntunnelen ha stor vekslingstrafikk (kryssende) og dette 

kan være en kritisk faktor for sårbarheten i systemet. I likhet med prinsipp 1 er det ikke 

beregnet store køer og forsinkelser som følge av høy belastningsrad på en del ramper og 

vekslingsstrekninger, men systemet er som helhet utnyttet opp mot kapasitetsgrensen og 

vil ikke tåle vesentlig trafikkøkning ut over 2030-nivået uten at det blir økte køer og 

forsinkelser. 
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6.4.  Samlet vurdering av hovedalternativene 

 

Dersom Sotrasambandet ikke blir bygget (alternativ 0) er det ventet en trafikkvekst mellom 

Sotra og Bergen opp til et visst nivå, begrenset av kapasiteten i vegsystemet.  Begrensinger 

i krysskapasiteten ved Storavatnet og feltkapasiteten mot hhv. Sotra og Askøy forventet å 

forsterke de trafikkproblemene vi ser i dag. Forsinkelsene ventes å øke, og det vil bli 

kødannelser i flere kjøreretninger og på flere ramper/vekslingsstrekninger. Sårbarheten i 

trafikksystemet øker ytterligere. 

 

Byggingen av Sotrasambandet vil gi en vesentlig bedring av trafikkavviklingsforholdene ved 

Storavatnet og til/fra Sotra. Flere av dagens flaskehalser fjernes, både for Sotra- og 

Askøytrafikken.  Trafikketterspørselen dempes av planlagt bompengesystem på 

Sotrasambandet, slik at trafikkmengdene vil bli som i 0-alternativet.  Det vil være noen 

deler av trafikksystemet som kan får trafikk opp mot kapasitetsgrensen, men det er ikke 

beregnet store kødannelser eller forsinkelser som følge av dette i kryssområdet 

Storavatnet-Liavatnet. De største utfordringene vil være trafikketterspørselen til/fra Askøy i 

forhold til tilgjengelig feltkapasitet. 

 

Bygging av en lang tunnel til Liavatnet (prinsipp 2) gir ingen signifikant økt trafikkmessig 

nytteverdi sammenlignet med en tunnel til Storavatnet og tiltak på eksisterende veg 

(prinsipp 1, variant 1): 

 

- Trafikksituasjonen i Loddefjord blir uendret 

- Kapasiteten/sårbarheten i trafikksystemet blir ikke bedre 

 

Det man kan oppnå med å bygge en lang tunnel til Liavatnet er å redusere trafikken på 

eksisterende rv. 555 mellom Storavatnet og Liavatnet. Problemet er at det er uklart hva 

denne gevinsten kan brukes til og hvilke betydning dette kan få. Avlastning av 

Lyderhorntunnlen gir ingen miljømessig gevinst, så eventuelle miljøgevinster vil være en 

reduksjon av trafikken på dagstrekningen fra Storavatnet til Lyderhorntunnelen, men her 

vil det fortsatt være stor trafikk, i størrelse 25.000 - 30.000 ÅDT medregnet lokalvegnettet 

parallelt med rv.555. Det er tvilsomt/uklart om en trafikkreduksjon på denne strekningen 

kan utnyttes til fordel for kollektivtrafikken. 

 

Marginalkostnaden med å bygge lang tunnel til Liavatnet i ett byggetrinn fremfor kort tunnel 

til Storavatnet (som senere kan bygges videre til Liavatnet i et senere byggetrinn) må 

vurderes opp mot marginalnytten av et slikt strategisk valg.  Marginalkostnadene vil 

omfatte et mer omfattende tunnelsystem (lengre tunnel) og bygging av et nytt hovedkryss 

ved nordre del av Liavatnet. Marginalnytten når det gjelder kapasitet/sårbarhet og 

trafikkbelastning/miljø er i denne analysen vurdert som liten/usikker. 

 

Ved å velge prinsipp 1 og bygge første etappe av Sotrasambandet til Storavatnet oppnås 

det store forbedringer i trafkkavvikling/kapasitet og redusert sårbarhet for alle 

trafikantgrupper. Prinsipp 1 har samtidig en fleksibilitet ved at transportsystemet kan 

bygges videre ut. Her kan flere alternative system vurderes i et andre byggetrinn, herunder 

tunnel videre til Liavatnet.  
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7. ANDRE TRANSPORTMESSIGE KONSEKVENSER 
 

I det etterfølgende gis det en kortfattet beskrivelse av andre transportmessige 

konsekvenser av Sotrasambandet, uavhengig av traseløsning/prinsipp. 

 

7.1. Konsekvenser for fremkommelighet for kollektivtrafikken 

 

Etablering av nytt Sotrasamband med egne kollektivtraseer og nytt hovedkryss ved 

Storavatnet vil bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken sammenlignet med 0-

alternativet. Det er ikke ventet fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken mellom 

Sotra og Storavatnet. 

 

7.2. Konkurranseforholdet mellom transportmidlene 

 

Utbyggingen av Sotrasambandet gir store forbedringer i fremkommeligheten for både bil- og 

kollektivtransporten, og således begrenset relativ endring i konkurranseforholdet 

bil/kollektiv. Det er gang/sykkeltrafikken som relativt sett får størst forbedring 

sammenlignet med 0-alternativet, og på sikt kan dette medvirke til at gang/sykkeltrafikken 

tar andeler fra bil- og kollektivtrafikken, i tillegg til nyskapt gang/sykkeltrafikk. 

 

7.3. Konsekvenser for transportnettet i Bergen sentrum 

 

Analyse av dagens reisemønster (RVU 2008) viser at av den totale trafikkbelastningen inn 

mot hhv. Bergen sentrum og Nygårdstangkrysset utgjør trafikk fra Sotra hhv. ca.7% og 9%. 

Det betyr at mindre endringer i trafikkvolum mellom Sotra og Bergen vil bare ha marginal 

effekt på trafikkbelastningen mot sentrum/Nygårdstangen .  Eksempelvis vil en økning av 

trafikken over Sotrabroen på 10% isolert sett medføre en økning av den totale 

trafikkbelastningen inn mot Bergen sentrum / Nygårdstangen på ca. 0,8 %, dersom 

reisemønsteret for øvrig er som i dag. 

 

Trafikkprognosen for Sotrasambandet i kap. 5 basert på delvis bompengefinansiering av 

Sotrasambandet viser at trafikkmengden mellom Sotra og Bergen er omtrent på samme 

nivå i 0-alternativet som med nytt Sotrasamband. 

 

Dette betyr at bygging av Sotrasambandet ikke forventes å gi noen økt trafikk fra vest inn 

mot Bergen sentrum i tidshorisonten frem mot 2030, sammenlignet med 0-alternativet. 

 

På lengre sikt (etter 2030) vil mulighetene for at Sotrasambandet vil ha innvirkning på 

trafikkbelastningen mot sentrum øke. Årsaken er at 0-alternativet har nådd 

metningspunktet mht. kapasitet mellom Sotra og Bergen, mens vegnettet med 

Sotrasambandet har kapasitetsreserve for ytterligere vekst etter 2030. Dette vurderes 

nærmere i kap. 8.  
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7.4. Avbøtende tiltak 

 

7.4.1. Alternativ 0 

 

Når det gjelder avbøtende tiltak i denne sammenheng er dette avgrenset til vurdering av 

fysiske tiltak innenfor rimelige økonomiske rammer. 

 

Eksisterende vegsystem ved Storavatnet legger begrensninger for hva som er mulig å 

iverksette av avbøtende tiltak som kan bedre trafikkavviklingen og påvirke 

reisemiddelfordelingen.  

 

Planlagt kollektivfelt på strekningen Straume – Sotrabroen og Drotningsvik - Breivikskrysset 

vil bare til en viss grad bedre fremkommeligheten for buss sammenlignet med biltrafikken. 

Flaskehalsen fra Storavatnet til Breivikkrysset vil ikke bli løst. Etablering av 

kollektivprioritering/kollektivfelt helt frem til Storavatnet innebærer langt på vei etablering 

av Sotrasambandet, konsept J, og kan derfor ikke vurderes som del av et 0-alternativ. 

 

Kollektivløsninger mellom Storavatnet og Bergen sentrum basert på ”struping” av 

biltrafikken, for eksempel ved å ta ett av de to feltene på vestre innfartsåre mot sentrum til 

kollektivtrafikk/sambruksfelt, vil styrke konkurranseforholdet til fordel for kollektiv, men 

forventes å skape store trafikale problemer som i neste omgang også kan slå negativt ut 

for kollektivtrafikken, bla. for busstrafikken gjennom Loddefjord.   

 

Uavhengig av Sotrasambandet er det mulig å prioritere kollektivtrafikken fra Askøy mot 

Bergen gjennom å etablere et 3. felt på Askøybroen som er reservert for kollektivtrafikk. 

Dette forutsetter trolig tiltak som sikrer fremkommeligheten for buss lokalt på Askøy inn 

mot broen.  På Bergenssiden ansees det lite realistisk å få bygget kollektivfelt fra 

Askøybroen inn mot Storavatnet. Askøy har også kollektivtransport basert på båt som kan 

styrkes som avbøtende tiltak i forhold til avviklingsproblemer på vegnettet. 

 

7.4.2. Med nytt Sotrasamband 

 

Opprettholdelse av ramper mellom lokalvegnettet og rv.555 i krysset ved Olsvik, retning 

mot Sotra, ventes ikke å gi vesentlige forbedringer i trafikkavviklingen. Trafikken kan 

benytte hovedkrysset ved Storavatnet til av- og påkjøring mellom Olsvik-området og Sotra. 

Fjerning av eksisterende ramper gir bedre plass til vekslingsfeltene på rv. 555 inn mot 

krysset ved Storavatnet. 

 

Hovedutfordringene for trafikkavvikling er kapasiteten til/fra Askøy og koblingen av ringveg 

vest med lokalvegnettet og rv.555 i retning Bergen.  Det er ikke funnet tekniske løsninger i 

kryssområdet som kan avbøte disse problemstillingene. Dette handler primært om en 

etterspørsel som er større en det kjørefeltene kan avvikle i kortere perioder (rush).  Fokuset 

for avbøtende tiltak må således rettes mot tiltak som kan begrense etterspørselen, dvs. 

mulighetene for å overføre transportarbeid til kollektivtrafikk og gang/sykkel. Gang/sykkel 

og kollektivtrafikken vil med bygging av Sotrasambandet ha gode vilkår for å kunne ta 

markedsandeler fra biltrafikken og dette kan bidra til å dempe noe av trafikkpresset lokalt i 

Bergen vest og mot sentrale deler av Bergen.  
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7.5. Usikkerheter og robusthet i konklusjoner 

 

Analysene av fremtidig trafikkutvikling inneholder usikkerheter i forhold til trafikkprognoser 

og konsekvenser av beregnede trafikkprognoser.  I forhold til kapasitet og trafikkavvikling 

på vegnettet er det benyttet trafikkmodell som har erfaringsvis realistisk simulering av 

kapasitet og beregnede kødannelser og forsinkelser. 

 

Når det gjelder trafikkutviklingen i 0-alternativet vil kapasitetsbegrensningene på 

eksisterende vegnett gi et ”tak” på hva som er praktisk mulig å avvikle, og beskrivelsen av 

trafikksituasjonen med dagens vegnett i et 20-års perspektiv vurderes derfor som 

realistisk. 

 

Det er større usikkerheter knyttet til å anslå trafikkmengder med nytt Sotrasamband med 

bompenger. Dette gjelder spesielt omfanget av trafikkavvisningen. Metodene som er 

benyttet er basert på fakta om dagens reisemønster og antas derfor å være forankret i et 

realistisk trafikkbilde.  Med støtte i noen erfaringstall fra øvrige bompengeprosjekter antas 

beregningene å være i en realistisk størrelsesorden.  Det er imidlertid en større 

usikkerhetsmargin enn i prognosen for 0-alternativet. Konsekvensen av dette i forhold til de 

hovedkonklusjonene som trekkes er likevel vurdert å være begrenset.  Dette er begrunnet i 

to punkt: 

 

- Problemstillingene knyttet til trafikksituasjonen i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet 

er hovedsakelig knyttet til forhold som er uavhengig av Sotrasambandet 

(trafikkavvikling til/fra Askøy, samt kryss ringveg vest / rv. 555). Dette antas å gi god 

robusthet i konklusjonene vedrørende effektene av Sotrasambandet, til tross for usikre 

trafikkprognoser for Sotrasambandet m/ bompenger. 

- Problemstillingene for trafikksituasjonen inn mot sentrale deler av Bergen er bare i liten 

grad påvirket av trafikken til/fra Sotra. Det er primært andre trafikkstrømmer som er 

avgjørende for trafikkforholdene inn mot sentrum / Nygårdstangkrysset, og eventuelle 

avvik i beregnet trafikk til/fra Sotra gir derfor små utslag for trafikksituasjonen sentralt i 

Bergen. Dette gir grunn til å anta robuste konklusjoner også i forhold til konsekvensene 

av Sotrasambandet på hovedvegnettet inn mot sentrale deler av Bergen. 

 

De største usikkerhetene er knyttet til de langsiktige vurderingene i etterfølgende kapittel. 

Her er det således lagt vekt på en overordnet tilnærming med drøfting av alternative 

scenarioer, og bare i mindre grad vektlegging av tallfestede konsekvenser. 

 

 

 

8. TRAFIKKUTVIKLING ETTER 2030 
 

8.1. Regneeksempel 

 

Basert på en videreføring av fremskrivingsanalysen for Sotrasambandet med bl.a. en 

forutsatt engangseffekt på +20% når bompengene fjernes (2035), samt en videre årlig 

trafikkvekst på ca. 2,0% årlig, vil trafikkutviklingen på Sotrasambandet kunne bli som følger 

(regneeksempel): 
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Figur 24. Trafikkprognose Sotrasambandet ved opphøring av bompenger/trafikantbetaling etter 

2035. 

Beregningene viser en teoretisk mulig trafikk på ca. 42.000 ÅDT på Sotrasambandet i 

2040 med ”fri etterspørsel” uten trafikantbetaling/bompenger, men dette er et svært 

usikkert anslag. Beregninger med transportmodellen TASS viser tilsvarende trafikknivå. 

 

Trafikknivået vil også stige uten bygging av Sotrasambandet, men kapasiteten på 

eksisterende Sotrabro vil bidra til å holde igjen noe av trafikkpresset i retning Sotra. Med 

praktisk kapasitetsgrense på ca. 28.000 ÅDT vil mertrafikken som følge av 

Sotrasambandet ved ”fri etterspørsel” frem mot 2040 bli ca. 14.000 ÅDT med den 

forutsatte trafikkutviklingen.  

 

Med utgangspunkt i dagens reisevaner skal ca. 16% av trafikken fra Sotra i retning Bergen 

sentrum, dvs. en ”mertrafikk” i forhold til 0-alternativet på ca. 2.000 ÅDT mot Bergen 

sentrum.  Effekten av denne mertrafikken vil bli begrenset av den praktiske 

transportkapasiteten på vegnettet som i en situasjon med ”fri etterspørsel” vil være fullt 

utnyttet med sannsynligvis store køer og forsinkelser på alle innfartsårene i rushperiodene. 

 

8.2. Vurdering 

 

Med en ”fri etterspørsel” uten bompenger/trafikantbetaling er det forventet store 

utfordringer mht. trafikkavvikling i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet på lang sikt.  

 

Utfordringene vil være størst uten nytt Sotrasamband, og kollektivtrafikken vil med dagens 

vegnett måtte stå i de samme køene som biltrafikken.  Med nytt Sotrasamband vil 

kapasiteten i kryssområdet øke og avviklingsproblemene bli mindre. Hovedutfordringene vil 

være avvikling av trafikk til/fra Askøy og koblingen av ringveg vest med vestre innfartsåre. 

Dette vil også være situasjonen i 0-alternativet. Sotrasambandet vil tilrettelegge for egne 

kollektivtraseer mellom Sotra og Bergen. Dette kan bedre kollektivtransportens 

konkurransekraft i forhold til biltrafikken. 

 

Hovedutfordringen vil imidlertid være den samlede trafikkbelastningen på vestre 

innfartsåre mot de sentrale delene av Bergen. Her vil trafikkbelastningen kunne bli svært 

høy i forhold til dagens situasjon, og dette kan skape store utfordringer for 

fremkommeligheten på transportnettet.  Dette kan resultere i uønsket overløpseffekt i på 

lokalvegnettet. Disse hovedutfordringene vil komme uavhengig om Sotrasambandet bygges 

eller ikke. Med Sotrasambandet vil det være rom for noe høyere trafikkmengde mellom 

Sotra og Bergen, men utslagene av dette for de sentrale delene av Bergen vil være 

marginale, bl.a. fordi bare mindre deler av trafikken fra Sotra skal i retning Bergen sentrum. 

I tillegg vil den praktiske kapasiteten på hovedvegene i Bergen begrense potensiell 

volumøkning inn mot sentrum som følge av trafikkøkning mellom Sotra og Bergen. 
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8.3. Konklusjon 

 

I en fremtidig situasjon med ”fri etterspørsel” uten bompenger/trafikantbetaling vil det 

være store utfordringer mht. trafikkavvikling i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet og på 

vestre innfartsåre mot Bergen sentrum.  

 

Med Sotrasambandet er det potensiale for en ÅDT mellom Sotra og Bergen som er ca. 

14.000 høyere enn i 0-alternativet, men dette vil i praksis kun gi små utslag på den 

samlede trafikkbelastningen inn mot Bergen sentrum. Sotrasambandet vil gi bedre vilkår 

for kollektivtrafikken gjennom å etablere egne kollektivtraseer til Storavatnet, mens i 0-

alternativet vil kollektivtransporten måtte gå i blandet trafikk inn mot Storavatnet. 

 

Ved å opprettholde en form for trafikantbetaling på permanent basis vil trafikkpresset 

kunne dempes og dette kan medvirke til å sikre forsvarlig trafikkavvikling på lang sikt. 
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9. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

Trafikkmengder 

 

I en tidshorisont frem mot 2030 med delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet vil 

trafikkmengdene mellom Bergen og Sotra ikke være vesentlig forskjellig fra en situasjon 

der Sotrasambandet ikke bygges. ÅDT mellom Sotra og Bergen i 2030 er i begge tilfeller 

beregnet til å ligge i underkant av 30.000 kjt./døgn.  

 

Trafikkavvikling 

 

Utfordringene med trafikkavvikling i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet vil med dagens 

vegnett være store. Dersom ingen tiltak iverksettes (0-alternativet) vil køer og forsinkelser 

øke betydelig, både for bil- og kollektivtrafikken. Gang/sykkel er ikke et reelt alternativ for 

transporten mellom Sotra og Bergen med dagens Sotrabro. 

 

Sotrasambandet vil øke kapasiteten i kryssområdet ved Storavatnet og dermed bedre 

fremkommeligheten både for Sotra- og Askøytrafikken. Både bil- og kollektivtrafikken vil få 

bedre fremkommelighet. Med Sotrasambandet etableres også et gang/sykkelvegnett 

mellom Sotra og Bergen som kan bidra til å redusere bilandelen. I sum betyr dette mindre 

køer og forsinkelser sammenlignet med 0-alternativet, både for bil og buss.   

 

Det vil være noen utfordringer med trafikkavvikling og kapasitet i kryssområdet mellom 

Liavatnet og Storavatnet, men dette er i hovedsak problemstillinger uavhengig av 

Sotrasambandet (trafikk til/fra Askøy, samt koblingen ringveg vest - vestre innfartsåre) 

 

Det vil være utfordringer med økt trafikk fra vest inn mot Bergen sentrum / 

Nygårdstangkrysset, men dette er også problemstillinger som er uavhengige av 

Sotrasambandet. Trafikkpresset fra vest mot Bergen sentrum vil være like stort selv om 

Sotrasambandet ikke bygges. 

 

Prinsipp for planområde  

 

Marginalnytten av å velge en lang tunnel til Liavatnet (prinsipp 2) fremfor en kort tunnel til 

Stotavantet med mulighet for videre utbygging til Liavatnet i en senere byggefase (prinsipp 

1), er vurdert som liten/usikker. Prinsipp 1 har en fleksibilitet ved at transportsystemet kan 

bygges videre ut mot Liavatnet i en senere fase der flere alternative system kan være 

aktuelle. 

 

Langsiktig utvikling 

 

I en fremtidig situasjon med eventuelt ”fri etterspørsel” uten bompenger/trafikantbetaling 

vil det være store utfordringer mht. trafikkavvikling i kryssområdet Storavatnet – Liavatnet 

og på vestre innfartsåre mot Bergen sentrum.  

 

Med Sotrasambandet er det potensiale for en ÅDT mellom Sotra og Bergen som kan være 

ca. 14.000 høyere enn i 0-alternativet, men dette vil i praksis bare gi små utslag på den 

samlede trafikkbelastningen inn mot Bergen sentrum. Sotrasambandet vil gi bedre vilkår 

for kollektivtrafikken gjennom å etablere egne kollektivtraseer til Storavatnet, mens i 0-

alternativet vil kollektivtransporten måtte gå i blandet trafikk inn mot Storavatnet. 

 

Ved å opprettholde en form for trafikantbetaling på permanent basis vil trafikkpresset 

kunne dempes og dette kan medvirke til å sikre forsvarlig trafikkavvikling på lang sikt. 
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Vedlegg 1. Detaljanalyser, kapasitet 

 
Innledning 

 

Det er utført beregninger med trafikkmodellen Contram for fremtidig situasjon i området 

Storavatnet – Liavatnet.  Modellen simulerer vegvalg og trafikkavvikling/kapasitet i kryss og 

på strekninger. Modellen bygger på beregnet trafikk mellom soner, og forutsetter at 

trafikkstrømmene velger korteste kjørerute. Når kapasiteten på kryss og 

strekninger/ramper er overskredet inntreffer forsinkelser og trafikken omfordeles på 

alternative kjøreruter dersom dette gir kortere reisetid. Det betyr at modellen kan simulere 

eventuell ”overløpseffekt” dersom det er flaskehalser på hovedvegsystemet og alternative 

kjøreruter via lokalvegnettet. 

 
Alternativ 0 

 

Illustrasjon av flaskehalser / hovedproblemstillinger i 0-alternativet: 

 

Loddefjord

Storavatnet
Liavatnet

Kjøkkelvik

Olsvik

Trafikkavvikling 2030
0-alternativet

Feltkapasitet fra Askøy 
overskredet. (morgen)  
Flaskehals i eksisterende 
rundkjøring ved 
Storavatnet.

Overbelastet feltkapasitet, 
(ettermiddag) forsterket 
med forstyrrelser pga. 
påkjøringsrampe/fletting 

Feltkapasitet mot Askøy 
overskredet. (etterm.)  
Flaskehals i eksisterende 
rundkjøring ved 
Storavatnet.

Trafikknivå opp mot 
kapasitetsgrense der 
trafikk fra Ringveg vest 
fletter sammen med 
lokaltrafikk fra Loddefjord 
og kobler seg deretter på 
vestre innfartsåre.(etterm.)

 

Figur 25. Illustrasjon av trafikkavviklingsproblemer, lokalt ved Stotavatnet-Liavatnet. 0-alternativet. 

 

Det forventes betydelige køer og forsinkelser i dette området, spesielt i ettermiddagsrushet. 

Det er grunn til å tro at køene som i dag normalt strekker seg fra krysset ved Storavatnet 

tilbake mot Lyderhorntunnelen, vil gradvis bli lengre og kan periodevis strekke seg helt mot 

krysset ved Liavatnet.   Dette kan over tid føre til økt press på lokalvegsystemet gjennom 

Loddefjord (trafikk fra sentrum og ringveg vest mot Bergen vest /Sotra/Askøy som ønsker å 

styre unna Lyderhorntunnelen), men omfanget av dette er svært usikkert. 
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Alternativ med nytt Sotrasamband 

 

Illustrasjon av flaskehalser / hovedproblemstillinger for kapasitet / trafikkavvikling med 

Sotrasambandet: 

 

Loddefjord

Storavatnet
Liavatnet

Kjøkkelvik

Olsvik

Trafikkavvikling 2030
Med Sotrasambandet

Trafikknivå opp mot 
kapasitetsgrense der 
trafikk fra Ringveg vest 
fletter sammen med 
lokaltrafikk fra 
Loddefjord og kobler 
seg deretter på vestre 
innfartsåre.

Feltkapasitet 
fra Askøy 
(morgen) 
overskredet..

Overbelastet 
rampe der 2 felt 
fra krysset 
innsnevres till 
ett felt

Feltkapasitet 
mot Askøy 
(etterm.) 
overskredet.

 

Figur 26. Illustrasjon av trafikkavviklingsproblemer, lokalt ved Stotavatnet-Liavatnet. Med 

Sotrasambandet. 

 

Fremtidig vegsystem med nytt Sotrasamband vil ha større kapasitet enn dagens 

kryssløsning (0-alternativet). Dette vil gi en mindre sårbar trafikksituasjon enn i 0-

alternativet, men i likhet med 0-alternativet er det noen problemstillinger som kan skape 

lokale avviklingsproblemer: 

 

- Trafikkvolum til/fra Askøy overskrider feltkapasiteten mot Askøy 

- Hovedkrysset ved Liavatnet, vekslingsstrekning inn på vestre innfartsåre  

 

Overbelastning av vegnettet mot Askøy forventes å gi køproblemer i morgenrushet lokalt på 

Askøy (vekslingsstrekning inn på broen er flaskehalsen). I området ved Storavatnet er det 

forventet noe overbelastning av rampe/vekslingsstrekning inn på rv. 555, men kapasiteten 

er vesentlig bedre enn i 0-alternativet ved at dagens rundkjøring er erstattet med 

direkteført rampe inn på rv.555. Ettermiddag er det ventet overbelastning og noe 

kødannelser fra rundkjøringen der lokalvegnettet fletter inn på rv. 562 mot Askøy. 

 

Ringveg vest sin tilknytning til kryssområdet ved Liavatnet vil, som i 0-alternativet, skape 

noe avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet der vegnettet fra Loddefjord og ringveg vest 

skal flette sammen med trafikk fra Sotra og Askøy i retning Bergen. Dette er forventet å gi 

kødannelser på lokalvegnettet fra Loddefjord og ringveg vest. 

 

Det forventes at risikoen for ”overløp” i rushperiodene gjennom Loddefjord sentrum er 

mindre med nytt Sotrasamband enn i 0-alternativet på grunn av bedre totalkapasitet i 

hovedkrysset ved Storavatnet. 
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Vedlegg 2. Forutsetninger, fremskrivingsanalyse 
 

 

Trafikkutvikling frem mot byggestart (2010-16) 

 

Trafikkutviklingen på kort sikt er vurdert slik at forventet økt befolkningsvekst og aktivitet 

innen næringsliv og handel fortsatt vil være en driver for videre trafikkutvikling.  Avklaring 

av planer og finansiering av Sotrasambandet i denne perioden vil kunne være med å 

forsterke underliggende etterspørsel og bidra til optimisme. 

 

På den annen side er det registrert en utflating av senere års trafikkvekst og vi nærmer oss 

den praktiske ÅDT-kapasiteten for rv. 555. Forventet trafikkutvikling er etter en samlet 

vurdering av disse faktorene satt til 1,0 % som et årlig gjennomsnitt for perioden. 

 

 

Trafikkutvikling ved byggestart / innføring av bompenger (2017) 

 

De trafikale virkningene av å innføre bompenger er vurdert spesielt. Det er grunn til å regne 

med at innføring av en økonomisk avgift vil påvirke reiseaktivitet og reisemønster. Hvor stor 

trafikkavvisningen over Sotrabroen blir når det innføres bompenger er vanskelig å forutsi. 

 

Det er valgt en tilnærming der vi tar utgangspunkt i de faktiske forhold mht. hvilke 

reisehensikter de som bruker Sotrabroen i dag har. Det er tatt utgangspunkt i reisehensikt 

for bilførere, ekskl. hjemreiser.  Som kontroll i forhold til om oppgitt reiseformål for 

hjemturene har innvirkning på resultatene er det sett på reisehensiktsfordelingen for alle 

reiser over Sotrabroen med og uten hjemreiser: 

 

Reisehensikter Ekskl. hjemreiser Inkl. hjemreiser Diff.
Til arbeid 34,6 % 34,9 % 0,3 %
Til skole/studie 4,5 % 4,8 % 0,3 %
Tjenestereiser 6,5 % 5,8 % -0,7 %
Følge/omsorgsoppg. 5,7 % 5,3 % -0,4 %
Innkjøp/service 25,7 % 25,1 % -0,6 %
Fritid 19,5 % 20,9 % 1,4 %
Andre 3,5 % 3,2 % -0,3 %  
 

Tabellen viser at det er bare mindre forskjeller i reisehensikt når vi tar med 

reisehensiktsfordelingen for hjemreisene. Dette indikerer at reisehensiktsfordelingen for 

utvalget ekskl. hjemreiser er representativt for den samlede reisehensiktsfordelingen inkl. 

hjemreiser. 

 

Når det gjelder reisehensikt for reiser som er oppgitt som hjemreiser er dette registrert som 

aktivitet ved startstedet. Det betyr bl.a. at turkjeder som f.eks. hjem-arbeid-butikk-hjem er 

registrert som 1 arbeidsreise og 2 handlereiser. Ved å ta med hjemreiser i beregnet 

reisehensiktsfordeling vil enkelte reiser derfor kunne bli overrepresentert, i den grad det er 

en ”unormal” reisehensiktsfordeling for den aktiviteten som ligger i turkjeden før 

hjemreisen. Det er imidlertid ikke noen grunn til å tro at det er store avvik i fordelingen av 

reisemål i det nest siste leddet i turkjeden, så dette antas ikke å representere en vesentlig 

feilkilde. 

 

For å unngå en eventuell slik feilkilde knyttet til reisehensiktsfordelingen for hjemreiser 

legges det opp til å benytte reisehensiktsfordeling for bilturer over Sotrabroen ekskl. 

hjemreiser som utgangspunkt for beregning av forventet trafikkavvisning.  

Fremgangsmåten samsvarer med Sintef sine analyser av reisehensiktsfordeling i 

reisevaneundersøkelsen 2008, der hjemturer er utelatt fra utvalget som analyseres (RVU 

2008, kap. 6.3). 
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Det er foretatt følgende anslag for hver reisehensiktsgruppe når det gjelder forventet/mulig 

trafikkavvisning: 

 

Reisehensikter, bilfører Andel Avvisning Samlet avvisning
Til arbeid 36 % -10 % -3,6 %
Til skole/studie 1 % -10 % -0,1 %
Tjenestereiser 8 % -2 % -0,2 %
Følge/omsorgsoppg. 7 % -2 % -0,1 %
Innkjøp/service 28 % -35 % -9,7 %
Fritid 16 % -25 % -4,1 %
Andre 4 % -30 % -1,3 %
 
SUM 100 % -19,0 %  
 

De valgte verdiene er begrunnet som følger: 

 

Det antas at bompenger ikke vil ha direkte innvirkning på reisefrekvensen for gruppen 

til/fra arbeid (og skole/studie), dvs. de vil ha den samme jobben og det samme 

reisebehovet selv om det innføres bompenger. Med bompenger blir det imidlertid et 

konkurransefortrinn for kollektivtrafikken som kan ventes å overta deler av arbeidsreisene. 

Potensialet for overføring av arbeidsreiser fra bil til kollektivtrafikk begrenses av det 

spredte reisemønsteret for eksisterende trafikk. Bare 16% av bilreisene kjører i dag til 

sentrum som er den korridoren som har det beste kollektivtilbudet. Mye av biltrafikken skal 

til bydeler og områder der kollektivløsningene er begrenset. Samlet vurdert er det anslått at 

10% av arbeids- og skole/studiereisene overføres til kollektiv. 

 

Når det gjelder tjenestereiser forventes ikke bompenger å ha en vesentlig innvirkning på 

transportmønsteret selv om de aktuelle bedriftene belastes med bompenger. 

Tjenestereiser, dvs. reise i arbeid, er normalt nødvendig som del av den virksomheten som 

drives, og det forventes ikke at bedriftene vil redusere reiseaktivitet, møtevirksomhet og 

varetransport etc. selv om det innføres bompenger. For å ta høyde for noe usikkerhet er det 

forutsatt en marginal reduksjon i trafikken på 2%. Tilsvarende vurderinger er gjort for følge- 

/omsorgsreiser. 

 

Innkjøpsreiser, dvs. handelstrafikken, er trolig mest sensitiv for økte transportkostnader. 

Denne gruppen har alternative reisemål, og en vesentlig økning av transportkostnadene 

kan påvirke handlemønsteret. Innbyggerne på Sotra har i utgangspunktet et bredt og 

variert handelstilbud, men kan ha behov for å reise til Bergen for handel knyttet til 

spesialvarer eller som kombinerte reiser, der bompengene ikke nødvendigvis har stor 

betydning.  Det er trolig handlereiser fra Bergen mot Sotra (Sartor) som kan bli mest 

påvirket ved innføring av bompenger. Disse kundene vil ha konkurrerende tilbud lokalt eller 

i andre bydeler i Bergen. Samlet vurdert er det grunn til å tro at innføring av bompenger vil 

ha vesentlig innvirkning på handletrafikken, og det er anslått at ca. 1 av 3 handlereiser 

over Sotrabroen forsvinner. 

 

Når det gjelder fritidsreiser kan mange av disse også være sensitive for bompenger, men 

det kan også være elementer av et etablert reisemønster som ikke vil bli vesentlig påvirket 

av en ny avgift. Eksempler på dette er besøk hos venner, familie, trening/kurs og turer på 

hytten etc. Samlet vurdert antas det en noe lavere avvisning enn handlereiser og det er 

anslått en effekt på -25%. 

 

Når det gjelder andre vegsamband der det er innført bompenger på et eksisterende 

samband er det begrenset med erfaringsmateriale. En undersøkelse utført av HiB 

(Høyskolen i Bodø), 2006 viste følgende reduksjon av trafikken (ÅDT) i bompengesnittene 

som følge av innføring av bompengering på eksisterende vegnett: 



Sotrasambandet  Trafikkanalyse 

 

Statens vegvesen  41 

 

Bompengering Oppstart Takstnivå  

(lette biler) 

Trafikkendring ved 

innføring av bompenger 

Namsos 2003 15,- -11% 

Tønsberg 2004 15,- -16% 

 

Trafikknedgangen ved innføring av bompengering i Oslo, Trondheim og Bergen er vesentlig 

lavere enn det som er registrert i Tønsberg.  Det er begrenset hvor mye man kan legge vekt 

på disse erfaringstallene, men de gir en pekepinn på at det kalkulerte nivået på ca. 20% 

ikke virker urimelig i forhold til de erfaringer som foreligger nå vi ser på både geografiske 

forutsetninger og takstnivå. 

 

 

Trafikkutvikling i byggetiden (2017-20) 

 

Beregnet trafikkreduksjon ved innføring av bompenger på ca. 20% vil lette 

trafikkavviklingen og kan i seg selv utløse et undertrykt transportbehov som ikke 

gjennomføres i dag pga. usikkerhet og forsinkelser mht. fremkommelighet.  Dette antas å 

kunne gi en årlig vekst etter byggestart, også begrunnet med de underleggende driverne for 

vekst og utvikling. Det er anslått en gjennomsnittlig vekstfaktor på 1,5% i denne perioden. 

 

 

Trafikkutvikling i åpningssåret (2021) 

 

Åpningen av Sotrasambandet vil gi en sterk forbedring i vegstandard, fremkommelighet for 

både bil- og kollektivtrafikken. Konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv blir med dette 

uendret, men gang/sykkeltilbudet blir vesentlig forbedret fra i dag.  En styrking av 

gang/sykkeltilbudet vil imidlertid ikke automatisk medføre redusert bilandel. 

Gang/sykkeltrafikken kan ta markedsandeler fra kollektivtrafikken og det vil trolig skapes 

betydelig nyskapt gang/sykkel-trafikk (reiser som ikke gjøres i dag).  Samlet vurdert er det 

derfor ikke forventet vesentlige endringer i fordelingen mellom transportmidlene for 

eksisterende trafikk. Åpningen av Sotrasambandet vil medføre at dagens flaskehalser i 

trafikksystemet fjernes og dette kan utløse noe ”undertrykt” trafikk, men noe av dette er 

allerede innkalkulert i den trafikkvekstens om er forutsatt i byggetiden (1,5% vekst årlig). 

Samlet vurdert antas det likevel en viss ”engangseffekt” når Sotrasambandet åpner, og det 

er anslått en trafikkvekst på 5% i åpningsåret. 

 

 

Trafikkutvikling etter åpning av Sotrasambandet (2021-30) 

 

Utviklingen så lang frem i tid er usikker, men det antas at de underliggende vekstfaktorene 

i forhold til befolkningsutvikling, næringsutvikling og handel vil kunne bidra til en jevn 

økning av reiseaktivitet og dermed gradvis økende biltrafikk på det nye Sotrasambandet. 

Bompengene vil fortsatt være et element som vil ”holde igjen” noe av etterspørselen. Med 

de angitte forutsetningene om uendret transportpolitikk, uendret konkurranseforhold 

bil/kollektiv i dette tidsperspektivet er det derfor lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 

gjennomsnittlig 2,0 % i perioden. 




