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FØREORD 
 
Statens vegvesen Region Vest arbeider med planar for nytt fastlandssamband mellom 
Sotra og Bergen. Bakgrunnen for nytt samband er å få betre transportvilkår mellom Sotra 
og Bergen, og eit effektivt og trafikksikkert nord/sør samband på Sotra 
 
Prosjektet er delt i 3 parallelle planprosessar: 
• Delprosjekt 1: Fastlandsambandet Sotra – Bergen. Kommunedelplan med KU. 
• Delprosjekt 2: Rv. 555 Kolltveitskiftet – Austefjorden. Kommunedelplan med KU (”Sotra 

sør”) 
• Delprosjekt 3: Rv. 561 Kolltveitskiftet – Ågotnes. Kommunedelplan med KU (”Sotra 

nord”) 
 
Planarbeidet vert gjennomført som kommunedelplan med konsekvensutgreiing, og 
omfattar kommunane Fjell, Sund og Bergen. Tiltakshavar og ansvarleg for 
konsekvensutgreiinga er Statens vegvesen Region vest. 
Norconsult AS er engasjert til å gjennomføre konsekvensutgreiing av ikkje-prissette 
konsekvensar på delprosjekt 1 og 3. 
 
Denne rapporten gjeld tema Kulturminne og kulturmiljø i Delprosjekt 1: 
Fastlandssambandet Sotra – Bergen. Utgreiinga skal både hjelpa til å få ein best mogleg 
utforming av vegtiltaket, og gje planstyresmaktene grunnlag for å handsame planane. 
Oppdraget er gjennomført i tidsrommet oktober 2007 – februar 2008.  
 
Ansvarleg for planarbeidet i Statens vegvesen er Lilli Mjelde. Oppdragsansvarleg hos 
Norconsult AS er Hans Petter Duun. Heile kapittel 2 er skreve av Norconsult AS. Elles er 
arbeidet med denne deltamerapporten utført av SWECO Grøner AS, ved Mona Mortensen 
(nyare tids kulturminne) og Statens vegvesen, ved Jan Adriansen (førhistorisk tid). 
 
 
 
Rapporten vil verte offentleggjort på følgjande nettadresse: 
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Hordaland/Sotrasambandet 
 
 
Norconsult AS 
Juni 2008 
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0 SAMANDRAG 

0.1 Bakgrunn for tiltaket 
Sambandet Sotra-Bergen har ein viktig funksjon i det integrerte samspelet mellom øyane i 
vest og Bergensområdet, og er einaste vegtilknyting til fastlandet. Dei siste 10-15 åra har 
det vore sterk vekst i næringsutvikling, folketal og bustadutbygging, med stor transport-
aktivitet i eksisterande transportkorridor Sotra – Bergen (rv. 555) og nord-sør-sambandet 
Øygarden-Fjell-Sund (rv. 561 og rv. 555). Planoppgåva er delt i tre parallelle 
planprosessar: 

1. Nytt fastlandssamband mellom Sotra og Bergen (delprosjekt 1) 
2. Sotra sør. Kolltveit – Austefjorden (delprosjekt 2) 
3. Sotra nord. Kolltveit – Ågotnes (delprosjekt 3) 

 
Denne delrapporten gjeld ”kulturminne og kulturmiljø” i delprosjekt 1 - fastlandssambandet 
Sotra – Bergen og er utarbeidd etter krava som er stilt i vedteke planprogram.  
 
Skildring av tiltaket 
T
 

iltaket er presentert med tre hovudprinsipp for nytt fastlandssamband: 

• Prinsipp 1, kollektivprioritering langs eksisterande rv. 555, eventuelt med ny bru. 
• Prinsipp 2, nytt vegsamband med fire felt i dagens korridor over Litlesotra og Bildøy 
• Prinsipp 3, nytt vegsamband med fire felt i ein sørleg korridor (tunnel frå Sotra til 

Ytrebygda) 
 
Prinsipp 2 er i konsekvensutgreiinga delt i eit vestleg og eit austleg delområde som er 
vurdert kvar for seg. I kvart delområde er det presentert ei rekkje alternative traséar som 
alle har felles knutepunkt på ”midten” i Arefjord på Litlesotra, dvs. at alle alternativ vest og 
aust for Arefjord kan kombinerast. 
 
Også i prinsipp 3 har denne delrapporten funne det naudsynt å dele strekninga opp i to. 
Både Alternativ E1 og Alternativ E2 endar opp ved Arefjord, og går følgjeleg gjennom 
prinsipp 2 sitt ”vestlege” delområde. For å kunne samanlikne dei ulike traseane i 
Sotrasambandet, delprosjekt 1, med einannan etter metodikken i H-140, er ein avhengig av 
å ha likt grunnlag. Prinsipp 3 er derfor delt opp med ein del sør for Kolltveitskiftet, og ein 
del mellom Kolltveitskiftet og Arefjord (= prinsipp 2 sitt ”vestlege” delområde). 
 

0.2 Metode 
Riksantikvarens rettleiar for konsekvensutgreiingar av kulturminne og kulturmiljø og 
metodikk frå Statens vegvesen sin Handbok 140 er lagt til grunn for konsekvensutgreiinga 
(Riksantikvaren 2003, Statens vegvesen 2006). Sistnemnde legg opp til ein trinnvis metode 
med oppdeling i: 

• registrering av kulturminne og kulturmiljø 
• verdisetting 
• vurdering av tiltakets omfang 
• vurdering av konsekvens 

 
Omtale og verdivurderingar av kulturminne og kulturmiljø er gjort med utgangspunkt i 
synfaringar, tilgjengelege utreiingar, rapporter og arkiv, samt fotomateriale og opplysningar 
frå utreiar av landskap og prosjektleiar. Konsekvensutreiingane er gjort på grunnlag av 
detaljteikningar av traséane. Utstrekninga av kulturmiljøa mellom Kolltveitskiftet og Tellnes 
er henta frå Asplan Viak sin fagrapport for nyare tids kulturminne, delprosjekt 2 (Barth 
2008).   
 
Influensområdet er definert som ein 600 meters korridor, 300 meter på kvar side av 
midtlinja av vegtraséen. Innan denne korridoren kan kulturminne, -miljø eller -landskap 
verte fysisk eller visuelt påverka. Korridorbreidda er ikkje statisk, men kan vere større eller 
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mindre alt etter topografiske forhold og utbreiing av kulturmiljø/-landskap. Influensområdet 
skil seg frå definert planområde ved at influensområdet er mindre enn planområdet. 
 
Verneverdien til ein kulturhistorisk lokalitet (lokaliteten sin kulturhistoriske verdi) er ein 
samla vurdering av lokalitetens kvalitetar, grunngjeve med utgangspunkt i Riksantikvaren 
sin rettleiarar, samt kriteria for verdisetting i handbok 140. Dei kulturhistoriske lokalitetane 
vert vurdert etter ein tredelt skala: liten – middels – stor. 
 
Omfanget av tiltaket er eit uttrykk for kva grad av negative eller positive endringar det 
aktuelle tiltaket vil medføre for det enkelte kulturminne eller kulturmiljø. Kriteria nytta i 
denne fagrapporten er henta frå handbok 140. Vegen med skjeringar, fyllingar, 
massedeponi og tunnelopningar kan verke direkte og/eller visuelt inn på kulturminne og 
kulturmiljø. Direkte innverknad kan vere fysisk innverknad i form av skade, fjerning, 
øydelegging og tildekking av kulturminne. Kulturmiljø kan òg verte skada ved at miljøet 
stykkas opp. Visuell innverknad kan skje dersom vegen fører til at kulturminne og 
kulturmiljø vert liggande i eit landskap som er vesentleg endra i forhold til det som 
eksisterte då kulturminnet eller miljøet vart bygga/var i bruk.  
 
Konsekvensen av tiltaket finn ein ved å samanstille vurderingane av tiltaket sitt omfang 
med verdivurderingane av dei kulturhistoriske lokalitetane. Jo meir verdifullt det aktuelle 
kulturminne/-miljøet er, jo større konsekvens vil inngrepet ha. Konsekvensvifta i handbok 
140 vert nytta for å sette konsekvensen (Statens vegvesen 2006). 
 

0.3 Verdivurdering 
Følgjande 12 kulturmiljø (KM) er verdivurdert langs traseane til delprosjekt 1: 

Figur 1-2) Vurderte kulturmiljø (KM) langs traseane til Sotrasambandet, delprosjekt 1  
Kulturmiljø (KM) Skildring Verdi 
KM 1 Kolltveit Teknisk kulturminne i utmark Middels til stor 
KM 2 Kyrkjevegen Samferdsleminne  Middels 
KM 3 Fjell gard Gardsmiljø, kyrkje- og tettstad Middels 
KM 4 Midtre Fjell gard Gardsmiljø Liten 
KM 5 Litlepollen Sjøbruksmiljø Liten 
KM 6 Åsane-Tellnes Gardsmiljø Ingen verdi 
KM 7 Øvre Birkeland Nyare tids kulturmiljø; gardsmiljø Middels til liten 
KM 8 Bildøysundet Automatisk freda kulturminne og nyare tids 

kulturmiljø; gravhaugar, naust- og gardsmiljø, 
samferdsleminne  

Stor til middels 

KM 9 Straumsundet Nyare tids kulturmiljø; naust- og gardsmiljø,  Liten 
KM 10 Arefjorden Nyare tids kulturmiljø; gardsmiljø Liten til middels 
KM 11 Knarrvika Nyare tids kulturminne: Industrielt kulturmiljø med 

innslag av samferdsleminne og gardsmiljø 
Stor 

KM 12 Søre Drotningsvik Nyare tids kulturminne: Teknisk kulturmiljø knytt til 
samferdsle og krigsminne 

Middels 

 
Områda som ligg innafor influensområdet til delprosjekt 1, men som ikkje er definert innafor 
desse 12 kulturmiljøa, vert rekna for ikkje å ha nemneverdi kulturhistorisk verdi. Det er 
likevel eit atterhald om at kulturhistoriske verdiar som ikkje er fanga opp i denne overordna 
analysen, kan finnast. 
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0.4 Samanstilling – samla konsekvensvurdering 
Ei konsekvensvurdering av dei ulike traseane i høve deltema Kulturminne og kulturmiljø 
gjev følgjande resultat: 
 
 

Figur 4-18) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 1: Kollektivprioritering 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alternativ A1 
 

Omfang: Alternativet vil skade kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) både 
direkte og visuelt ved at vegen øydelegg/skadar fire av bustadhusa 
som vart bygd i samband med industrireisinga i åra 1916-1920. 
Elles vil ikkje alternativet verke inn på andre kulturmiljø. 

 
Middels til stor 
negativ (--/---) 

Alternativ A2 
 
 

Omfang: Alternativet vil skade kulturmiljøet i Knarrvika både direkte 
og visuelt ved at vegen øydelegg/skadar seks av bustadhusa som 
vart bygd i samband med industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil 
visuelt konkurrere med og redusere eksisterande Sotrabru sin 
kulturhistoriske verdi. Elles vil ikkje alternativet verke inn på andre 
kulturmiljø. 

 
Stor til middels 
negativ (---/--) 

 
 

Figur 4-19) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor, delstrekning Kolltveit – Arefjord 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alternativ C101 
 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i 
Alebakkane og kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis 
oppmura veg (KM 8).  
Endå ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå 
det som har vore naturleg kryssingspunkt over sundet i mange 
hundre år og der det framleis ligg eit naustmiljø og ein gamal bru. At 
vegen på Bildøysida går gjennom ei kulturmark med høg verdi, vil 
redusere den kulturhistoriske heilskapen. Alternativet vil krysse like 
ved den gamle brua og ei naustrekkje ved Straumsundet (KM 9). 
Dette vil endre opplevinga av kulturmiljøet.  

 
Stor negativ  
(---) 

Alternativ  102 
 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i 
Alebakkane og kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis 
oppmura veg (KM 8). Endå ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta 
merksemda vekk frå det som har vore naturleg kryssingspunkt over 
sundet i mange hundre år og der det framleis ligg eit naustmiljø og 
ei gamal bru. At vegen på Bildøysida går gjennom ei kulturmark 
med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske heilskapen.  Ein 
utviding av dagens bru og veg over Straumsundet vil stort sett ikkje 
endre KM 9. 

 
Stor negativ  
(---) 

Alternativ D101 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i 
Alebakkane og kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis 
oppmura veg (KM 8). Endå ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta 
merksemda vekk frå det som har vore naturleg kryssingspunkt over 
sundet i mange hundre år og der det framleis ligg eit naustmiljø og 
ein gamal bru. At vegen på Bildøysida går gjennom ei kulturmark 
med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske heilskapen.  
Senketunnel under Straumsundet vil truleg ikkje verke inn på 
nausttufta som ligg i KM 9. Om det ligg nokre marine kulturminne på 
botnen er ikkje avklart enno. 

 
Stor negativ  
(---) 

Alternativ D102 
 

Omfang: Tunnel mellom Kolltveit og Arefjord vil ikkje verke inn på 
vurderte kulturminne og kulturmiljø. 

 
Uvesentleg (0) 
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Figur 4-20) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor, delstrekning Arefjord – Storavatnet 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alternativ C7 
 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, 
vil stort sett ikkje endre KM 10. Men det vil til ein viss grad betre 
forholda for kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) ved at trafikken vert 
redusert. Alternativet vil gå vers gjennom KM 12 og truleg skade eit 
krigsminne. 

 
Liten negativ  
(-) 

Alternativ  C8 
 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, 
vil stort sett ikkje endre KM 10. Men det vil skade kulturmiljøet i 
Knarrvika (KM 11) både direkte og visuelt ved at vegen 
øydelegg/skadar tre av bustadhusa som vart bygd i samband med 
industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil visuelt konkurrere med 
og redusere eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. 

 
Stor til middels 
negativ (---/--) 

Alternativ C9 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, 
vil stort sett ikkje endre KM 10. Men det vil skade kulturmiljøet i 
Knarrvika (KM 11) både direkte og visuelt ved at vegen 
øydelegg/skadar eit av bustadhusa som vart bygd i samband med 
industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil visuelt konkurrere med 
og redusere eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. 

Stor til middels 
negativ (---/--) 

Alternativ C11 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, 
vil stort sett ikkje endre KM 10. Men det vil til ein viss grad skade 
kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) både direkte og visuelt ved at 
vegen øydelegg/skadar to hus knytt til gardsdrift. Ny bru vil ikkje 
endre eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. 

Liten negativ (-
) 

Alternativ D1 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, 
vil stort sett ikkje endre KM 10. Undersjøisk tunnel reduserar 
trafikken forbi Knarrvika (KM 11) og vil betre tilhøva for kulturmiljøet. 

Uvesentleg (0) 

Alternativ D7 Omfang: Som D1 Uvesentleg (0) 
Alternativ D8 Omfang: Som D1 Uvesentleg (0) 

 
 

Figur 4-21) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 
Kolltveit – Birkeland 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alternativ E1 
 
 

Omfang: (same trase som Alternativ C102 i prinsipp 2 på denne 
strekninga) vil kunne øydelegge to gravrøysar i Alebakkane og 
kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis oppmura veg (KM 
8). Endå ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå 
det som har vore naturleg kryssingspunkt over sundet i mange hundre 
år og der det framleis ligg eit naustmiljø og ein gamal bru. At vegen på 
Bildøysida går gjennom ei kulturmark med høg verdi, vil redusere den 
kulturhistoriske heilskapen. Alternativet, med ei utviding av dagens 
bru og veg over Straumsundet vil til ei viss grad endre opplevinga av 
KM 9. Men ikkje mykje. Sekundærvegen nord for eksisterande veg 
ser heller ikkje ut til å råka kulturminneverdiar i serleg grad ved 
Straumsundet. 

 
Stor negativ (--
-) 

Alternativ E2 Omfang: Som E1 Stor negativ (--
-) 
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Figur 4-22) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 
Arefjord - Kolltveit  
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alternativ E 1 
 

Omfang: Det er mogleg at ei demning i Halvgjevatnet (KM 1) vert 
direkte råka. Ny veg gjennom kulturmiljøet vil redusere den 
kulturhistoriske verdien. I KM 2 vil alternativet krysse den gamle 
kyrkjevegen. KM 3 vil i liten grad verte endra. Ein steingard i KM 4 
kan verte skada. KM 5 vil til ein viss grad verte endra. Alternativet vil 
visuelt verke inn på gardsmiljøet Birkeland (KM 7). 

 
Middels 
negativ (--) 

Alternativ E 2 
 

Omfang: Alternativet vil visuelt verke inn på gardsmiljøet Birkeland 
(KM 7). 

Liten negativ til 
uvesentleg (-
/0) 

 
 

0.5 Rangering av alternativa 
 
Konsekvensanalysen av dei ulike alternativa til Sotrasambandet, delprosjekt 1, har gjeve 
følgjande rangering ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø: 
 
Figur 1-7) Rangering av alternativa ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø, Sotrasambandet, 

Prinsipp 1: Kollektivprioritering 

Kulturmiljø (KM) Alt. A1 Alt. A2 
KM 10 – Arefjorden 0 0 

KM 11 – Knarrvika  --- --- 

Totalt --/--- ---/-- 

Rangering 2 1 
 
 
Figur 1-8) Rangering av alternativa ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø, Sotrasambandet, 

Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor Sotra – Bergen, delstrekning Kolltveit –

Kulturmiljø (KM) Alt. C101 Alt. C102 Alt. D101 Alt. D102 
KM 8 – Bildøysundet --- --- --- 0 

KM 9 – Straumssundet - - 0 0 

Totalt --- --- --- 0 

Rangering 4 3 2 1 
 
 
Figur 1-9) Rangering av alternativa ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø, Sotrasambandet, 

Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor Sotra – Bergen, delstrekning Arefjord –

Kulturmiljø (KM) Alt. C7 Alt. C8 Alt. C9 Alt. C11 Alt. D1 Alt. D7 Alt. D8 
KM 10 – Arefjorden - - 0 - - - - 

KM 11 – Knarrvika  0/+ --- --- - + + + 

KM 12 – Søre 
Drotningsvika 

-- 0 0 0 0 0 0 

Totalt - ---/-- ---/-- - 0 0 0 

Rangering 4 6 6 5 1 1 1 
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Figur 1-10) Rangering av alternativa ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø, Sotrasambandet, 

Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 

Kulturmiljø (KM) Alt. E1 Alt. E2 
KM 8 – Bildøysundet --- --- 

KM 9 – Straumsundet  - - 

Totalt --- --- 

Rangering 2 1 
 
 
 
Figur 1-11) Rangering av alternativa ut frå deltema kulturminne og kulturmiljø, Sotrasambandet, 

Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 

Kulturmiljø (KM) Alt. E1 Alt. E2 
KM 1 – Kolltveit ---/-- 0 

KM 2 – Kyrkjevegen -- 0 

KM 3 – Fjell gard - 0 

KM 4 – Midtre Fjell gard - 0 

KM 5 – Litlepollen - 0 

KM 6 – Åsane-Tellnes 0 0 

KM 7 – Øvre Birkeland - - 

Totalt -- -/0 

Rangering 3 2 
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1 TILTAKET 

1.1 Bakgrunn 
Sambandet Sotra-Bergen har ein viktig funksjon i det integrerte samspelet mellom øyane i 
vest og Bergensområdet, og er einaste vegtilknyting til fastlandet. Dei siste 10-15 åra har 
det vore sterk vekst i næringsutvikling, særskilt i oljerelatert verksemd på Sotra og i 
Øygarden. Samtidig har det vore sterk auke i folketal og bustadbygging. Dette har ført til 
auka trafikk mellom Sotra og Bergen. Veksten på Sotra er i stor grad konsentrert langs 
eksisterande transportkorridor Sotra-Bergen (rv. 555) og langs det interne nord-sør 
sambandet Øygarden - Fjell – Sund (rv. 561 og rv. 555).  
 
Sidan Sotra/Øygarden og Bergen har felles bustad– og arbeidsmarknad, er det stor 
transportaktivitet begge vegar mellom Bergen og kommunane i vest. Om lag 8.000 
personar pendlar mellom Sotra/Øygarden og Bergen kvar dag. Trafikkmengda i 2006 var 
om lag 23.800 bilar pr. døger (ÅDT) på Sotrabrua. Sotrabrua vart bygd i 1971 for heilt 
andre trafikkmengder enn i dag. Dagens bru er på to felt, utan gang og sykkelbane. Med 
den utvikling som har vore på Sotra og Øygarden, er brua i dag ein flaskehals for trafikken 
til og frå Bergen med kø og store forseinkingar både for biltrafikk og kollektivtrafikk. 
 
Ny samband mellom Bergen og Sotra vil vere viktig for den langsiktige utviklinga på Sotra. 
Sambandet skal løyse det aktuelle behovet for betre framkomst for alle trafikantgrupper, gi 
betre tryggleik og mindre sårbarheit. Planen for sambandet gjelde både vegsystem, 
kollektivsystem og gang- og sykkelvegnett. 
 
Målet med nytt Sotrasamband er å få eit betre og framtidsretta transportsamband mellom 
Sotra og Bergen, og eit effektivt og trafikksikkert nord/sør samband på Sotra som kan sikre 
gode transporttilhøve og som kan medverke til å skape ei positiv utvikling til beste for heile 
regionen. 
 
Planoppgåvene som gjeld fastlandssambandet Sotra – Bergen og det nord-sørgåande 
sambandet på Sotra, er svært ulike i høve til problemstillingar og omfang. Planoppgåva er 
difor delt i 3 parallelle planprosessar som vist under: 

1. Nytt fastlandssamband mellom Sotra og Bergen 
2. Sotra sør. Kolltveit - Austefjorden 
3. Sotra nord. Kolltveit – Ågotnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1-1: Oversiktskart over planområdet i Hordaland fylke. 
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1.2 Plan og influensområdet, Sotra - Bergen 
 
Planområdet for konsekvensutreiinga er vist på figuren under. Området omfattar areal som 
vert påverka av eit eller fleire av traséalternativa som skal utgreiast. Planområdet tek 
utgangspunkt i dei tre hovudprinsippa for nytt samband:  
1. Kollektivprioritering –ingen kapasitetsauke for anna trafikk.  
2. Nytt vegsamband i eksisterande korridor Sotra – Bergen vest  
3. Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda). 
 
Denne avgrensinga er ikkje absolutt. For enkelte konsekvensvurderingar kan det vera 
aktuelt å sjå på eit større influensområde. Dette er område som kan bli påverka meir 
indirekte av tiltaket. Det vil variere frå tema til tema og vert definert under dei einskilde 
fagtema.  

 
Figur 1-2: Oversikt over alle alternativ for hovudsambandet Sotra – Bergen. 
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1.3 Skildring av tiltaket 
I høve til planprogram som har vore på høyring, er alternativa optimalisert og oppdaterte 
hausten 2007, i samband med oppstart av konsekvensutgreiing. Alle alternativ i prinsipp 2; 
nytt vegsamband i eksisterande vegkorridor Sotra – Bergen vest, har eit felles krysspunkt i 
Arefjord og alle alternativ vest og øst for Arefjord kan kombinerast.  
Vurdering av alternativa tek utgangspunkt i denne todelinga, slik at alternativ vest og aust 
kan samanliknast for seg. 
 
Forklaring på notasjonar i alternativnemninga: 
 
0 = Nullalternativet 

 
A = Kollektivalternativ 
 

 
C = Bru 

 

 
D = Tunnel 

 
 
 
Nummerserie frå nr 1 gjeld Arefjord - Storavatnet 
Nummerserie frå nr 101 gjeld Kolltveit - Arefjord 
 
Følgjande inndeling ligg til grunn for konsekvensutgreiinga: 

Prinsipp 1, Kollektivalternativ: 
A1:  Nye kollektivfelt langs dagens veg på begge sider av Sotrabrua. Ikkje ny bru. 
A2:  Nye kollektivfelt langs dagens veg på begge sider av Sotrabrua og ny. 
 
Arealinngrepet for A-alternativa er det same som for C102 mellom Straume og Arefjord, og 
som C9 mellom Arefjord og Storavatnet. 

Prisnipp 2, nytt vegsamband i dagens korridor: 
Kolltveit - Arefjord 
C101: Ny veg, ny bru over Straumsundet 
C102: Utviding av dagens vegsystem og ny lokalveg på Straume 
D101: Senketunnel i Straumsundet 
D102: Lang tunnel 
 
Arefjord – Storavatnet 
C7: Bru i sør, ved høgspentlina 
C8: Bru parallelt med dagens bru, ny veg 
C9: Bru parallelt med dagens bru, utvida dagens veg 
C11: Bru i nord, ny veg 
D8: Tunnel Arefjord - Storavatnet 
D1: Tunnel Arefjord - Storavatnet 
D7: Tunnel til Arefjord - Ringveg Vest 

Prinsipp 3, nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda):  
E1: Veg i dagen forbi Fjell gard, tunnel til Birkelandskiftet 
E2: Tunnel forbi Fjell gard, tunnel til Birkelandskiftet 
 

1.3.1 Alternativ 0 – referansealternativet 
0-alternativet er dagens situasjon framskrive til analyseåret 2030, pluss anlegg som er 
finansiert i handlingsprogrammet til Norsk transportplan (NTP) for perioden 2006 - 2015. 
Dette medfører at dei anlegga som er planlagt eller er under planlegging, på strekninga 
Straume – Storavatnet/Ørjebekk ikkje er teke med. Det same gjeld ny veg Storskaret – 
Arefjord, samt Arefjord - Foldnes ikkje er med. Plan for nytt kryss i Knarrvika og planer for 
kollektivfelt langs eksisterande rv 555 er heller ikkje med.  
 
Midtre del av Ringveg vest er under utbygging og er med i 0-alternativet. Andre byggetrinn 
av ringveg vest, Sandeide –Liavatnet, er også teke med, jf omtale av traséalternativ i 
kommunedelplanrapporten.  
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1.3.2 Prinsipp 1: Kollektivalternativ 
Prinsippet er basert på rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og 
transportplanlegging (RPR) som krev at ”når kapasitetsproblem i vegsystemet oppstår, skal 
andre alternativ enn auka vegkapasitet vurderast på lik linje, f.eks. regulering av trafikk, 
forbetring av kollektivtransporttilbudet”. Det vert lagt opp til å utvikle tiltak som kan dempe 
trafikkpresset i rushperiodane, slik at ein kan leve med den vegkapasiteten ein har i dag, 
alternativt akseptere noko kødanning i rushperiodane. 
 

 
Figur 1-3: Kollektivalternativet. 
 
• Alternativ A1 er nye kollektivfelt langs dagens veg på begge sider av Sotrabrua mellom 

Straume og Storavatnet for å gje kollektivtransporten god og sikker framkomst. Inn på 
Sotrabrua vert kollektivtrafikken prioritert med tilfartskontroll. Ny samanhengande g/s-
veg mellom Sotra og Bergen vest vert etablert langs dagens veg mellom Straume og 
Knarrevik. Sotrabrua er ikkje dimensjonert for å tåle ein g/s-veg som kan ”hengjast” på 
utsida av brua. Det er heller ikkje tilrådeleg å redusere køyrebanebredda på brua for å 
kunne etablere eit fortau innafor dagens brubredde pga stor trafikk og fare for redusert 
tryggleik og framkomst. Det vert difor ikkje gang og sykkelvegløysing over brua i dette 
alternativet. Mellom Drotningsvik og Storavatnet opprustes lokalvegsystemet på 
Janaflaten og Godviksvingane med gang/sykkelveg. 

 
• Alternativ A2 er som alternativ A1 på strekninga Kolltveit - Straume - Storavatnet, men 

skil seg vesentleg ut frå A1 med ny 2-felts bru, med separat g/s-veg like nord for 
dagens bru. Kombinert med tiltak som omtalt i alternativ A1 vert det samanhengande 
kollektivfelt mellom Sotra og Storavatnet. 

 

1.3.3 Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eks. korridor Sotra – Bergen 
I dette prinsippet vert det bygd eit nytt 4-felts vegsamband mellom Kolltveit og Bergen vest. 
Tilknytingspunkt til eksisterande og planlagt vegsystem på Sotra er i Kolltveitområdet. 
Tilknyting til overordna vegnett i Bergen er anten ved Storavatnet (Vestre innfartsåre) eller 
via kryss i fjell med Ringveg vest (alt D7) mellom Sandeid og Liavatnet. 
 
Alle alternativa i denne korridoren har sentrale trafikknutepunkt i kryssområde på Kolltveit, 
eit nytt kryssområde i Arefjord og kryssområdet ved Storavatnet i Bergen. Alle alternativ for 
parsellen Kolltveit – Arefjord kan i prinsippet kombinerast med alle alternativ for parsellen 
Arefjord – Storavatnet. Vurderinga av alternativ tek utgangspunkt i denne todelinga slik at 
alternativ vest og aust kan samanliknast kvar for seg.  
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Prinsippet vil auke vegkapasiteten, men og legge til rette for kollektivprioritering der 
kollektivtransporten skal sikrast god framkomst og god regularitet.  Eksisterande 
kollektivterminalar vert vidareutvikla og det vert lagt til rette for etablering av 
innfartsparkering slik som i prinsipp 1. 
 
Gang- og sykkelsamband mellom Sotra og Bergen vert sikra anten som separat g/s-veg på 
ny bru eller som fortau på dagens Sotrabru i alternativ med undersjøisk tunnel. 
Eventuell framtidig bybane til Straume kan gjennomførast i brualternativa, men ikkje i 
alternativ med undersjøisk tunnel. 
 
Det er lagt opp til eit samanhengande sekundærvegsystem mellom Kolltveit og Storavatnet 
eller eit system der det er mogleg å opne for ein samanhengande sekundærveg for å gje 
mogleg omkøyring ved vedlikehald, ulykker og liknande på det nye sambandet. 

Alternativ på strekninga Kolltveit – Arefjord 

 
Figur 1-4: Alternativ på strekninga Kolltveit - Arefjord. 
 
• Alternativ C 101 er ny tunnel og bru Kolltveit – Bildøyna. Vidare frå Bildøyna går ny veg 

i dagen, med ny firefelts bru over Straumsundet (ved gamle Straume bru) og tunnel 
under Straume sør til Arefjord. Eksisterande rv 555 vert lokalveg. 

 
• Alternativ C 102 er ny tunnel og ny bru Kolltveit – Bildøyna. Vidare i dagens trasé for rv 

555 Bildøyna - Arefjord med utviding til fire felt. Det er aktuelt å leggje vegen under eit 
”miljølokk” forbi Straume tettstad. Sekundærvegnett må etablerast med ny bru over 
Straumsundet mellom Bildøyna og Straume. 

 
• Alternativ D 101 er ny tunnel og ny bru Kolltveit – Bildøyna. Vidare ny veg i tunnel med 

senketunnel Bildøyna – Straume sør (ved gamle Straume bru).Dette er om lag same 
trasé som alt C 101, men med lang tunnel frå kryss på Bildøyna til krysset i Arefjord. 
Eksisterande rv 555 vert lokalveg. 

 
• Alternativ D 102 går i lang undersjøisk tunnel Kolltveit – Arefjord, utan tilknyting til 

Bildøyna. Det vert berre lokalt kryss på Bildøyna, utan tilknyting til overordna veg. Det 
same gjeld Straume sentrum. Eksisterande rv 555 vert hovudstamma i 
sekundærvegnettet. 
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Alternativ på strekninga Arefjord – Storavatnet 

 
Figur 1-5: Alternativ på strekninga Arefjord – Kolltveit. 
 
• Alternativ C7 er ny fire-felts bru over Arefjordspollen og tunnel mot Valen/Knarrvika. 

Vidare går alternativet i firefelts bru i høgspenttraseen ca 400 m sør for dagens 
Sotrabru. Etter brua går alternativet i tunnel fram til Storavatnet. Eksisterande rv 555 
vert lokalveg. 

• Alternativ C8 er ny bru like nord for eksisterande Sotrabru, men er elles likt alternativ 
C7. Eksisterande rv 555 vert lokalveg. 

 
• Alternativ C9 er ny bru parallelt med dagens bru, og utviding av dagens rv. 555 til 4-

felts veg på strekninga Arefjord – Storavatnet. Det må byggast nytt 
sekundærvegsystem mellom Drotningsvik og Breivik. 

 
• Alternativ C11 er ny fire-felts bru over Arefjordspollen og tunnel mot området sør for 

Hjelteryggen bustadfelt.. Vidare ny firefeltsbru nord for eksisterande over til 
Bergenssida. Mot Storavatnet er ny veg lagt i tunnel. Eksisterande rv 555 vert lokalveg. 

 
• Alternativ D1 er undersjøisk tunnel mellom Arefjord og Storavatnet. Eksisterande 

rv.555 vert lokalveg.  
 
• Alternativ D7 er undersjøisk tunnel mellom Arefjord og ringveg vest mellom Sandeid og 

Liavatnet (kopla med kryss i fjell). Eksisterande rv.555 vert lokalveg. 
 
• Alternativ D8 er undersjøisk tunnel mellom Arefjord og Storavatnet. Eksisterande 

rv.555 vert lokalveg. Alternativet går lenger nord enn alternativ D1.  

Avslutning mot Bergen 
Sotrasambandet sluttar ved vestre innløp til Lyderhorntunnelen. Krysset med rv 555 i 
Olsvik vert fjerna, men brua vert liggande slik at kontakten Olsvik - Loddefjord vert 
oppretthalden. Folk frå Kjøkkelvik/Olsvik må køyre til krysset ved Storavatnet for å komme 
inn på rv 555 eller køyre via Loddefjord.  
 
Det vert lange ramper for feltskifte for Askøy og Sotratrafikken mellom Storavatnet og 
Lyderhorntunnelen, slik at det på denne parsellen blir 6 felt. 
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1.3.4 Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – 
Bergen sør (Ytrebygda) 

Dette prinsippet skil seg frå prinsipp 2 ved at det vert etablert ein heilt ny transportkorridor 
mot Bergen i ein sørleg trasé mellom Sotra (Storesotra) og sørlege del av Bergen.  For å få 
eit tenleg og balansert transportsystem, medfører dette prinsippet at det må gjennomførast 
trafikkregulerande tiltak, som kollektivprioritering i eksisterande vegkorridor mellom 
Litlesotra og Bergen vest. Det vil sei utbygging av kollektivfelt langs rv 555 og prioritering 
av kollektivtrafikken inn på Sotrabrua (tilsvarende tiltak som i alt A1 i prinsipp 1).  
 
I dette prinsippet vert det bygd eit nytt 4-felts vegsamband mellom Straume på Litlesotra og 
Birkelandskrysset i Ytrebygda via undersjøisk tunnel. Tilknytingspunkt til eksisterande og 
planlagt vegsystem på Sotra er nytt kryss i Kolltveitområdet for veg nordover til nordre del 
av Fjell kommune / Øygarden kommune, og nytt kryss i Tellnesskogen for veg sørover til 
sørlege del av Fjell kommune / Sund kommune . Tilknyting til overordna vegnett i Bergen 
er ved Birkelandskrysset (Flyplassvegen og Ringveg vest)  
 
Prinsippet vil som i prinsipp 2, auke vegkapasiteten, men og legge til rette for 
kollektivprioritering for å sikre kollektivtransporten god framkomst og god regularitet i 
eksisterande samband.  Eksisterande kollektivterminalar vert vidareutvikla og det vert lagt 
til rette for etablering av innfartsparkering slik som i prinsipp 1.I dette prinsippet må gang- 
og sykkelsamband mellom Sotra og Bergen løysast med fortau på dagens Sotrabru.  
Bybane til Straume kan ikkje gjennomførast i dette prinsippet innanfor realistiske 
kostnadsrammer. 
Eksisterande rv 555 vert hovudstammen i eit samanhengande sekundærvegsystem 
mellom Kolltveit og Storavatnet.   

 
Figur 1-6: Oversikt over vegalternativ på nytt vegsamband i ein sørleg korridor, Sotra-
Bergen sør. 
 
• Alternativ E1 er undersjøisk tunnel mellom Tellnes og Birkelandsskiftet.  
• Alternativ E2 er likt med alternativ E1 med unntak av at vegen vert ført i tunnel forbi 

Fjell gard. 
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2 METODE 
 

2.1 Planprogrammet 
Planprogrammet til Sotrasambandet, delprosjekt 1, seier at eit av delmål til prosjektet er at 
”veganlegg skal utformast slik at det tek omsyn til viktige natur- og kulturminne.” Det stiller 
fleire krav til utgreiinga, og seier dette om deltema Kulturminne og kulturmiljø: 
 
Kulturmiljø 
Generelt 
Kulturminne og kulturmiljø er definert i Kulturminneloven. Kulturminne er alle spor etter 
menneskeleg aktivitet i det fysiske miljø, inkludert lokalitetar det knytte seg historiske 
hendingar, tru eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som ”område der kulturminne går inn 
som ein del av ein større samanhang”. 
 
Metode 
Utgreiinga skal gje ein vurdering av kva for kulturmiljø som er viktige å ta vare på for 
ettertida. Status til kulturminna/kulturmiljøa i høve til lovverket skal gå fram av utgreiinga. 
Det skal også gjerast ein vurdering av potensiale for kor ein eventuelt kan finne ikkje-kjente 
automatisk freda kulturminne (potensialvurderingar). Temaet omfattar følgjande innanfor 
planområdet: 
 
• Automatisk freda kulturminne (kulturminne eldre enn 1537) 
• Nyare tids kulturminne 
• Kulturmiljø inklusive kulturlandskap 
 
Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderast i høve til: 
• Arealinngrep i verdfulle kulturminne eller kulturmiljø. 
• Nærføring som reduserer verdien av kulturmiljø. 
• Oppdeling/barriereverknad (visuell og funksjonell) som reduserer samanhangar i 
kulturmiljøet. 
• Om tiltakets retning, form og dimensjon bryt med viktige strukturar i kulturmiljøet. 
• Om støy og luftforureining påverkar verdien av kulturmiljøet. 
 
Kjente kulturminne skal omtalast og kartfestast, og det skal også visast kor ein kan 
forvente å finne ikkje-kjente, automatisk freda kulturminne. Landskapets historiske innhald 
og forståing av historia (kulturlandskapets historiske verdi) skal omtalast under temaet 
Kulturmiljø. Tiltakets konsekvensar og moglege avbøtande tiltak skal omtalast. Område 
med potensiale for funn og venta behov for ytterligare undersøkingar på 
reguleringsplannivå vert avgrensa på kart. I samarbeid med fylkeskommunen skal 
handsaminga av kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiinga følgjast opp vidare i 
reguleringsplanfasen med forundersøkelser/prøvestikking. Kulturminnelovens § 9 
(undersøkingsplikt mm) føreset ein vert oppfylt i samband med utarbeiding av 
reguleringsplan. 
 
 

2.2 Handbok 140 
Riksantikvaren sin rettleiar for konsekvensutgreiingar av kulturminne og kulturmiljø og 
metodikk frå Statens vegvesen sin Håndbok-140 er lagt til grunn for konsekvensutgreiinga 
(Riksantikvaren 2003, Statens vegvesen 2006). Sistnemnde legg opp til ein trinnvis metode 
med oppdeling i: 

• statusomtale 
• verdisetting 
• vurdering av tiltakets omfang 
• vurdering av konsekvens 
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2.3 Influensområde 
Influensområdet er definert som ein 600 meters korridor, 300 meter på kvar side av 
midtlinja av vegtraséen. Innan denne korridoren kan kulturminne, -miljø og/eller –landskap 
verte fysisk eller visuelt påverka. Korridorbreidda er ikkje statisk, men kan vere større eller 
mindre alt etter topografiske forhold og utbreiing av kulturmiljø/-landskap.  
 

2.4 Registrering av kulturminne og kulturmiljø 
Omtale og verdivurderingar av kulturminne og kulturmiljø er gjort med utgangspunkt i 
synfaringar, tilgjengelege utreiingar, rapporter og arkiv samt fotomateriale og opplysningar 
frå utgreiar av landskap og prosjektleiar. Regional og lokal kulturminnekompetanse er 
konsultert. Kjeldene er sett i referanselista bak i utgreiinga. Konsekvensutgreiingane er 
utførd på grunnlag av detaljteikningar av traséane. Arbeidet med dei nyare tids kulturminne 
er gjort av Mona Mortensen, SWECO Grøner AS. Den førhistoriske delen er det Jan 
Adriansen, Statens vegvesen, som står for. Traseane til nytt vegsamband i sørleg korridor 
mellom Kolltveitskifte og tunnelinnslag ved Tellnes (prinsipp 3) samanfell med traseane i 
delprosjekt 2 Kolltveitskiftet-Austefjorden på same strekning. Vi har difor gjort ein avtale 
med fagutgreiar av nyare tids kulturminne delprosjekt 2 om at vi kan nytte omtalane og 
verdivurderingane av dei aktuelle kulturmiljøa i denne rapporten. KM 1-6 byggjer difor 
delvis på Asplan Viak sin delrapport Nyare tids kulturminne (Asplan Viak 2008). Men 
omtalane og verdivurderingane skil seg noko frå Asplan Viak sin tekst på fleire punkt. 
Mellom anna fordi delprosjekt 1 har ein 4-feltsveg der delprosjekt 2 har ein 2-feltsveg 
sørover frå Kolltveitskiftet. Men òg fordi fagutgreiarane har litt ulike vurderingar av dei 
kulturhistoriske verdiane som finst i dette området.  
 

2.5 Kriterium for verdivurdering 
For tema kulturminne og kulturmiljø er det lagt vekt på ein omtale av området sin 
kulturhistoriske utvikling. Kulturminne og kulturmiljø i undersøkingsområdet med verneverdi 
er verdivurdert. Desse er kategorisert i høve til registreringskategoriar presentert i Statens 
vegvesens handbok 140 (2006). Verneverdien til ein kulturhistorisk lokalitet er ei samla 
vurdering av lokalitetens kvalitetar, grunngjeve med utgangspunkt i Riksantikvarens 
rettleiarar (2001 og 2003), samt kriteria for verdisetting i handbok 140 (sjå vedlegg 1 og 2). 
Dei kulturhistoriske lokalitetane vert vurdert etter ein tredelt skala: liten – middels – stor. I 
konsekvensvurderinga vert høgaste karakter ikkje nødvendigvis berre gitt til kulturminne og 
miljø av nasjonal verdi. Lokale og regionale minner kan derimot gis stor verdi ut frå m.a. 
lokalt busette si oppleving og om dei busette føler seg knytt til kulturminna. Til tross for at 
anerkjent metodikk vert nytta, er det viktig å presisere at verdivurderingane i fagrapporten 
er skjønnsmessige vurderingar utført av fagutgreiar, basert på undersøkingar i arkiv og 
litteratur, synfaringar og informasjon frå lokale informantar og regional kulturminne-
forvalting. 
 

2.6 Kriterium for omfang 
Omfanget av tiltaket er eit uttrykk for kva grad av negative eller positive endringar det 
aktuelle tiltaket vil medføre for det enkelte kulturminne eller kulturmiljø. Kriteria nytta i 
denne fagrapporten er henta frå handbok 140 (sjå vedlegg 3). Her er 0-alternativet eit 
omfangsnøytralt samanlikningsgrunnlag for alle vurderingane. 
 
Vegen med skjeringar, fyllingar, massedeponi (massedeponi er ikkje handsama i denne 
konsekvensutgreiinga; sjå punkt 3.12) og tunnelopningar kan verke direkte og/eller visuelt 
inn på kulturminne og kulturmiljø. Direkte innverknad kan vere fysisk innverknad i form av 
skade, fjerning, øydelegging og tildekking av kulturminne. Kulturmiljø kan òg verte skada 
ved at miljøet stykkas opp. Visuell innverknad kan skje dersom vegen fører til at 
kulturminne og kulturmiljø vert liggande i eit landskap som er vesentleg endra i forhold til 
det som eksisterte då kulturminnet eller miljøet vart bygga/var i bruk. Opplevings- og 
autentisitetsverdien er viktige parameter i desse vurderingane. Avstand mellom tiltak og 
kulturminne/kulturmiljø samt topografi vil vere med å avgjere graden av effekt. Opplevings- 
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og det estetiske aspektet kan ytterlegare verte forstyrra av støy frå trafikk. Dette er ikkje 
minst knytt til driftsfasen.  
 

2.7 Konsekvens 
Konsekvensen av tiltaket finn ein ved å samanstille vurderingane av tiltakets omfang med 
verdivurderingane av dei kulturhistoriske lokalitetane. Jo meir verdifullt det aktuelle kultur-
minne/-miljøet er, jo større konsekvens vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i ein 9-
delt skala frå svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens. I 
vurderingane av konsekvens er tiltaket samanlikna med det såkalla ”0-alternativet”, som 
inneber at tiltaket ikkje vert gjennomført.  

 

 

2.8 Avbøtande tiltak 
Avbøtande tiltak vert foreslått. Slike tiltak kan vere justering av tra
med kulturminne eller kulturmiljø, eller miljøtiltak som kan dempe
omfang. 
 

2.9 Avgrensing av tema 
Fagrapporten tek for seg deltema kulturminne og kulturmiljø. 
 

 

Figur 2-1 Illustrasjon av metode for 
vurdering av konsekvens. 
Konsekvensen er ei vekting mellom dei
kulturhistoriske lokalitetane 
sine verdiar og tiltaket sin grad av 
negativ eller positiv påverknad 

(henta frå Statens vegvesen 2006). 
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sear som kjem i konflikt 
 tiltaket sitt visuelle 
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2.10 Vurdering av potensialet for nye funn av automatisk 
freda kulturminne 

I konsekvensanalysen er det gjeve ein prognose for kor stort potensiale det er for at til no 
ukjende automatisk freda kulturminne ligg i område langs vegtraseen. Vurderinga av 
potensialet for nye funn er inndelt i tre hovudgrupper; ”stort potensiale”, ”middels 
potensiale” og ”lite potensiale”. Her er det viktig å hugse at område som fell inn under 
kategorien ”lite potensiale”, trass alt har eit potensiale – område vurdert som utan 
potensiale er ikkje markert i det heile. ”Verdien” til eventuelt nye funn av automatisk freda 
kulturminne er korkje relevant eller mogleg å vurdere, og er derfor ikkje handsama i denne 
rapporten. 
 
Vurdering av potensiale for nye funn av automatisk freda kulturminne er stipulert ut frå 
røynsle og kjennskap til både området og landsdelen. Kjende funn frå området gjev 
dessutan ein god indikasjon på kva, og storleiken på det som eventuelt ligg att under jorda. 
Det må presiserast at det berre er gjort overflateundersøkingar. Prøvestikking og liknande 
låg verken innafor prosjektet si tidsramme eller mandat. Denne delen av prosessen vil dei 
antikvariske styresmaktane – Hordaland fylkeskommune på land og eventuelt Bergen 
sjøfartsmuseum i vatn – utføre når endeleg trase er valt. Når dette arbeidet er ferdig, vil §9 
Undersøkingsplikta i Kulturminnelova vere oppfylt. 
 

2.11 Nummertilvising på kulturminne 
I teksten er det nytta to forskjellege tilvisingar til arkeologiske kjelder:  

• ID ***** = Eit nummer nytta i Askeladden, Riksantikvaren si database over 
automatisk freda kulturminne i Noreg 

• B*****    = Nummeret til ein arkeologisk gjenstand som finst (eller er registrert) hos 
Historisk Museum i Bergen 

 
Frå nyare tid syner ein til registreringane frå SEFRAK-registeret for bygningar (og nokre 
strukturar) av ein viss alder. SEFRAK står for SEkreteriatet For Registrering Av faste 
Kulturminne i Noreg. 
 

2.12 Konsekvensar i anleggsperioden 
Det er enno ikkje vurdert kor ein vil plassera eventuelle overskotsmassar i prosjektet. 
Korkje førebelse i anleggsfasen eller permanente. Dette forholdet er derfor ikkje teke med i 
konsekvensvurderingane til denne delrapporten. Det er heller ikkje teke omsyn til 
riggområde og liknande som ikkje ligg innafor dei definerte tiltaksområda. Men det er 
naudsynt å vurdera dette – også for deltema kulturminne og kulturmiljø – i ein seinare del 
av planfasen. 
 
Så lenge Vegvesenet held seg innafor tiltaksområda til meldte trasear ser det ikkje ut til at 
anleggsperioden vil føre med seg særlege konsekvensar for dei registrerte kulturminna 
utover det som sjølve tiltaket gjer.  
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3 KONSEKVENSANALYSE 

3.1 Generell og overordna omtale av planområdet 
Dei aktuelle strekningane ligg frå vestsida av Lyderhorn i Bergen kommune og vestover til 
Kolltveit i Fjell kommune, samt sørover frå Kolltveit, via ein undersjøisk tunnel til 
Flyplassvegen i Bergen kommune. All vegtrafikk til og frå Sotra og Øygarden - Bergen går 
gjennom planområdet. 
 
Landskapsform, klima og geologi  
Det aktuelle området i Fjell og Bergen kommunar høyrer til landskapsregion 20, kyst-
bygdene på Vestlandet og landskapsregion 21, dei ytre fjordbygder på Vestlandet 
(Puschmann 2005). Skiljet går langs grensa mellom dei to kommunane. Landskapsregion 
20 sin hovudform er dominert av lange smale øyer og halvøyer i ei bue mot vest, terrenget 
er godt avrunda og småkupert. Berggrunnen i kommunen er for det meste gneis (Kolle 
1996:23). Bergarten er motstandsdyktig mot erosjon og har låg forvitringsgrad. Han er og 
fattig på plantenæringsstoff, og det er difor lite med lausmassar. Dei låge landformene gjev 
eit småskalapreg med mange små landskapsrom. Skjær, holmar og øyer gjev ein 
oppstykka strandflate. Småfjordar, vågar og sund gjev ly for busetting og trygg ferdsle på 
sjøen.  
 
Landskapsregion 21 sin hovudform karakteriserast av fjordarmar, storkuperte heier og 
åsar. Her er lite lausmassar. Regionen dannar ein overgang mellom dei ytste kystbygdene 
med låge formar og dei indre fjordbygdene med meir høgreiste landformar. I motsetning til 
kystregionen syner ytre fjordstrok seg med eit langt frodigare og grønare preg. Lauvskog 
dominerar saman med furu. Her er og ein del planta granfelt. 
 
Begge regionane har eit typisk kystklima med milde vintre, kjølege somrar og høg luftfukt. 
Dei største nedbørsmengdene finn vi i fjordregionen, eit resultat av at lågtrykk frå 
Nordsjøen segler over det låge kystlandskapet og først slipp regnet når det treff åsane og 
fjella i fjordregionen. 
 

3.2 Generell kulturhistorie frå førhistorisk tid 
Steinalderen (Ca 9000 f.kr – 1800 f.kr) 
På Sotra og dei andre øyane her ute i havgapet finn ein nokre av dei eldste spora etter 
menneske i Noreg. Områda vart isfrie alt for om lag 11-12000 år sidan. Og med bart land 
kom også menneska. Etter kvart som isen forsvann innover vart også dei kystnære stroka 
litt innafor havgapet busett. Heile planområdet til Sotrasambandet ligg i territoriet til desse 
tidlege vestlendingane. 
 
Det er kjent ei stor mengd lokalitetar frå steinalderen i desse ytre kyststrøka. Mykje på 
grunn av stor byggjeaktivitet i samband med offshoreverksemd og liknande, men òg fordi 
steinalderfolket, relativt sett, har late att sers mange godbitar for arkeologane her ute. 
 
Kvardagen til steinaldermennesket var prega av fisking, jakt og sanking av bær og plantar. 
Mot slutten av epoken gjorde også eit primitivt jordbruk sitt inntog, og vart ei tilleggsnæring 
for mange. I den yngre steinalderen dyrka ein både bygg og kveite og hadde husdyr som 
hund, sau, gris, geit og ku. Livsstilen til desse første norske busettarane gjorde at dei som 
oftast budde heilt nede i strandkanten. Her satt ein midt i matfatet, hadde båtane sine og 
kunne på kort varsel flytte både seg og sine om det vart naudsynt. 
 
I byrjinga av steinalderen, for om lag 10-12000 år sida, sto havet 25 meter høgre enn i dag 
på Sotra. Orsaka var at dei store isbreane frå istida hadde pressa landet ned. Då isen 
smelta vart landet lettare og starta å stige. Relativt fort til å byrje med, etterkvart seinare. 
Då steinalderen ebba ut, for kring 4000 år sida sto havet kring 12 meter høgare enn i dag. 
Derfor finn vi dei fleste steinalderlokalitetane i området mellom 12 og 25 meter over havet. 
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I viker og på nes fleire stader langs heile planområdet er det registrert buplassar frå 
steinalderen. Det er også funne lausfunn, blant anna fleire steinøkser og pilspissar. Det er 
liten tvil om at området har vore attraktivt også i den eldste delen av vår førhistorie. 
 
Bronsealderen (1800 f.kr – 500 f.kr) 
Bronsealderen var på mange måtar ein mellomperiode mellom stein- og jarnalderen kor ein 
vart ennå meir stadfast og utvikla jordbruket ennå meir. Det skjedde mange endringar i 
samfunnet. Og det mest iaugefallande med perioden er kanskje at ein for første gang tok i 
bruk metall i Noreg og at ein starta med å lage store gravrøyser til dei døde. Ein trur 
metallet – bronsen (ein blanding av koppar og tinn) – gjorde at det vart større skilnad på 
fattig og rik. Og at ein dermed også fekk gardseiningar og nokre stader i landet mindre 
landsbyar. Men på Sotra er det korkje kjend nokre funn av bronsegjenstandar eller av 
støypeformar til slike. Slike ting var statussymbol som berre dei mektigaste fekk tak i. Det 
er heller ikkje oppdaga nokre buplassar frå denne perioden her ute enno. 
 
Frå Foldnes kjenner vi ein interessant og flott pilspiss (B4188) av flint som sannsynlegvis 
kan daterast til den eldre delen av bronsealderen. Pila er truleg importert frå Danmark og 
har sagtanna egg. Ein slik egg riv opp såra mykje meir enn glatte spissar gjer og egnar seg 
lite til å jakta dyr med. Dei er derimot ypparlege om målet er å skada byttet mest mogleg. 
Pila er med andre ord betre egna til krig enn til jakt. Kan hende tyder denne pila på at det 
var ufredstider eller at folket på Fjell hadde ein fiende å kriga mot i denne delen av 
bronsealderen? 
 
Jarnalderen (500 f.kr – 1030 e.kr) og mellomalder (1030 e.kr – 1536 e.kr) 
I den neste store perioden av førhistoria, jarnalderen, vert folk meir stadbundne enn 
tidlegare. Og går i større grad over til kultivering framfor berre sanking av lokale ressursar. 
Det nye metallet, jarnet, blir først ein viktig importvare, sidan lærar ein å smi det sjølv. 
Dette vert ein av dei største teknologiske revolusjonane i vår historie. 
 
Gravskikken i jarnalderen varierte. Stundom blei dei døde gravlagd i gravrøyser eller -
haugar (som var mindre enn røysene frå bronsealderen). Mange fekk òg si siste reis til 
flatmarksgravar utan haug oppå (litt slik vi gjer det i dag). Tidvis kremerte ein lika, tidvis 
vart dei lagd ubrende ned i jorda. Ofte fekk ein med seg gravgåver på reisa til det neste 
livet. Medan gravrøyser og –haugar markerte eit territorium i bronsealderen, markerar 
gravminna frå jarnalderen oftare garden eller busetinga. Kva to gravrøyser på Kolltveit 
(B6308 og B16137) har markert, er usikkert. Truleg har det vore ein gard i nærleiken, men 
det kan og ha vore her den gamle ferdslevegen mellom sjøen og garden låg. Eller kan 
hende dei ligg i eit større gravfelt? Ei tredje røys (B6307) vart øydelagd i 1980, men 
arkeologane fann restar av kol og jarnfragment i restane. Altså truleg ei branngrav frå 
jarnalderen.  
 
Mest truleg budde jarnalderbonden på om lag dei same stadane som folk framleis bur. Kan 
hende det er derfor vi har så få spor av busetnad i området? Men at det har vore folk her, 
er det ikkje noko tvil om. Mellom anna gravminna frå perioden er klare prov på det. 
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3.3 Generell kulturhistorie etter 1500 
Primærnæring 
Heilt attende til yngre steinalder levde folk langs vestlandskysten av ein kombinasjon av 
fiske og jordbruk i ein typisk fiskarbondeøkonomi. Næringsgrunnlaget endra seg først etter 
utskiftingane og moderniseringane i jordbruk og fiske som gjekk føre seg like før 1900 og i 
første helvt av 1900-talet. Heimafisket og større fiskeri etter vårsild, sommarsild og torsk 
utgjorde viktige inntektskjelder mellom 1600-talet og 1900-talet. Jamvel kvalfangst gjekk 
føre seg, mellom anna i Bildøysundet. Jorda heime på garden vart brukt både til 
korndyrking og beite for dyr. Bonden i Fana la meir vekt på jordbruk, av den enkle årsak at 
her var meir dyrkbar jord. Frå byrjinga av 1800-talet kom poteten inn og tok etter kvart over 
for korndyrking. Kystbonden utnytta tang og tare i fjæra, torv i myra og slo der det var gras 
å finne. Dei store lyngheiane vart vølt regelmessig og gav med det godt beite til dyra som 
gjekk ute mesteparten av året.  
 
Byggjeskikk 
Før 1700-talet var dei fleste gardsbruka eigd av adel og geistlige, framover mot vår eigen 
tid vart sjølveige stadig meir vanleg. Gardstuna var samla som fellestun i lune viker. 
Omkring fellestuna var innmark og utmark delt rettvist mellom alle brukarane, såkalla 
teigblanding. Ordninga med store fellestun og teigblanding vart endra i tiåra før og etter 
1900. Ved utskiftingane vart gardstuna flytt så bruka med tun, innmark og utmark vart 
liggande kvar for seg. I mellomkrigstida gjekk det føre seg ein betydeleg bureising i Fjell, 
der dei nye bruka vart blant anna reist i tidlegare utmark. Fram til utskiftinga var 
byggjeskikken prega av enkle, små stover og driftsbygningar eller samanbygde hus med 
plass til både menneske og dyr. Med utskiftinga kom ein ny byggjeskikk med større 
våningshus, der ark og sveitserstilelement ofte er tilstede og større, enkeltståande 
driftsbygningar. I dag finn ein framleis enkelte eldre hus frå tida før og like etter 
utskiftingane og den ”nye” tunforma er framleis tydeleg i landbrukslandskapet.  
 
Samstundes er byggjeskikken prega av nybygging gjennom andre helvt av 1900-talet og 
vidare inn på 2000-talet. Dette gjeld særleg på fastlandssida, i Drotningsvik og på 
Birkeland. På bureisingsplassane frå mellomkrigstida kan ein framleis sjå hus i funkisstil, 
men i stadig større grad vert det lagt ut areal til byggefelt med tett moderne bustadbygnad. 
 
Driftsmåte og kulturlandskap 
Det milde klimaet sytte for at dyra kunne beite ute mesteparten av året. Til dømes på 
Landro, lengst nord i Fjell, gjekk dyra på beite i utmarka frå mai til september (Gammersvik 
1981:51). Det var vanleg å setje opp fjøs i utmarka som vart kalla skjeneflorar, der dyra 
stod inne om natta. Om morgon kom tenestejenta frå garden og mjølka og slepte ut dyra. I 
dag kan ein framleis finne ruinar etter desse skjeneflorane. Taka er så godt som alltid rast 
saman, men dei solide steinmurane er framleis i imponerande god stand og sladrar om 
svært dyktige murarar.  
 

Steingardar fungerte som skilje 
mellom innmark og utmark og 
som eigedomsgrense. 
Steingardane som skilde 
mellom innmark og utmark var 
gjerne høge og glatte på sida 
som vende mot utmarka, 
ruglete på innmarksida. Dette 
vart gjort for å gjere det 
vanskeleg for sauene å hoppe 
over til innmarka, og enkelt å 
jaga dei over til utmarksida 
dersom dyra var komen over. 
Eigedomsgrensene var gjerne 
lågare og heldt rimeleg rett line. 
Begge typar er framleis synlege 
i landskapet.  

Figur 3-1: Kulturmark på Bildøy (Foto: A. T. Fotland, Fjell kommune) 
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Samferdsle og næringsutvikling 
Særprega for kystbondefamiliane i influensområdet var nærleiken til storbyen Bergen. I 
byen var marknadsplass der ein kunne omsette fisk og jordbruksprodukt som smør og 
mjølk. Dette gav grunnlag for ein tidleg utvikla pengeøkonomi i heile omlandet til Bergen. 
Med ein fellesnemning vart desse omtala som ”stril”. I gamal tid rodde strilen med båt inn til 
Bergen. Dette endra seg frå slutten av 1800-talet då dampbåten vart eit viktig 
framkomstmiddel for folk i distrikta. Det er framleis stadnamn langs skipsleia mellom 
Bergen og Sotra som skriv seg frå den tida då folk rodde til by’n, til dømes ”Magataket” i 
sundet mellom Breivik og Straume. Her var det tungt å ro! 
 
Sjøvegen var viktigaste transportveg og ferdsle gjekk for det meste føre seg i båt. Men og 
marka var viktig. På kryss og tvers av utmarka gjekk det stiar mellom gardane, til skule og 
kyrkje og ikkje minst til torvhus og fjøs i utmarka. Først mot midten av 1900-talet vart det 
sett i gang bygging av offentlege vegar. Det offentlige vegsystemet vart først bygd ut på 
1900-talet, til dømes vart vegen mellom Knarrvika og Bildøybakkane bygd omkring 1922. 
Sotrabrua, som stod ferdig i 1971, er i dag viktigaste trafikkknutepunkt i planområdet. 
 
I tillegg til fiske og jordbruk finn ein og innslag av industriverksemd innanfor 
influensområdet. I Alvøen, på austsida av Sotrabrua, vart ein av dei eldste industristadene i 
Noreg etablert i 1620, då det vart bygd ei kruttmølle her. I 1797 starta familien Fasmer 

papirproduksjon på 
staden. Fabrikken 
produserte 
høgkvalitetspapir og 
leverte i mange år papir 
til Noregs setelfabrikk. 
Verksemda vart lagt ned 
i 1981, men Fasmer-
familien sin 
herskapelege bustad, 
fabrikkbygningane og 
ikkje minst ei rekkje 
kvitmåla 
arbeidarbustader utgjer 
eit heilskapleg og 
autentisk kulturmiljø 
(Kulturhistorisk vegbok 
1991:262).  
 
I Knarrvika, på vestsida 
av Sotrabrua var det frå 
1916 ei hektisk 
industribygging 
(Kulturhistorisk vegbok 
1991:280). Også her 
vart det bygd 
arbeidarbustader og 
andre naudsynte 
bygningar som, trass i 
tilvekst av moderne 
bygnad, utgjer eit 
verdifullt kulturmiljø.   
 
 

Figur 3-2: Den søre demninga i Halvgjevatnet står i fare for å verte øydelagd av  
Alternativ E1. (Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen, mars 2008) 
 
I samband med mølledrift og seinare hermetikkfabrikk ved kaien på Kolltveit, vart 
Halvgjevatnet og Storavatnet demma opp. Arbeidet med å demme opp vatna skal ha starta 
på 1880-talet. Delar av demningane står framleis og utgjer monumentale byggverk i stein. 
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3.4 Potensialet for nye funn av automatisk freda 
kulturminne (PM) 

 
I influensområdet til Sotrasambandet, delprosjekt 1, er det vurdert å vere 12 område med 
potensiale for nye funn av automatisk freda kulturminne (PM): 
 

Figur 4-3) Område med potensiale for nye funn av automatisk freda kulturminne (PM) langs 
traseane til Sotrasambandet (delprosjekt 1). 
PM Mogelege funn Merknad Potensiale 
PM m1 – 
Kolltveit 
utmark 

Utmarkstufter frå jarn- 
og mellomalder 

Ingen funn er kjend frå før, men det har 
vore busetnad på Kolltveit i førhistorisk 
tid 

Lite 

PM m2 – 
Eidesvatnet-
Litlepollen 

Steinalderbusetnad Ingen funn kjend frå før. Men dei 
geografiske tilhøva indikerar at her har 
budd folk i steinalderen. Funn frå 
område i nærleiken støttar hypotesen. 

Stort til 
middels 

PM m3 –  
Fjell gard 

Gravminne, dyrkingslag, 
busetnad frå jarnalderen 
og frametter. 

Fjell gard er eit grendasenter med 
mellom anna kyrkje. Staden kan ha vore 
eit senter eller ei gardseining i 
førhistorisk tid òg. 

Middels 

PM m4 – 
Kleivane 

Gravminne, 
utmarkstufter og kan 
hende busetnad frå 
jarnalderen 

Området kan vere drenert myr. Ingen 
funn er kjend frå før. 

Lite til 
middels 

PM m5 –  
Åsane-Tellnes 

Gravminne frå 
jarnalderen, buplassar 
frå heile førhistoria. 

Variabelt potensiale innafor det 
definerte området. 

Middels 

PM m6 – 
Birkelandsvatn
et 

Jordbruksspor frå den 
yngste delen av 
førhistoria. 

Myrlendt og delvis bygd ut. Lite 

PM m7 – 
Alebakkane 

Gravminne frå 
jarnalderen 

3 gravminne er kjend frå før innafor eit 
relativt lite område. Kan hende finst eit 
gravfelt her. 

Stort 

PM m8 – 
Kvernavatnet 

Steinalderbusetnad 
 

Ingen funn kjend frå før. Men dei 
geografiske tilhøva indikerar at her har 
budd folk i steinalderen. Funn frå 
område i nærleiken støttar hypotesen. 

Middels 

PM m9 – 
Straumssundet 

Steinalderbusetnad 
 

Ingen funn kjend frå før. Men dei 
geografiske tilhøva indikerar at her har 
budd folk i steinalderen. Funn frå 
område i nærleiken støttar hypotesen. 

Middels 

PM m10 – 
Arefjordpollen 

Steinalderbusetnad 
 

1 steinalderbuplass er kjend frå det 
definerte området. Fleire stader høver 
godt for å finne meir. 

Stort 

PM m11 – 
Torskaberget 

Steinalderbusetnad 
 

Ingen funn kjend frå før. Delvis utbygd til 
hytteområde, men potensiale for funn 
fleire stader. 

Middels 

PM m12 – 
Drotningsvik 

Steinalderbusetnad 
 

Mykje utbygd, men stadvis enkelte 
”spottar” med potensiale. I sjølve Søre 
Drotningsvika er det liten sjanse for å 
finna noko som helst. Men kan hende 
finst det noko att på sidene av vika. 

Lite til 
middels 

 
Om ein i dei vidare undersøkingane finn noko i desse områda, kan det medføre ei endring i 
konsekvensvurderingane både til dei enkelte kulturmiljøa og kanskje òg til heile trasear. 
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3.5 Marine kulturminne 
Nokre stader kjem traseane i nærføring med sjø eller vatn. Bergen Sjøfartsmuseum må 
vurdere om det er naudsynt med marinarkeologiske undersøkingar på desse eller andre 
stadar langs traseane. Fordi det i utgangspunktet ikkje ser ut til å vere store potensielle 
konfliktar med marine kulturminne anbefalar ein å gjere dette i samband med ei § 9 
undersøking etter Kulturminnelova. 
 
Under er ein oversikt over stadane som i denne konsekvensanalysen vert rekna som 
potensielle for å finne marine kulturminne: 
 

• Ved Bildøysundet 
(Mellom anna kjende gravminne frå førhistorisk tid, gamal ferdsleveg, 
Prestebryggja, naustmiljø og ”Likstallen” indikerar at ein også kan finne noko på 
botnen.) 

• Ved Straumssundet 
• Ved Arefjorden 
• Ved Sotrabrua 
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3.6 Avbøtande tiltak 
Dei viktigaste avbøtande tiltaka i høve deltema kulturminne og kulturmiljø er skissert opp i 
tabellen under. I tillegg vil det generelt vere eit viktig avbøtande tiltak å tilpasse traseen til 
landskapet (sjå også delrapport for deltema landskap). 
 
Figur 4-4) Avbøtande tiltak til dei ulike alternativa til Sotrasambandet, delprosjekt 1 
Prinsipp 1: Kollektivprioritering 
Alternativ Avbøtande tiltak 
Alt A1 KM 11: Ein justering av traseen så ein unngår konflikt med bustadane frå byrjinga av 1900-talet vil 

redusere konsekvensgraden. For andre vurderte kulturmiljø er ingen avbøtande tiltak naudsynt. 
Alt A2 Som alternativ A1. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor Kolltveit – Arefjord 
Alternativ Avbøtande tiltak 
Alt C101 KM 8: Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet ved Alebakkane, kanskje 

ved å flytte brua eit stykke? Også i samband med anleggsarbeidet må det – i samråd med 
kulturmyndigheitene – avklarast korleis ein kan gå fram. Ein bør unngå å legge ny veg gjennom 
kulturmarken med ein gamal veg og steinsettingar på Bildøy. For andre vurderte kulturmiljø er 
ingen avbøtande tiltak naudsynt. 

Alt C102 KM 8: Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet ved Alebakkane, kanskje 
ved å flytte brua eit stykke? Også i samband med anleggsarbeidet må det – i samråd med 
kulturmyndigheitene – avklarast korleis ein kan gå fram. Ein bør unngå å legge ny veg gjennom 
kulturmarken med ein gamal veg og steinsettingar på Bildøy. KM 9: Nausttufta bør skånast for 
direkte inngrep. 

Alt D101 KM 8: Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet ved Alebakkane, kanskje 
ved å flytte brua eit stykke? Også i samband med anleggsarbeidet må det – i samråd med 
kulturmyndigheitene – avklarast korleis ein kan gå fram. På Bildøy bør ein unngå å legge ny veg 
gjennom kulturmarka med ein gamal veg og steinsettingar. KM 9: Nausttufta bør skånast for 
direkte inngrep. For andre vurderte kulturmiljø er ingen avbøtande tiltak naudsynt. 

Alt D102 Ingen avbøtande tiltak er naudsynt. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor Arefjord – Storavatnet 
Alternativ Avbøtande tiltak  
Alt C7 KM 12: Ein må ta omsyn til utkikksposten og kaia i KM 12, som kan verte direkte råka ved 

sprengingsarbeid i anleggsperioden. For andre vurderte kulturmiljø er ingen avbøtande tiltak 
naudsynt. 

Alt C8 KM 11: Ei justering av traseen så ein unngår konflikt med bustadane frå byrjinga av 1900-talet vil 
redusere konsekvensgraden. For andre vurderte kulturmiljø er ingen avbøtande tiltak naudsynt. 

Alt C9 Som alternativ C8 
Alt C11 Ingen avbøtande tiltak er naudsynt. 
Alt D1 Ingen avbøtande tiltak er naudsynt. 
Alt D7 Ingen avbøtande tiltak er naudsynt. 
Alt D8 Ingen avbøtande tiltak er naudsynt. 
Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda) 
Alternativ Avbøtande tiltak 
Alt E1 KM 1: Ein bør velje eit anna alternativ forbi demningane i Halvgjevatnet. Om E1 likevel veljast må 

ein først og fremst hindra at demningane vert fysisk råka og å leggje traseen så skånsamt som 
mogleg gjennom kulturmiljøet. KM 2: Lage undergang/overgang eller liknande for ikkje å bryte den 
historiske kyrkjevegen. KM 5: Ein må vere varsam under anleggsarbeidet for ikkje å øydeleggje 
naustmiljøet i Litlepollen. Utforminga på bru/viadukt vil bli avgjerande for opplevinga av tiltaket. 
Vegen bør støyskjermast. KM 8: Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet 
ved Alebakkane, kanskje ved å flytte brua eit stykke? Også i samband med anleggsarbeidet må 
det – i samråd med kulturmyndigheitene – avklarast korleis ein kan gå fram. På Bildøy bør ein 
unngå å legge ny veg gjennom kulturmarka  med ein gamal veg og steinsettingar. KM 9: 
Nausttufta bør skånast for direkte inngrep. For dei andre kulturmiljøa er ingen avbøtande tiltak 
naudsynt. 

Alt E2 KM 8: Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet ved Alebakkane, kanskje 
ved å flytte brua eit stykke? Også i samband med anleggsarbeidet må det – i samråd med 
kulturmyndigheitene – avklarast korleis ein kan gå fram. Ein bør unngå å legge ny veg gjennom 
kulturmarken med ein gamal veg og steinsettingar på Bildøy. KM 9: Nausttufta bør skånast for 
direkte inngrep. For dei andre kulturmiljøa er ingen avbøtande tiltak naudsynt. 
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3.7 Inndeling i ulike analyseområde 
 
På dei følgjande sidene finn ein presentasjon av dei ulike kulturmiljøa (KM) som er definert 
og registrert til konsekvensutgreiinga for Sotrasambandet, delprosjekt 1. Her ligg 
verdisettingar, omfangsvurderingar, konsekvensar for tiltaka og meir. 
 
 
 
 

KM 1 –Kolltveit........................................................................................................................s 31 
  Teknisk kulturminnemiljø 
 

KM 2  –Kyrkjevegen............................................................................................................... s 33 
  Samferdsle 
 

KM 3  – Fjell gard ................................................................................................................... s 34 
  Kyrkjestad, grendasenter og gardsmiljø 
 

KM 4  –Midtre Fjell gard ........................................................................................................ s 36 
  Gardsmiljø og utmarksområde 
 

KM 5  –Litlepollen................................................................................................................... s 37 
   Sjøbruksmiljø 
 

KM 6  –Åsane - Tellnes ......................................................................................................... s 39 
  Utmarksområde 
 

KM 7  –Øvre Birkeland .......................................................................................................... s 40 
  Gardsmiljø 
 

KM 8  –Bildøysundet.............................................................................................................. s 42 
  Gravrøyser, gards- og sjøbruksmiljø og samferdsel 
 

KM 9  –Straumssundet.......................................................................................................... s 45 
  Gards- og sjøbruksmiljø og samferdsel 
 

KM 10  –Arefjorden ................................................................................................................  s 48 
  Gardsmiljø 
 

KM 11  –Knarrvika og Rennedalen ...................................................................................... s 50 
  Industrielt kulturmiljø, samferdsle, tettstad og gardsmiljø 
 

KM 12  –Søre Drotningsvika ................................................................................................. s 54 
  Dampskipskai og krigsminne 
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3.7.1 KM 1 – Kolltveit  

Førhistorisk tid 
Det er kjend fleire funn frå førhistorisk tid på garden Kolltveit (Kobbeltveit) – mellom anna 2 
grønsteinsøkser (B9201 og B9202) frå steinalderen og 3 gravrøyser frå jarnalderen (Sjå 
KM 8 – Bildøysundet) – men ingen innafor det definerte kulturmiljøet.  
 

Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m1 – Kolltveit utmark: Lite potensiale 
Det er ikkje kjend nokre førhistoriske spor tidlegare frå utmarka til Kolltveit. Men det er ikkje 
umogleg at her kan finnast utmarkstuftar eller liknande. Først og fremst frå jarn- og 
mellomalderen. 
 
PM m2 – Eidesvatnet–Litlepollen: Stort til middels potensiale 
PM m2 er delvis definert ut frå høgda over havet. Innafor mykje av dette området kan ein 
rekne med å finna automatisk freda kulturminne frå steinalderen. Kan hende med det 
høgste potensialet lengst sør. 
 

Tilrådde arkeologiske registreringar 
Innafor kulturmiljøet er det ikkje naudsynt med meir registreringar. Potensialet i PM 2 vert i 
liten grad råka. 
 

Nyare tid 
Teknisk kulturminne knytt til utmark  
(Omtale og verdivurdering byggjer delvis på fagrapport Nyare tids kulturminne, delprosjekt 
2, Asplan Viak 2008. Kulturmiljøet famnar om KM 3 Demningsanlegget og KM 1 
Kolltveitskiftet i den rapporten, men er i tillegg noko utvida.) 
 
I samband med mølledrift på Kolltveit vart Halvgjevatnet demma opp. Dei steinmurte 
demningane i sør- og sørvestenden av vatnet vart gjort så breie at ein kunne nytte dei til å 
gå på. Vatnet i dalen renn eigentleg mot sør, men demningane gjorde at ein kunne leia 
vatnet mot nord og aust mot dei andre demningane som ligg ved Nordavatnet, nord for 
Kolltveitskiftet (sjå KM 1 i delrapport Sotra – Ågotnes). Mølledrifta på Kolltveit varte frå 
1850-åra til 1912, då mølla nede på Kolltveit vart gjort om til hermetikkfabrikk. Ein veit ikkje 
sikkert når dei relativt store demningane ved Halvgjevatnet vart bygde, men truleg er dei 
frå 1880-åra då mølledrifta vart utvida (Skurtveit, munnleg). Hermetikkfabrikken som 
overtok industrilokala til mølla var framleis i drift i 1970 (Trengereid 1970:595). Men i dag er 
bygningane mykje ombygde og vert nytta til andre føremål. Av mølledrifta er det ikkje nokre 
bygningar att. Demningane sør i Halvgjevatnet står framleis, men har mista sin funksjon. I 
dag renn vatnet sørover som det gjorde før demninga vart bygd. Årsaka er truleg at 
tilførselsvegen til Kolltveittunnelen øydela kanalsystemet mellom dei to oppdemte vatna 
nord i kulturmiljøet (Fotland, munnleg). 
 

Verdivurdering 
Kulturmiljøet er ein viktig del av industrihistoria i Fjell kommune og er ein del av eit 
heilskapleg kulturmiljø som strekkjer seg vidare nordover. Som byggverk har det estetisk 
verdi i eit utprega utmarkslandskap. Det rimeleg intakte utmarkslandskapet gjer dessutan 
at kulturmiljøet er autentisk. Dette gjev mellom anna stor opplevingsverdi. I dette 
utmarkslandskapet er kulturmiljøet sårbart for moderne tiltak som endrar landskapet.  

• Verdivurdering: Middels til stor  
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|--------▲-|------------| 
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Omfang 
Alternativ E1 

• Demninga lengst aust i sørenden av Halvgjevatnet vert truleg fysisk råka av 
tiltaket, og i tillegg  vil ein firefeltsveg tett opp til demningane endra området sin 
kulturhistoriske heilskap. Omfang: Middels til stort negativt 
 

            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|--▲---------------|--------------------|---------------------|---------------------| 

 

Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 
Alternativet vil redusere kulturmiljøet sin kulturhistoriske verdi. I tillegg til at den eine 
demninga truleg vert øydelagd, er det først og fremst opplevingsverdien som vert redusert 
ved at eit moderne tiltak vert lagt i eit område som framleis er prega av å vere eit 
tradisjonelt utmarksområde med spor etter viktig lokal kulturhistorie knytt til tidleg 
industriverksemd. 

• Konsekvens: Stor til middels negativ (---/--) 
 

Avbøtande tiltak 
Ein bør velje eit 
anna alternativ 
enn E1! Om det 
likevel veljast må 
ein først og fremst 
hindra at 
demninga vert 
fysisk råka. 
Dernest er det 
viktig å leggje 
traseen så 
skånsamt som 
mogleg gjennom 
kulturmiljøet. 
Gjerne i samråd 
med 
landskapsarkitekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-5: Luftfoto over 
sørenden av 
Halvgjevatnet. 
Alternativ E1 kjem til å 
gå på, og truleg  
delvis ut i austsida av 
Halvgjevatnet. Den 
søre (og austre) av dei 
4 demningane  
på biletet står i fare for 
å verte fysisk råka. 
(Foto frå Ortofoto, 
Statens vegvesen) 
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3.7.2 KM 2 – Kyrkjevegen 

Førhistorisk tid 
Kulturmiljøet er definert som sjølve vegkroppen til Kyrkjevegen. Det er ikkje kjend nokre 
automatisk freda kulturminne herfrå. 
 

Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m2 – Eidesvatnet–Litlepollen: Stort til middels potensiale 
PM m2 er delvis definert ut frå høgda over havet. Innafor mykje av dette området kan ein 
rekne med å finna automatisk freda kulturminne frå steinalderen. Kan hende med det 
høgste potensialet lengst sør. Men Kyrkjevegen har nok øydelagd eventuelle førhistoriske 
kulturminne som låg i sjølve faret. 
 

Tilrådde arkeologiske registreringar 
Ingen naudsynt innafor kulturmiljøet. 
 

Nyare tid 
Samferdsleminne 
(Vurderinga byggjer på fagrapport Nyare tids kulturminne, delprosjekt 2, Asplan Viak 2008. 
Kulturmiljøet tilsvarar KM 2 Kyrkjevegen i den rapporten.) 
 
Den gamle kyrkjevegen mellom Fjell og Morland til Fjæreide, går ut frå Fjell sentrum, rett 
nord for Fjell kyrkje. Den følgjer bygdevegen eit stykke, før den tar av mot nordvest. I 
området ligg det ein steingard som markerer overgangen til utmarka. Kyrkjevegen går så 
temmeleg rett mot nord, følgjer vestsida av Morlandsvatnet, før han dreier mot nordvest 
forbi Morland fram til Fjæreide. Denne traseen har truleg vore i bruk i mange hundre år 
(http://nordsjoloypa.ivest.no/morland.htm).  
 

Verdivurdering 
I dag følgjer Nordsjøløypa den gamle kyrkjevegen, noko som tilfører kulturmiljøet 
bruksverdi. Vegen ligg i sin opphavlege kontekst, og fortel ei historie om gamle 
samferdslemønstre. Vegen går gjennom eit vakkert landskap og knyt saman gardane Fjell 
og Morland. Kyrkjevegen er sårbar for moderne inngrep.  

• Verdivurdering: Middels 
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|-------▲--|------------| 
 

Omfang 
Alternativ E1 
Alternativet vil krysse den gamle kyrkjevegen, og både direkte og visuelt endre kvalitetane i 
kulturmiljøet og landskapet sitt historiske innhald. Bruksverdien av kulturmiljøet vert endra. 

• Omfang: Middels negativt 
 

            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|------▲-----------|--------------------|---------------------|---------------------| 

                           

Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 
Kryssinga av kyrkjevegen vil både direkte og visuelt føre med seg at kulturmiljøet sin verdi 
vert redusert.  

• Konsekvens: Middels negativ (--) 
 

Avbøtande tiltak 
Lage undergang/overgang eller liknande for ikkje å bryte den historiske kyrkjevegen. 
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3.7.3 KM 3 – Fjell gard 
Førhistorisk tid 
Det er ikkje kjend nokre automatisk freda kulturminne frå det definerte kulturmiljøet. Korkje 
frå steinalderen eller seinare i førhistoria. Men sjølv om vi ikkje har konkrete spor, er vi 
ganske sikre på at Fjell gard var ein av dei stadane jarnalderbonden tidleg slo seg ned. 
Han hadde heilt andre preferansar enn folket i steinalder. Han så på dyrkbare areal og 
gode beiteområde som meir attraktive enn nærleiken til sjøen. Havet var sjølvsagd òg 
viktig, men med buskap, jordbruk og meir permanente bustader var det betre å bu nær 
jordbrukslandskapet. Litt meir likt der vi i dag har bygd gardane våre.  
 

Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m2 – Eidesvatnet–Litlepollen: Stort til middels potensiale 
PM m2 er delvis definert ut frå høgda over havet. Innafor mykje av dette området kan ein 
rekne med å finna automatisk freda kulturminne frå steinalderen. Kan hende med det 
høgste potensialet lengst sør. 
 
PM m3 – Fjell gard: Middels potensiale 
Kring Fjell sentrum er det potensiale for å gjere funn etter busetnad og gravminne frå jarn- 
og mellomalderen. 
 

Tilrådde arkeologiske registreringar 
Ingen naudsynt innafor kulturmiljøet. 
 

Nyare tid 
Gardsmiljø, kyrkje- og tettstad 
(Vurderinga byggjer på fagrapport Nyare tids kulturminne, delprosjekt 2, Asplan Viak 2008. 
Kulturmiljøet tilsvarar KM 4 Fjell sentrum i den rapporten.) 
 
Ein gard kunne i mellomalderen vera delt i fleire tun. Desse hadde ofte klare grenser 
mellom seg, og hadde eiga innmark. Gardsnamnet fikk då eit tilleggsledd som spesifiserte 
kva tun det var snakk om. Fjell var delt i tre tun, nordre, midtre og søre Fjell gard. Nordre 
Fjell gard låg etter reformasjonen til presteembetet i Sund. Dermed kan me gå ut frå at det 
også har vore ein søre Fjell gard før 1350. Gardane på Fjell er derfor gamle, og det finst 
framleis spor etter gamal bygging på gardane. I mellomalderen høyrde søre Fjell gard til 
Biskopen i Bergen, mens nordre Fjell framleis var prestegard, og midtre Fjell gard var på 
private hender. Både nordre og søre Fjell var busette gardar rundt 1520. Gardane i Fjell 
har vore i drift sidan denne tida. Kyrkja som i dag står på Fjell er ei langkyrkje, bygd i 1874 
etter teikningar av arkitekt F. von der Lippe. Kyrkja er listeført av Riksantikvaren. 
 

Figur 4-6: Fjell gard ligg i dalbotnen mellom Fjell fort (bakarst i biletet) og KM 4 Midtre Fjell gard (til høgre i biletet). 
Biletet sett mot søraust. (Foto: Skråfoto, Statens vegvesen) 
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Det har vore bygd minst tre kyrkjer på Fjell der kyrkja står i dag. Dei eldste skriftlege 
kjeldene vi har om kyrkjebygningen er frå 1338, men kor lenge ho då hadde stått der, veit 
vi ikkje. Ei kyrkje vart reven i 1795 og ei ny vart satt opp året etter. Ho sto berre i 79 år før 
eksisterande kyrkje vert reist like nord for 1795-kyrkja. 
 
I dag verkar gardane framleis i god stand. Det er fleire gamle bygningar på gardane, og i 
området ligg gamle torvhus, steingardar, steintrappar, På garden her ligg det til dømes eit 
trehus frå 1700-talet, jordkjellarar og steingardar. Ein kan gå ein liten, opparbeida, sti opp 
mot festninga. Ho slyngar seg opp ura med pukkstein som tyskarane dumpa i skråninga, 
og opp til dei gamle torvhusa til garden.  
 
Heile Fjell sentrum kan lesast som eit homogent heile. Bensinstasjonen er i dag noko 
visuelt skjemmande for uttrykket, men både den gamle prestegarden, skulen og kyrkja gir 
inntrykk av eit harmonisk sentrum. I Fjell er det i dag cirka 70 SEFRAK-registrerte bygg og 
byggverk. Det er ikkje alle desse som framleis eksisterer, nokre er dessverre øydelagde 
eller fjerna.  
 
Heilt sør i kulturmiljøet ligg gnr 56/1. Bygningar, mark og ein sti (russarstien) utgjer ein del 
av kulturmiljøet Fjell festning. Garden er med som Fjell kommune sitt pilotprosjekt i 
Riksantikvaren sitt verdiskapningsprogram ”Perler i Nordsjøløypa” 
(http://www.riksantikvaren.no/filestore/Nordsjoloypa.pdf).   
 

Verdivurdering 
Fjell er i dag eit kulturmiljø prega av å vere ein moderne tettstad. Kyrkja og dei attverande 
eldre bygningane i miljøet gjev likevel innslag av opplevingsverdi knytt til identitet og 
estetisk (arkitektonisk) verdi. Staden si lange historie knytt til gardsdrift, kyrkje- og tettstad 
gjev kunnskapsverdi knytt til variasjon/mangfald. Fjell vil vere noko sårbar for moderne 
tiltak som ytterleg reduserer dei historiske spora.  

• Verdivurdering: Middels  
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|-----▲----|------------| 
                                  

Omfang 
Alternativ E1 
Alternativet går gjennom utmarka men vert liggjande vest for Fjell sentrum. Alternativet vil 
minke trafikken gjennom sentrum og kan såleis verke positivt for opplevinga av dei 
einskilde kulturminna i Fjell sentrum og for kulturmiljøet i sin heilskap. Ein veg gjennom 
utmarksområda vest for Fjell vil bryte samanhengen mellom Fjell sentrum og utmarka men 
vil ikkje råke registrerte kulturminne. Dette kan endre den kulturhistoriske heilskapen. 

• Omfang: Lite negativ 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|----▲------------|---------------------|---------------------| 
 

Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 
Alternativet vil til ein viss grad redusere kulturmiljøet sin verdi ved at ein ny veg vert lagt i 
nærleiken av dei viktigaste verdiane i kulturmiljøet og at utmarka vert skilt frå Fjell sentrum.  

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 

Avbøtande tiltak 
Vegen må tilpassast terrenget best mogleg. Elles ingen avbøtande tiltak naudsynte. 

 

http://www.riksantikvaren.no/filestore/Nordsjoloypa.pdf
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3.7.4 KM 4 – Midtre Fjell gard 
Førhistorisk tid 
Ingen automatisk freda kulturminne er kjend frå før i kulturmiljøet. 
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m4 – Kleivane: Lite til middels potensiale 
Her kan ein moglegvis finne spor etter utmarkstufter og kan hende busetnad. Men det er 
stor sjanse for at området er drenert – at det tidlegare var myrlendt og mindre egna til 
busetnad og gardsdrift enn i dag. 
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
E1: Ein må avklare om PM m4 er eit myrområde drenert i nyare tid. Om potensialet 
framleis finst bør ein leite etter ting som jordbruksspor og gardsstrukturar.  
 
Nyare tid 
Gardsmiljø 
(Vurderinga byggjer på fagrapport Nyare tids kulturminne delprosjekt 2, Asplan Viak 2008. 
Kulturmiljøet tilsvarar KM 7 Midtre Fjell i den rapporten.) 
 
Midtre Fjell gard er første gong nemnd i skrift i 1603. Men mellom anna ut frå den relativt 
høge landskulda kan me slutta at garden vart etablert allereie i høgmellomalderen. Midtre 
Fjell gard var ein av fire gardar på private hendar i mellomalderen. I 1520 er likevel Midtre 
Fjell gard oppført som øydegard. I 1661 var Midtre Fjell atter ein av få gardar på private 
hendar, og er registrert som bondegods. I 1657 var det to gardar i midtre Fjell.  
 
I dag opplever ein området i midtre Fjell som utprega landleg. På sørsida av vegen finst det 
fleire store gardar, med godt opparbeidd dyrka mark Fleire nye bruksbygningar gjev 
gardstuna eit moderne preg. I utmarka ligg framleis nokre steingardar nordaust for 
Kvednahaugen. Marka til Kleivane-gardane strekkjer seg ned mot fjorden i sør og området 
rundt Litlepollen. Her er òg nye bustadfelt. 
 
Verdivurdering 
Området er gamalt, men lite av dei originale strukturane er tekne vare på. Her er ikkje bygg 
med stor arkitektonisk verdi, men steingardane gjev utmarka ein viss kulturhistorisk verdi.  

• Verdivurdering: Liten 
 
   Liten       Middels      Stor  
|----▲-----|------------|------------| 
           
Omfang 
Alternativ E1 
Nordaust for Kvednahaugen (gnr 58/17) kryssar alternativet eit område med steingardar, 
og vil skade/øydelegge desse. Vegen gjennom utmarksområdet med fleire steingardar vil 
til ein viss grad visuelt endre utmarksdelen av kulturmiljøet ved at marka vert delt i to. 
Tiltaket deler kulturmarka i to, og medfører riving av eit bustadhus utan registrert 
kulturhistorisk verdi. Det vert også eit større kryss på dagens tilkomstveg, og sterkt auka 
trafikk i området. Tiltaket vil med det delvis endre den kulturhistoriske heilskapen. 

• Omfang: Middels til stort negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|--▲---------------|--------------------|---------------------|---------------------| 
                              
Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 
Steingarden som vert øydelagt og legging av ny veg gjennom landskapet vil direkte og 
visuelt redusere den kulturhistoriske verdien i noko grad.  

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 

Avbøtande tiltak 
Ingen naudsynt. 
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3.7.5 KM 5 – Litlepollen 
Førhistorisk tid 
Det er ikkje kjend nokre automatisk freda kulturminne frå området. Men i steinalderen, då 
havet sto høgre enn i dag, må staden ha vore ideell for busetting. Det gjeld områda som 
ligg mellom 12 og 27 meter over havet, særleg sør for sjølve tiltaket.  
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m2 – Eidesvatnet–Litlepollen: stort til middels potensiale 
PM m2 er delvis definert ut frå høgda over havet. Innafor mykje av dette området kan ein 
rekne med å finna automatisk freda kulturminne frå steinalderen. Kan hende med det 
høgste potensialet lengst sør ved Litlepollen. Sjølv om det ikkje er kjend nokre funn herfrå, 
gjer topografien at ein sannsynlegvis kan rekne med å finne steinalderbuplassar her. Funn 
frå andre tilsvarande område ute ved kysten er med på å styrke denne hypotesen.  
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Prøvestikking etter steinalderlokalitetar i potensielle område. 
 

Figur 4-7: Litlepollen (Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen, januar 2009) 
 
Nyare tid 
Sjøbruksmiljø 
(Vurderinga byggjer delvis på fagrapport Nyare tids kulturminne delprosjekt 2, Asplan Viak 
2008. Kulturmiljøet tilsvarar KM 10 Litlepollen i den rapporten.) 
 
Inst i fjordarmen Fjellspollen, der elva frå Fjellvassdraget renn ut, ligg Litlepollen. Elva er 
fint oppmura med steinar, og ved sjøen ligg det fleire naust og ei flytebryggje. Nausta gir 
området eit vakkert og sjarmerande preg. Litlepollen er registrert som sjøbruksmiljø i 
SEFRAK-registeret. I dette sjøbruksmiljøet er det registrert tre ruinar (truleg grunnmurar) 
etter naust og eit naust. Det er usikkert om dei ståande nausta aust for elveutlaupet er ført 
opp på nokre av dei gamle grunnmurane, men ettersom fleire av nausta dels er oppbygde 
av stein er det sannsynleg. Ein gamal grunnmur etter eit naust på vestsida av elveutlaupet 
ligg framleis intakt. I dag er grusvegen frå Litlepollen mot sørvest sperra av eit gjerde og 
verkar ikkje tilgjengeleg for folk. 
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Verdivurdering 
Kulturmiljøet ligg i sin opphavlege samanheng, men ettersom dei gamle nausta ikkje finst 
att, har miljøet liten verdi. 

• Verdivurdering: Liten 
 
   Liten       Middels      Stor  
|-------▲--|------------|------------| 
 
Omfang 
Alternativ E1 
Tiltaket vil gå på skrått over søkket og bryte gjennom landskapet på bru/viadukt 15 meter 
over kulturmiljøet. Dette vil endre den kulturhistoriske heilskapen.  

• Omfang: Middels negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|--------▲---------|--------------------|---------------------|---------------------| 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 
Den planlagde brua vil til ein viss grad visuelt redusere kulturmiljøet sin verdi.  

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
Avbøtande tiltak 
Ein må vere varsam med anleggsarbeidet for ikkje å øydeleggje nausta i Litlepollen. 
Utforminga på bru/viadukt vil bli avgjerande for opplevinga av tiltaket. Det vil vera mogeleg 
å laga ei vakker og godt utforma bru som kan redusera den negative opplevinga. Vegen 
bør støyskjermast. Dette kan også redusera dei negative verknadane.  
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3.7.6 KM 6 – Åsane - Tellnes 
Førhistorisk tid 
Ingen automatisk freda kulturminne er kjend frå før innafor dette området. Men i PM m5 – 
som strekk seg ut over KM 6 finst både nokre steinalderbuplassar og ei steinalderøks. Her 
skal òg vere minst ein øydegard – øydegarden Titlestad (Fotland, e-post). 
  
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m5 – Åsane–Tellnes: Middels potensiale 
I eldre del av steinalderen har dette potensialområdet (som er kunstig definert ut frå 
traseane til Sotrasambandet) vore prega av fleire øyer, pollar og små sund. Etterkvart som 
havet sank vart pollane tørrlagde eller omgjorde til små vatn. Og menneska som budde her 
flytte buplassane sine etter havet. Derfor har vi størst potensiale for funn frå den yngre 
delen av steinalderen sør i området, medan funn frå den eldre delen kan finnast over heile 
området. Men dette steinalderpotensialet gjeld berre for dei områda som ligg mellom 12-27 
meter over havet. På Tellnes sør og aust i området er det òg potensiale for å finne 
gravminne og liknande frå jarnalderen, samt busetnad frå stort sett heile førhistoria. 
 
Alternativ E1 er berre innom den nordre delen av dette potensielle området. Her kan det 
vere mogleg å finne steinalderlokalitetar, men det er ikkje serleg sannsynleg. Sjølve tiltaket 
ligg i eit område med lite potensiale. 
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Prøvestikking etter steinalderlokalitetar i potensielle område. 
 
Nyare tid 
Gardsmiljø 
(Vurderinga er henta frå fagrapport Nyare tids kulturminne delprosjekt 2, Asplan Viak 2008. 
Kulturmiljøet tilsvarar KM 11 i denne rapporten.) 
 
Område mellom Åsane og Tellnes er prega av eit ope jordbrukslandskap med velhaldne 
gardar og beitemark som strekk seg frå høgdedraga i aust forbi eksisterande riksveg og 
mot vest. Det er ikkje registrerte enkeltelement med kulturhistorisk verdi.  
 
Verdivurdering 
Verdien er knytt til jordbruksareala langs vegen. Men som kulturmiljø får ikkje strekket 
vesentleg/nemnande verdi. Når ein nærmar seg Tellnes og industrien der, er 
jordbruksmarka borte og området mister sin kulturhistoriske verdi. Kulturmiljøet vert difor 
vurdert å ha ingen verdi. Kulturmiljøet er rimeleg robust ovanfor moderne inngrep. 

• Verdivurdering: Ingen 
 

   Liten       Middels      Stor  
|-▲--------|------------|------------| 
 
Omfang 
Alternativ E1 og E2 
Alternativa vert ikkje rekna med å endre området si kulturhistorie i nemnande grad.  

• Omfang: Ikkje noko 
 

            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|--------▲---------|---------------------|---------------------| 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 og E2 
Alternativet vil stort sett ikkje endre kulturmiljøet sin verdi.  

• Konsekvens: Uvesentleg (0) 
 
Avbøtande tiltak 
Ingen naudsynt. 
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3.7.7 KM 7 – Øvre Birkeland 
Førhistorisk tid 
Ingen automatisk freda kulturminne er kjend frå før innafor dette kulturmiljøet. I samband 
med reguleringsplan for Ringveg Vest er området nord for Flyplassvegen allereie 
arkeologisk undersøkt (Nøttveit, 2002). Heile 14 sjakter vart greve ut ved maskinell 
flateavdekking. Men ingen av dei hadde spor etter førhistorisk aktivitet. Det viste seg at 
jorda i 8 av sjaktene var påførd masse frå nyare tid. Ei vidare undersøking synte at store 
deler av området har vore nytta som avfallsdeponi i tiåra fram mot 1970-åra! Dette er så 
dekka av matjord som i dag kan sjå ut som gamalt kulturlandskap.  
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m6 – Birkelandsvatnet: Lite potensiale 
Området nord for Fleslandsvegen er relativt myrlendt og deler av det bygd ut. Under 
matjorda ligg det i store område avfallsdeponi frå tiåra fram til 1970-åra. Området er 
allereie frigjeve i samband med Ringveg vest. Kan hende er det gamal gardsbusetnad i 
sør. Det er eit lite potensiale for å finne spor frå jarnalderen og mellomalderen.  
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Områda nord for og deler av området sør for Flyplassvegen er allereie sjekka ut i samband 
med konsekvensutgreiinga til Ringveg Vest. Finst det nokre spor etter førhistoria i område, 
må det vere nær busetnaden sør for Flyplassvegen. Men potensialet er lite. 
 
Nyare tid 
Frå skriftlige gjelder veit vi at garden Øvre Birkeland i Fana har vore i drift i alle fall sidan 
1500-talet. Hovudbruket, som låg like sør for Flyplassvegen, vart utskilt i 1891 
(Byantikvaren 2002:16). Det er ikkje kjent SEFRAK-registrerte bygningar på garden. Frå 
1920-talet og framover har det vore skilt ut tomtar til bustadar og industritiltak. I dag er 
området prega av vegar, industritiltak og busetnad men her er framleis tydelege spor etter 
jordbruksdrift i form av slåttemark, gardsvegar, stier og steinsetningar. Innan 
influensområdet ligg eit gardstun på sørsida av Fleslandsvegen som framleis er i drift. 
Gardstunet inneheld fleire bygningar, alle tilsynelatande frå 1900-talet, og gjer inntrykk av 
drive intensivt med moderne driftsbygningar. På nordsida av hovudvegen ligg eit eldre 
veksthus i jordbruksmark. Glasbygningen har ei karakteristisk teglsteinspipe som viser at 
oppvarminga gjekk føre seg med ein vedfyrt omn. Alder er uviss, men veksthuset er truleg 
knytt til Birkeland Hagesenter sin tidlegaste verksemd (noverande Plantasjen). Gjennom 

marka går fleire 
gardsvegar og stiar 
av uviss alder 
(Byantikvaren 
2002:18ff). 
Kulturminna i 
området er tidlegare 
dokumentert av 
Byantikvaren i 
samband med 
Ringveg Vest 
(Byantikvaren 2002). 
Området nord for 
Flyplassvegen er i 
samband med dette 
fristilt til 
vegutbygging.  
 

Figur 4-8 Eit eldre veksthus på Øvre Birkeland ligg i eit tilsynelatande gamalt  
jordbrukslandskap, men mykje av arealet er avfallsdeponi som vart påført matjord i  
nyare tid, truleg kring 1970. (Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner, januar 2008) 
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Verdivurdering 
Utbyggingspress har redusert utbreiinga av jordbruket i området dei siste 50 åra, men 
framleis er jordbrukslandskapet tydeleg med markar, åsar og vegetasjon. Øvre Birkeland 
fortonar seg difor framleis som representativ for tradisjonell gardsdrift i Fana og som grøne 
lunger blant industribygg, vegar og bustadhus. Men mykje av arealet er avfallsdeponi som 
vart påført matjord kring 1970-åra(?). Det sterke utbyggingspresset gjer at dei 
kulturhistoriske verdiane er noko sårbare for ytterlegare inngrep. 

• Verdivurdering: Middels til liten 
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|--▲-------|------------| 
      
Omfang 
Alternativ E1 og E2 
Alternativa inneber at vegen går i dagen langs Birkelandsvatnet på nordsida av 
Flyplassvegen. Vidare vert det oppretta eit avkøyringskryss som vil legge beslag på areal 
på både sider av Flyplassvegen. Arealbeslaga på nordsida av Flyplassvegen er ikkje teken 
med i denne konsekvensvurderinga ettersom desse areala alt er vurdert og fristilt i 
samband med Ringveg Vest. På areala på sørsida av vegen vil ein moderne driftsbygning 
på garden ligge tett opp til krysset. Dette vil visuelt verke inn på opplevinga av gardstunet 
og bidra til at kulturmiljøet vert noko endra.  

• Omfang: Lite negativt  
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|-----------------|-▲-------------------|---------------------|---------------------| 
            
Konsekvensvurdering 
Alternativ E1 og E2 
Sjølv om ingen enkeltobjekt med kulturhistorisk verdi vert råka, vil tiltaket visuelt kunne 
redusere gardstunet, og dermed kulturmiljøet sin verdi.  

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
Avbøtande tiltak 
Ingen naudsynt. 
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3.7.8 KM 8 – Bildøysundet 
Førhistorisk tid 
Frå begge sider av sundet – nord og sør for det definerte kulturmiljøet – er det funne spor 
frå steinalderen. 2 økser av grønstein (B9201 og B9202) er kome for dagen på Kolltveit, 
medan det rett ovanfor Vollvika på Bildøy, i samband med ein reguleringsplan i 2006, vart 
registrert ein buplass frå steinalderen (ID 112462). 
 
Ved Alebakkane, rett på sørsida av vegtraseen på Kolltveitsida av Bildøysundet, er det 
kjend 2 gravrøyser frå jarnalderen (ID 6308 og 16137). Dei ligg i eit område som kan 
indikere at dei kan ha vore del av eit større gravfelt. Ei tredje gravrøys (ID 6307) låg litt 
lengre sør for dei to andre. Dessverre vart ho øydelagd av vegbygging i 1980, og er i dag 
heilt borte. Arkeologen Per Fett skriv i sine merknader til sistnemnde gravrøys at den 
gamle vegen som går om lag 35 meter lengre vest truleg er minst like gamal som røysa. 
Han går vidare ned til Prestebryggja ved Bildøystraumen og er i seinare tid bygd om til 
kjerreveg. Deler av denne vegen finst framleis att i terrenget. Alebakkane kan òg vere 
restane etter øydegarden Alebakken som ein ikkje heilt veit kor låg (Fotland, e-post). 
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m7 – Alebakkane: Stort potensiale 
Frå før av kjenner vi minst tre gravrøyser (ein borte i dag) frå området. Og truleg finst fleire 
gravminne her, særleg nær dei to kjende gravrøysene ved Alebakkane. Det er ikkje 
umogleg at dei er del av eit større gravfelt (i så fall med flatmarksgraver). Moglegvis ligg 
ein gardseining skjult her. Om gamlevegen er minst like gamal som gravrøysene, slik Per 
Fett trur, er dette eit sers verdfullt kulturmiljø. Her kan òg vere marine kulturminne i sjøen. 
 
PM m8 – Kvernavatnet: Middels potensiale 
Høgda over havet samt funn i nærleiken indikerar steinalderbusetnad.  
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Alebakkane (PM m7) må undersøkast grundig. Kan hende skjuler bakken eit gravfelt frå 
jarnalderen. Prøvestikking etter steinalderlokalitetar i PM m8. 
 
Nyare tid 
Naust- og gardsmiljø, samferdsleminne 
Bildøy har vore namnegard i alle fall attende til høgmellomalderen. Garden var del av 
Vincent Lunge si eigedom i 1520, i 1661 var garden framleis adelsgods. Kring 1700 var 
garden eigd av bønder (Kolle 1996:280). På båe sider av Bildøysundet ligg det sjøhus. 
Nausta varierar i storleik, farge og eksteriør, men er samstundes fint tilpassa kvarandre. 

Fleire av desse er 
SEFRAK-registrerte. 
Blant SEFRAK-
registreringane er det ein 
tomt etter ei notebu som 
er datert til 1700-talet og 
ein tomt etter eit torvhus. 
Av dei registrerte nausta 
er to datert til slutten av 
1800-talet og eit datert til 
byrjinga av 1900-talet. 
Dei ståande nausta er 
alle av tre på 
steinfundament, og 
dannar ein eit fint 
sjøhusmiljø av eldre og 
nye hus.  

Figur 3-9: Prestebryggja i Bildøysundet vart restaurert i 2003.  
(Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
På vestsida av Bildøysundet ligg mellom anna Prestebryggja. Bryggja skal ha vore nytta 
som landgangsbryggje for soknepresten og kyrkjefolk i Fjell prestegjeld. Alderen på bryggja 
er usikker, men han kan ha vore bygd kring 1840 då første vegen frå Bildøysundet til Fjell 
kyrkje kom. Bryggja forfell etter at det vart bygd bru over Bildøysundet på 1920-talet. 
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Bryggja vart restaurert i 2003 med midlar frå Hordaland fylkeskommune og Fjell kommune, 
og har høg verneverdi. Brua frå 1920-talet i god stand og er framleis i bruk. På 
nordvestsida av Bildøysundet ligg Alebakkane som skal ha vore ferdsleveg langt attende i 
tid (sjå førhistorisk tid). Nedanfor Alebakkane er eit bergskard som heiter Likstallen. Der tok 
dei i gamal tid i land likkister som skulle til Fjell. 
 
Gamlevegen mellom Knarrvika og Bildøybakkane, med bru over Bildøysundet vart bygd på 
1920-talet og er framleis i bruk som lokal veg. Trekt lengre inn på land på Bildøysida, låg 
dei gamle tuna. Dei fleste eldre bygningane er SEFRAK-registrerte. Desse er hovudsakleg 
frå byrjinga av 1900-talet og står i dag innimellom moderne bustader. På Storhaugen ligg 
gardsbruk som framleis er i drift. På tuna står eit eldre våningshus og ein driftsbygning, 
truleg frå byrjinga av 1900-talet. Tuna er omgjeven av steingardar. Sør for eksisterande 
veg over Bildøy ligg eit område med særleg velhalden innmark og beitemark. Gjennom 
området går steingardar og den fint oppmura gamlevegen. Her er òg ei eldre 22 kV betong-
masterekke frå 1960 parallelt med dagens straummastar. Det er framleis spenning i linja. 
 
Verdivurdering 
I Alebakkane veit vi om to gravrøysar frå jarnalderen, men her kan godt vere meir. Kan 
hende ein lokal gravplass? Er gamlevegen òg frå jarnalderen er dette eit sers verdifullt 
kulturmiljø. Sjøhusmiljøet med sjøhusa på austsida og prestebryggja på vestsida syner kor 
viktig dette smalaste punktet over Bildøysundet har vore for ferdsla mellom Bildøy og 
Sotra. Truleg er gravrøysene og vegen nedanfor lagt der av same grunn i førhistorisk tid.  

Figur 3-10: Sjøhusmiljø i Bildøysundet. I bakgrunnen ligg både eldre og moderne bustader.  
(Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
Gardstuna på Storhaug med eldre bygningar og den velhaldne kulturmarken sør for 
eksisterande riksveg er med å skape eit kulturmiljø som er representativt for kystgardar 
med sjødriftsbygningar ved sjøen, gardstuna trekt lengre inn på land omkransa av inn- og 
utmark med steinsetningar og med samferdsleminne i form av eit gamalt, godt ivareteke, 
vegstrekk. Slike miljø var tidlegare svært vanlege i området, men har i dag vorte sjeldne. 
Både dei enkelte kulturminna og heilskapen i miljøet er viktig å ta vare på i dette hardt 
pressa området. Dette gjeld særleg kulturmarken med steinsettingar og eit gamalt 
vegstrekk, sør for eksisterande veg. Eksisterande veg bryt området i to og reduserar 
verdien noko. Området er sårbart for nye moderne inngrep som kan gjere at dei enkelte 
kulturminna og/eller dei få attverande elementa av det tradisjonelle kulturlandskapet 
forsvinn. 

• Verdivurdering: Stor til middels 
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|------------|-▲--------| 
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Omfang 
Alternativ C101, C102, D101, E1 og E2 
Alternativet går rett gjennom Alebakkane kor vi veit det finst minst to gravrøyser frå 
jarnalderen. Den nye brua vert liggande høgare i landskapet enn dei eksisterande 
samferdsleminna (naustmiljøet, prestebryggja og gamlebrua), som ligg i sjøkanten. Ny bru 
vert difor eit nytt visuelt dominerande element som tek merksemda vekk frå det som har 
vore naturleg kryssingspunkt over sundet, kanskje attende til jarnalderen. Vidare vil vegen 
skade det særleg verdifulle kulturmarksområdet med gamal veg og steinsettingar samt at 
den gamle masterekka vert kryssa av alternativet. Til saman vil desse momenta verke 
negativt på den kulturhistoriske heilskapen i kulturmiljøet. 

• Omfang: Stort negativt. 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |-----------▲------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------| 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ C101, C102, D101, E1 og E2 
Alternativet går tvers gjennom kulturmiljøet. Gravrøysane ved Alebakkane vert øydelagde. 
Endå ei bru som kryssar sundet vil til ein viss grad redusere kulturmiljøet sin verdi, men 
størst negativ konsekvens for nyare tids kulturminne får det at vegen på Bildøysida går 
gjennom eit av dei få attverande gardsmiljøa og då særleg gjennom ein gamal kulturmark 
vil redusere kulturmiljøet sin verdi både direkte og visuelt.  

• Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
Avbøtande tiltak 
Ein må lage ei bruløysing som råkar minst mogleg av gravfeltet ved Alebakkane. Også i 
samband med anleggsarbeidet må det – i samråd med kulturmyndigheitene – avklarast 
korleis ein kan gå fram. Truleg vert omfanget og dermed dei negative konsekvensane 
mindre om ein kan flytte vegen vekk frå Alebakkane. Ein vil veta meir om området etter ein 
§ 9 undersøking etter Kulturminnelova.  
 
Ein bør unngå å legge ny veg gjennom kulturmarken med ein gamal veg og steinsettingar. 
I samråd med utreiar på deltema landskap bør ein finne måtar å legge den nye vegen på 
som gjev minst mogleg synlege inngrep i landskapet. 
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3.7.9 KM 9 – Straumssundet 
Førhistorisk tid 
Sjølv om det ikkje er kjend nokre spor etter førhistorias menneske innafor kulturmiljøet, 
tyder dei geografiske forholda og andre kjende funn i nærleiken på at det også har vore 
folk her. Frå steinalderen kan vi nemne døme som ei steinøks (B11244, gnr 34/3 eller 34/5) 
og to steinalderbuplassar (ID 95581 og ID 112462) på Bildøy. Og frå Foldnes på austsida 
av sundet veit vi om ein flintspiss (B4188). 
 
Sett bort frå gravrøysane nemnd i KM 8 kjenner vi ingen andre konkrete funn frå yngre 
delar av førhistoria i nærleiken. 
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m9 – Straumssundet: Middels potensiale 
Mellom anna ut frå andre funn i nærleiken er det potensiale for nye funn av 
steinalderbuplassar i Straumssundet. Men stor utbygging i nyare tid reduserar 
moglegheitene ein del. I praksis er det størst potensiale mellom 12-27 meter over havet i 
området mellom dei to bruene over sundet. Yngre spor kan òg finnast i dette området. Slikt 
som busetnad, gravminne og dyrkingsspor frå jarn- og mellomalderen.  
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Ein bør overflateregistrere området mellom dei to bruene og Branndalsfjellet på Bildøy. 
Samt å prøvestikke etter steinalder i same område. Kan hende sjakte etter strukturar frå 
jarn- og mellomalderen. Område for senketunnelen i alternativ D101 må undersøkast av 
Sjøfartsmuseet. 
 
Nyare tid 
Naust- og gardsmiljø, samferdsleminne 
Stadnamnet tyder på at Straume var gard alt i eldre jarnalder. Som dei fleste gardane på 
Litle-Sotra var Straume geistleg gods så seint som i 1699 (Kolle 1996:280). Den gamle 
gardsbusetnaden låg på austsida av Straumssundet og det er på denne sida av sundet at 
det ligg ei rekkje med sjøhus bygd i tre. Storleik, farge og form varierar og utgjer eit fint 
miljø med eldre og nyare sjøhus. Fleire av dei eldre husa er SEFRAK-registrerte og 
stadfestar at dei eldste av desse er frå slutten av 1800-talet. Trekt lengre inn på land låg frå 
gamalt av dei gamle tuna. Gardsdrifta i området er så godt som opphøyrt, men nokre 
SEFRAK-registrerte bygningar ligg framleis innimellom nyare bygnader. I følgje SEFRAK-
registret skal her vere eit bustadhus frå 1700-talet, status for dette er uklart. På vestsida, 
ovanfor sundet ligg eit stykke velhalden jordbruksmark. Gamle brua over Straumssundet 
vart lagt då vegen mellom Knarrvika og Bildøy vart bygd på 1920-talet. Brua er bygd av 
stein, jarn og tre med ein heve- og senkemekanisme. Vegen er i dag asfaltert og framleis i 
bruk som lokal veg. Det er ein SEFRAK-registrert ruin etter eit naust frå 1800-talet (gnr 
35/26,6) inst i vika sør for eksisterande bru. Heller ikkje for dette objektet er status avklart. 
Området er sterkt prega av moderne bustader og er difor sårbart for nye moderne inngrep 
som gjer at dei enkelte kulturminna eller spora etter det tradisjonelle kulturlandskapet 
forsvinn. 
 
Verdivurdering 
Det er særleg rekkja med sjøhus og den gamle brua over sundet som har kulturhistorisk 
verdi i kulturmiljøet. At fleire av dei eldre sjøhusa framleis står er med å skape eit levande, 
autentisk sjøhusmiljø, sjølv om kvar enkel bygning har låg eigenverdi. Om bustadhuset 
som skal vere frå 1700-talet framleis står, har huset høg eigenverdi. Området er sårbart for 
nye moderne inngrep som gjer at dei enkelte kulturminna eller det tradisjonelle 
kulturlandskapet forsvinn. 

• Verdivurdering: Liten 
 
   Liten       Middels      Stor  
|-------▲--|------------|------------| 
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Omfang 
Alternativ C101 
Alternativet vil gå gjennom kulturmiljøet og krysse den gamle vegen. Alternativet ligg tett 
opp til den gamle brua, noko som visuelt vil kunne endre opplevingsverdien av brua og den 
gamle vegen. Ny bru og veg vert liggande like sør for naustrekkja, noko som vil kunne 
endre kulturmiljøet. Eit SEFRAK-registrert bustadhus frå 1700-talet (gnr 35/2) ligg i 
traseen, truleg over tunnelinnslaget. Det er usikkert kva status kulturminnet har i dag.  

• Omfang: Lite negativt. 
  
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|-----▲-----------|---------------------|---------------------| 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-11: Naustmiljø og gamlebrua over Straumssundet.   
(Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
Alternativ C102, E1 og E2 
Det er mogleg at ein SEFRAK-registrert ruin etter eit naust frå 1800-talet (gnr 35/26,6) vert 
direkte råka av alternativet. Ei utviding av dagens veg vil stort sett ikkje endre kulturmiljøet 
sin verdi. Den tilhøyrande sekundærvegen – alternativ 1 – som er føreslege som ei ny bru 
over Straumsundet nord for sjølve hovudtraseen ser ikkje ut til å råke kulturhistoriske 
verdiar i stor grad. På austsida av Straumssundet går truleg sekundærvegen i bru over eit 
eldre utsjåande naust. Men naustet har truleg korkje serleg høg alder, eller nokon spesiell 
kulturhistorisk verdi. 

• Omfang: Lite negativt. 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|---▲-------------|---------------------|---------------------| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-12: På austsida av Straumssundet vil 
brua til sekundærvegen til Alternativ C102 truleg 
gå tvers over desse to nausta. (Foto: Jan 
Adriansen, Statens vegvesen, mars 2008)
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Alternativ D101 
Alternativet vil framstå som ein lang tunnel, men i anleggsperioden vert det inngrep både i 
strandsona og på begge sider av Straumsundet. Dette fordi ein lagar ein senketunnel på 
botnen tvers over sundet. Det er mogleg at ein SEFRAK-registrert ruin etter eit naust frå 
1800-talet (gnr 35/26,6) vert direkte råka av alternativet. I ettertid vil ikkje vegen verte 
synleg på overflata. 

• Omfang: Ikkje noko til lite negativt. 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|--------▲---------|---------------------|---------------------| 
 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ C101 
Alternativet kan visuelt endre opplevinga av viktigaste delen av kulturmiljøet med 
gamlebrua og gamlevegen. Nærføringa til naustmiljøet vil medverka til at den 
kulturhistoriske heilskapen vert redusert.  

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
Alternativ C102, E1 og E2 
Ruinen etter fellesnaustet, som kanskje vert råka, har begrensa kulturhistorisk verdi og 
difor vert konsekvensen liten. Utviding av dagens veg til firefelt vil verte meir synleg 
gjennom kulturmiljøet, men vil stort sett ikkje redusere kulturmiljøet sin verdi.  

• Konsekvens: Liten negativ (-)  
 
Alternativ D101 
Det er noko usikkert om ruinen etter fellesnaustet vert råka, men ettersom han er vurdert å 
ha begrensa kulturhistorisk verdi, vert konsekvensen liten. Berre i anleggsperioden vert det 
tiltak her. Vegen vil i ettertid ligge gøymd som ein tunnel forbi området og ikkje verke inn på 
kulturmiljøet.  

• Konsekvens: Uvesentleg (0)  
 
Avbøtande tiltak 
Det er ikkje naudsynt med særlege tiltak for kulturminne og kulturmiljø (bortsett frå dei som 
er nemnd under tilrådde arkeologiske registreringar). Nausttufta bør, om mogleg, skånast 
for direkte inngrep. I samråd med utreiar landskap bør ein finne måtar å legge den nye 
vegen på som gjev minst mogleg synlege inngrep i landskapet. 
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3.7.10 KM 10 – Arefjorden 
Førhistorisk tid 
I Skitnepollen, lengst sør i Arefjordpollen, vart det i samband med ein reguleringsplan i 
2003 funne ein buplass frå den yngre delen av steinalderen (ID 94651). Elles er det ikkje 
kjend nokre automatisk freda kulturminne innafor kulturmiljøet. Men i steinalderen, då 
havet sto mykje høgre enn i dag, var Arefjordpollen ein gjennomgåande fjord med fine 
tilhøve for buseting langs kantane. Litt lengre sør for Arefjordpollen, nedanfor 
Huldrehaugen på austsida av denne fjorden, fann ein i 2007 nok ein buplass (ID 108479) 
frå steinalderen. Dette og undersøkingar andre stader i nærleiken tyder på at potensiale for 
å finne enno fleire spor etter folket som budde her i steinalderen er stort. 
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m10 - Arefjordpollen: Stort potensiale 
Det er potensiale for å finna steinalderbusetnader i områda kring Arefjordpollen. Ut frå funn 
i område med liknande tilhøve, mellom anna steinalderbuplassane i Skitnepollen og 
nedanfor Huldrehaugen, kan ein gå ut frå at det finnast fleire slike i Arefjordpollen. 
 
Tilrådde arkeologiske registreringar 
Prøvestikking etter steinalderbusetnad. 
 
Nyare tid 
Gardsmiljø 
Garden Arefjord har vore busett i alle fall sidan høgmellomalderen og var i geistleg eige så 
seint som kring 1700 (Kolle 1996:280). I Straumen, vest for influensområdet står fleire 
SEFRAK-registrerte bygningar. Nokre av desse har å gjere med gardsdrifta, men her er og 
sjøhus og ei eldre bru. Nordover, inst i Arefjorden ligg spreidde hytter, hovudsakleg bygd i 

siste helvt av 1900-talet. 
Desse eldste hyttene er 
små, enkle bygningar i 
tre, ofte liggande like 
over strandlinja.  
 
Inst i den grunne pollen 
er det mura ein lang, stor 
mur (sjå silingsrapport 
kulturminne, Statens 
vegvesen 2006). Muren 
sin funksjon er usikker, 
men har truleg samband 
med ei demning som ligg 
i ein bekk oppstraums 
pollen. Området er prega 
av sterk utbygging.  
Figur 3-13: Innerst i Arefjorden.  

(Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
Verdivurdering 
Dei høgaste kulturhistoriske verdiane ligg utanfor influensområdet til vegalternativa og er 
difor ikkje teken med i verdivurderinga. Innafor influensområdet er det muren inst i pollen 
saman med demninga i bekken oppstraums pollen som har noko kulturhistorisk verdi. Så 
lenge kulturminna sin funksjon er usikker, vert verdien sett til låg.  
 
Då ein byrja å byggje hytter i Arepollen kring midten av 1900-talet, låg hyttene i utkanten av 
eit jordbrukslandskap, i relativt kort avstand til Bergen. Sjølv om deira kulturhistoriske verdi 
alt er redusert då dei ligg nær hovudvegen og moderne bustadar stadig et seg inn på 
hyttene, har dei likevel ein viss kulturhistorisk verdi som døme på fritidsbustader i eit 
bynært område. Utover dette er kulturmiljøet prega av utmark og moderne bustader.  

• Verdivurdering: Liten til middels 
 
   Liten       Middels      Stor  
|--------▲-|------------|------------| 
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Omfang 
Alternativ A1 og A2 
Alternativet vil ikkje medføre direkte negativt omfang for nokon registrerte kulturminne. 
Visuelt vil ein utviding av eksisterande veg til firefelts veg stort sett ikkje endre den 
kulturhistoriske heilskapen. 

• Omfang: Ikkje noko 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|--------▲--------|---------------------|---------------------| 
           
Alternativ C7, C8, C11, D1, D7 og D8 
(Alle dei 6 alternativa er ulike, men gjev om lag same omfang) 
Alternativa vil ikkje medføre direkte negativt omfang for nokon registrerte kulturminne. 
Endå ein kryssing av sundet og ny veg inn i pollen vil tilføre eit nytt element som går tvers 
gjennom hytteområdet, og kan til ein viss grad endre den kulturhistoriske heilskapen. 

• Omfang: Lite negativt til ikkje noko. 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|--------------------|-----▲------------|---------------------|---------------------| 
           
Alternativ C9 
Alternativet vil ikkje medføre direkte negativt omfang for nokon registrerte kulturminne. 
Visuelt vil ein utviding av eksisterande veg til firefelts veg stort sett ikkje endre kulturmiljøet. 

• Omfang: Ikkje noko. 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|--------------------|---------▲---------|---------------------|---------------------| 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ A1, A2 og C9 
Utviding av eksisterande veg vil ikkje endre verdien av kulturmiljøet. 

• Konsekvens: Uvesentleg (0) 
 
Alternativ C7, C8, C11, D1, D7 og D8 
Ein ny veg gjennom hytteområdet vil både fysisk og visuelt ytterligare redusere 
opplevingsverdien av eit tidlegare idyllisk utmarksområde med fritidsbustader. Kulturmiljøet 
sin verdi vil difor verte noko redusert dersom vegen vert bygd. 

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
Avbøtande tiltak 
Det er ikkje naudsynt med særlege tiltak for kulturminne og kulturmiljø. I samråd med 
utreiar for deltema landskap bør ein finne måtar å legge den nye vegen på som gjev minst 
mogleg synlege inngrep i landskapet. 
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3.7.11 KM 11 – Knarrvika 
Førhistorisk tid 
Det er ikkje kjend nokre automatisk freda kulturminne frå kulturmiljøet. Store deler av 
området er så utbygd at ein kan rekne med at dei fleste spor er gått tapt. 
 
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m11 – Torskaberga: Middels potensiale 
Like sør for industriområdet under Sotrabrua finn vi eit hytteområde med potensiale for 
funn frå steinalderen.  
 
Tilrådde registreringar 
Prøvestikking etter steinalderbusetnad. 
 
Nyare tid 
Industrielt kulturmiljø med innslag av samferdsleminne og gardsmiljø 
Knarrvika var frå gamalt eit bruk under garden Arefjord. Stadnamnet har med båtforma 
”knarr” å gjere, ein type lastebåt som var i bruk i vikingtid og tidleg mellomalder. Truleg var 
Knarrvika ein ankringsstad for båtane (Kolle 1996:239). Knarrvika vart busett som 
husmannsplass i 1778. Mellom 1830 og 1904 gjekk det føre seg mølleverksemd i 
Knarrvika, basert på maling av importert korn for kjøpmenn i Bergen (Skurtveit, munnleg). 
På byrjinga av 1900-talet byrja ein storstilt industriutbygging i Knarrvika, då A/S Den 
Norske Superfosfatfabrik vart bygd i åra 1916-20. I tillegg vart det bygd ein stor 
sildeoljefabrikk og nokre mindre anlegg for mellom anna kalk og mørtel. Satsinga på 
industri førte til at staden passerte tettstadgrensa i 1920. Etter nedlegging av 
fosfatfabrikken på 1920-talet vart A/S Norwegian Talc starta opp i 1935. I 1969 vart heile 
produksjonsavdelinga totalskadd i brann men vart bygd opp att like etter og driv framleis 
produksjon. 

Figur 3-14: Arbeidarbustad i Knarrvika med plass til fire familiar.  (Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, 
januar 2008) 
 
I samband med utbygginga av fosfatfabrikken vart det bygd ei omfattande bygningsmasse 
for dei tilsette ved fabrikken. Det vart bygd arbeidar-, formanns- og funksjonærbustader, 
teikna av arkitekt Oscar Schou. Det vart og bygd hus for fabrikkstyrar og direktør. Schou 
teikna og skulehuset ”Udsigten” i nyklassisistisk stil. Mange av husa vart reven og seld til 
andre industristader då fosfatfabrikken gjekk konkurs og verksemda låg nede mellom 1922 
og 1935. Men framleis står ein del av dei opprennelege husa i skråninga over Sotrabrua, 
innimellom nyare bustadhus. Typisk for bustadhusa er at alle er rimeleg forseggjorte trehus 
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med arker, valma tak og kraftige murar, sjølv om ulik form og storleik og avspeglar 
samtidas klasseskilnader. Tilstanden på bygningane er varierande, nokre er fråflytt og står 
til forfall, medan andre er teken godt vare på. Nokre få av dei gamle driftsbygningane finst 
att, mellom anna Knarrevikløa, som var i bruk som stall og løe for fabrikken.  
 
Knarrvika ligg strategisk til i samband med samferdsle, og kan ha vore viktig alt i vikingtid. 
Sotrabrua kjem i land midt i kulturmiljøet. Brua er ei hengebru, 1236 meter lang, og var 
med det den lengste brua i Noreg da brusambandet opna i 1971. Framleis (2005) er ho 
den lengste brua på riksveg i Noreg (5 bruer langs europavegar er lengre). Saman med rv. 
555 fungerar ho som eit viktig knutepunkt, der all vegtrafikk mellom Bergen vidare nord og 
vestover til Fjell, Sund og Øygarden passerar. Dagens kulturmiljø er sterkt prega både av 
bustadutbygging, dei store veganlegga og av moderne industriverksemd. Framleis finst det 
att nokre bygningar frå jordbruksdrift lengst nord i miljøet. Desse SEFRAK-registrerte 
bygningane ligg mellom bustad- og industriområdet kring Sotrabrua og bustadområdet 
Hjelteryggen og høyrer til matrikkelgarden Rennedalen. I følgje SEFRAK-registeret er her 
mellom anna ein løe frå 1800-talet og eit bustadhus frå første helvt av 1900-talet. Desse 
ligg spreidd innimellom nyare tids bustader og eit gartneri. Her er elles lite att etter 
tradisjonell jordbruksverksemd. 
 

Figur 3-15: SEFRAK-registrert løe frå 1800-talet. (Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
Verdivurdering 
Bustadene, arkitektonisk og slik dei avspeglar den hierarkiske ordninga ved verksemda, 
inngår i eit heilskapleg bygningsmiljø. Dei er tidstypiske for ein relativt tidleg 
industrialiseringsfase. Industribygningane som vart reist etter brannen i 1969 er, trass i at 
dei er nye, med å understreke stadens industrielle forankring. Både enkeltelement og 
heilskapen har stor kulturhistorisk verdi, sjølv om miljøet sin verdi vert noko redusert av 
moderne verksemd i form av hovudvegen og moderne bustader. Dei få attverande løene 
og våningshusa gjev miljøet eit element av alder og variasjon/mangfald. Sotrabrua har stor 
eigenverdi som først og fremst knytt til brua som historieforteljande element i landskapet. 
Samstundes har ho og eit element av teknisk verdi i kraft av framleis å vere blant dei 
lengste bruene i landet, trass i at ho er nærare 40 år. Ho fortel om nyare tids samferdsle og 
er med på å gje kulturmiljøet eit element av variasjon/mangfald.  

• Verdivurdering: Stor 
              

   Liten       Middels      Stor  
|------------|------------|----▲-----| 
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Omfang 
Alternativ A1  
Alternativet kan skade/øydelegge to formannsbustader (gnr 40/7,5) og to 
firemannsbustader (arbeidarbustader, gnr 40/86,89, 87, 111, 5). Dette vil ytterligare 
redusere den kulturhistoriske heilskapen. 

• Omfang: Stort til middels negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |----------------▲-|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------| 
 
Alternativ A2 og C9 
Alternativet kan skade ein av fire arbeidarbustader som ligg i ei klynge (gnr. 40/7, 3, 132, 4, 
85, 4). Vidare vert to formannsbustader (gnr 40/7,5) og to firemannsbustader 
(arbeidarbustader, gnr 40/86,89, 87, 111, 5) øydelagt/skada. Ein reduksjon av den eldre 
bygningsmassen vil, trass i at nokre av bygningane i ulik grad er prega av forfall, redusere 
kulturmiljøet sin heilskap. Likeeins vil ei ny bru liggande parallelt med dagens Sotrabru 
kunne opplevast som eit visuelt konkurrerande element som reduserer den kulturhistoriske 
heilskapen i miljøet. 

• Omfang: Stort negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |-----------▲------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------| 

    
Alternativ C7 
Alternativet, som går sør for kulturmiljøet, vil betre forholdet for kulturminne og kulturmiljø i 
Knarrvika ved at gjennomgangstrafikken vert redusert. Ny bru vil stort sett ikkje endre den 
kulturhistoriske heilskapen, då den vert liggande eit stykkje sør for dagens Sotrabru. 

• Omfang: Ikkje noko til lite positivt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|-----------▲-----|---------------------|---------------------| 

               
Alternativ C8 
Alternativet øydelegg tre av fire arbeidarbustader som ligg i ei klynge (gnr. 40/7, 3, 132, 4, 
85, 4). Det ser ut som at heimen Fjellheim (gnr 40/7,63, 72) vert liggande over 
tunnelinnslaget. Ei ny bru liggande parallelt med dagens Sotrabru vil til ein viss grad kunne 
opplevast som eit konkurrerande element som reduserer den kulturhistoriske heilskapen i 
miljøet. 

• Omfang: Stort til middels negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |----------------▲-|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------| 

    
Alternativ C11 
Traseen vil øydelegge ei SEFRAK-registrert grindbygd løe frå 1800-talet på gnr 39, bnr 31. 
Traseen vil og tangere eit Sefrak-registrert bustadhus frå første helvt av 1900-talet på gnr 
39/497 som dermed vert skada. Miljøet som er knytt til industrireisinga i Knarrvika vert ikkje 
råka av dette alternativet. 

• Omfang: Lite negativt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |-----------------|---------------------|-▲-------------------|---------------------|---------------------| 

      
Alternativ D1, D7 og D8 
Alternativa, som alle går i tunnel utanom kulturmiljøet, vil betre forholdet for kulturminne og 
kulturmiljø i Knarrvika ved at gjennomgangstrafikken vert redusert.  

• Omfang: Lite positivt 
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------------|--------------------▲|-----------------|---------------------| 
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Konsekvensvurdering 
Alternativ A1 
Skade på/øydelegging av fire bustader som vart bygd under industrireisinga mellom 1916 
og 1920 vil redusere verdien til kulturmiljøet.  

• Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
Alternativ A2 og A9 
Skade på/øydelegging av seks bustader som vart bygd under industrireisinga mellom 1916 
og 1920 vil redusere verdien til kulturmiljøet i omfattande grad. Ny bru parallelt med 
dagens bru frå 1971, kan visuelt konkurrere med og dermed redusere den kulturhistoriske 
verdien til eksisterande Sotrabru.  

• Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
Alternativ C7 
Redusert trafikk forbi bustadhusa som vart bygd i samband med industrireisinga i 
Knarrvika, gjev betre tilhøve for desse kulturminna. Ny bru eit stykkje sør for dagens bru frå 
1971, vil i svært begrensa grad verke inn på kulturmiljøet.  

• Konsekvens: Uvesentleg til liten positiv (0/+) 
 
Alternativ C8 
Sjølv om to av dei tre arbeidarbustadane som vert øydelagt er i dårleg stand og ligg svært 

tett opp til dagens 
hovudvegnett, har dei 
stor verdi som del av 
industrimiljøet i 
Knarrvika. Dersom desse 
vert øydelagt vil dette 
redusere kulturmiljøet sin 
verdi ytterlegare. Ny bru 
parallelt med dagens bru 
frå 1971, kan visuelt 
konkurrere med og 
dermed redusere den 
kulturhistoriske verdien til 
eksisterande Sotrabru.  
 

• Konsekvens: 
Stor negativ (---) 

Figur 3-16: Tre av desse arbeidarbustadene vert øydelagt av alternativ C 8   
(Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS, januar 2008) 
 
Alternativ C9 (sjå alternativ A2) 
 
Alternativ C11 
Alternativet medfører at to bygningar med avgrensa kulturhistorisk verdi vert 
øydelagt/skada. Desse bygningane står utan samanheng med sitt opphavlege 
jordbruksmiljø. Tiltaket vil difor i liten grad redusere kulturmiljøet sin verdi. Ny bru nord for 
dagens bru frå 1971, vil i liten grad redusere den kulturhistoriske verdien til eksisterande 
Sotrabru, ettersom det er god avstand mellom dei to. Det er positivt at kulturminna etter 
industrireisinga i Knarrvika ikkje vert råka av alternativet. 

• Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
Alternativ D1, D7 og D8 
Redusert trafikk forbi bustadhusa som vart bygd i samband med industrireisinga i 
Knarrvika, gjev betre tilhøve for desse kulturminna. Det er positivt med undersjøisk tunnel 
som ikkje visuelt konkurrerar med eksisterande Sotrabru. 

• Konsekvens: Liten positiv (+) 
 
Avbøtande tiltak 
Utvidinga av eksisterande rv. 555 må justerast så den ikkje kjem i konflikt med bustadane 
frå byrjinga av 1900-talet. Ein bør unngå alternativa som fører med seg ny bru liggande for 
tett inntil dagens bru frå 1971.  
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3.7.12 KM 12 – Søre Drotningsvika 
Førhistorisk tid 
Det er ikkje kjend nokre automatisk freda kulturminne frå kulturmiljøet. Men som med 
mange andre lågtliggande areal i området har det truleg vore aktivitet i steinalderen også 
her ute. 
  
Potensialet for å gjere nye funn av automatisk freda kulturminne 
PM m12 – Drotningsvik: Lite til middels potensiale 
Ein kan finne steinalderbuplassar på dei stadane kor det i dag ikkje er bygd ut. I sjølve 
Søre Drotningsvika er det liten sjanse for å finna noko som helst. Men kan hende finst det 
noko att på sidene av vika. 
 
Tilrådde registreringar 
Truleg ikkje naudsynt, men ein kan prøvestikke etter steinalderbusetnad på aktuelle stader. 
 
Nyare tid 
Teknisk kulturmiljø knytt til samferdsle  
Det er registrert ei dampskipskai i Søre Drotningsvika. Ruta vart driven av D/S Topdal i 
1932. Staden ligg inne i kystsoneplanen. Dampskipskaien er av mura stein. Eit stykkje 
ovanfor kaien ligg murar utan tak som kan ha vore eit leskur som vart nytta i samband med 
dampskipstrafikken. I dag ligg to naust i strandkanten ved kaien. Ytst på neset like nord for 
kaien ligg ein om lag 3x3 meter stor betongbygning. Han er truleg ein utkikkspost bygd av 
tysk okkupasjonsmakt under 2. verdskrig. 
 

Figur 3-17: Dampskipskai i Søre Drotningsvika. (Foto: Mona Mortensen, SWECO Grøner AS) 
 
Verdivurdering 
Staden i Drotningsvik der dampskipet la til, er eit minne etter ein viktig del av regional 
samferdslehistorie i tida mellom 1880 og 1950. Utkikksposten frå 2. verdskrig syner at det 
trange sundet mellom Litle Sotra og Drotningsvik har vore strategisk viktig. Miljøet er 
representativt, har historisk kjeldeverd, men er framleis relativt vanleg i kystsona kring 
Bergen. Slik miljøet ligg i dag har det ein viss opplevingsverdi.  

• Verdivurdering: Middels 
 
   Liten       Middels      Stor  
|------------|-----▲----|------------| 
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Omfang 
Alternativ C7 
Alternativ C7 går tvers over kulturmiljøet, men det ser ut til at verken utkikksposten eller 
kaia vert fysisk råka. Ein ny veg vil visuelt redusere opplevingsverdien av kulturmiljøet slik 
det i dag ligg med kaia som minne etter dampskipstrafikken og utkikksposten som vart 
ståande ubemanna etter 2. verdskrig. Kulturmiljøet vert med det noko endra.  

• Omfang: Middels negativ  
 
            Stort negativt         Middels negativt     -  lite/ikkje noko  +     Middels positivt         Stort positivt 
     |---------------------|---------------▲--|--------------------|---------------------|---------------------| 
 
Konsekvensvurdering 
Alternativ C7 
Sjølv om både dampskipskai og krigsminne ikkje er uvanlege langs leia utanfor Bergen er 
det uheldig at dette nokolunde intakte og representative kulturmiljøet sin verdi vert redusert 
av tiltaket. 

• Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
Avbøtande tiltak 
Utkikkspost og kai kan verte direkte råka ved sprengingsarbeid i anleggsperioden. Vi ber 
Statens vegvesen ta omsyn til dei to kulturminna dersom dette alternativet vert 
gjennomført. 
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3.8 Samanstilling - samla konsekvensvurdering 
Ei konsekvensvurdering av dei ulike traseane i høve deltema Kulturminne og kulturmiljø 
gjev følgjande resultat (tabellane er lik tabellane i samandraget under punkt 1-4): 
 
Figur 4-18) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, delprosjekt 
1. 
Prinsipp 1: Kollektivprioritering 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
 
Alt A1 
 

Omfang: Alternativet vil skade kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) både direkte og 
visuelt ved at vegen øydelegg/skadar fire av bustadhusa som vart bygd i 
samband med industrireisinga i åra 1916-1920. Elles vil ikkje alternativet verke 
inn på andre kulturmiljø. 

 
Middels til stor 
negativ (--/---) 

 
Alt A2 
 
 

Omfang: Alternativet vil skade kulturmiljøet i Knarrvika både direkte og visuelt 
ved at vegen øydelegg/skadar seks av bustadhusa som vart bygd i samband 
med industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil visuelt konkurrere med og 
redusere eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. Elles vil ikkje 
alternativet verke inn på andre kulturmiljø. 

 
Stor til middels 
negativ (---/--) 

 
Figur 4-19) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, delprosjekt 
1. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor, delstrekning Kolltveit – Arefjord 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
 
Alt C101 
 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i Alebakkane og 
kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis oppmura veg (KM 8).  
Endå ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå det som har 
vore naturleg kryssingspunkt over sundet i mange hundre år og der det 
framleis ligg eit naustmiljø og ein gamal bru. At vegen på Bildøysida går 
gjennom ei kulturmark med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske 
heilskapen. Alternativet vil krysse like ved den gamle brua og ei naustrekkje 
ved Straumsundet (KM 9). Dette vil endre opplevinga av kulturmiljøet.  

 
Stor negativ (---) 

 
Alt C102 
 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i Alebakkane og 
kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis oppmura veg (KM 8). Endå 
ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå det som har vore 
naturleg kryssingspunkt over sundet i mange hundre år og der det framleis ligg 
eit naustmiljø og ei gamal bru. At vegen på Bildøysida går gjennom ei 
kulturmark med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske heilskapen.  Ein 
utviding av dagens bru og veg over Straumsundet vil stort sett ikkje endre KM 
9. 

 
Stor negativ (---) 

Alt D101 
 

Omfang: Alternativet vil kunne øydelegge to gravrøysar i Alebakkane og 
kulturmark med steinsettingar og ein gamal, delvis oppmura veg (KM 8). Endå 
ei bru som kryssar Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå det som har vore 
naturleg kryssingspunkt over sundet i mange hundre år og der det framleis ligg 
eit naustmiljø og ein gamal bru. At vegen på Bildøysida går gjennom ei 
kulturmark med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske heilskapen.  
Senketunnel under Straumsundet vil truleg ikkje verke inn på nausttufta som 
ligg i KM 9. Om det ligg nokre marine kulturminne på botnen er ikkje avklart 
enno. 

 
Stor negativ (---) 

Alt D102 
 

Omfang: Tunnel mellom Kolltveit og Arefjord vil ikkje verke inn på vurderte 
kulturminne og kulturmiljø. 

Uvesentleg (0) 
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Figur 4-20) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 2: Nytt vegsamband i eksisterande korridor, delstrekning Arefjord – Storavatnet 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
 
Alt C7 
 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, vil stort 
sett ikkje endre KM 10. Men det vil til ein viss grad betre forholda for 
kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) ved at trafikken vert redusert. Alternativet vil 
gå vers gjennom KM 12 og truleg skade eit krigsminne. 

 
Liten negativ  
(-) 

 
Alt C8 
 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, vil stort 
sett ikkje endre KM 10. Men det vil skade kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) 
både direkte og visuelt ved at vegen øydelegg/skadar tre av bustadhusa som 
vart bygd i samband med industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil visuelt 
konkurrere med og redusere eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. 

 
Stor til middels 
negativ (---/--) 

Alt C9 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, vil stort 
sett ikkje endre KM 10. Men det vil skade kulturmiljøet i Knarrvika (KM 11) 
både direkte og visuelt ved at vegen øydelegg/skadar eit av bustadhusa som 
vart bygd i samband med industrireisinga i åra 1916-1920. Ny bru vil visuelt 
konkurrere med og redusere eksisterande Sotrabru sin kulturhistoriske verdi. 

Stor til middels 
negativ (---/--) 

Alt C11 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, vil stort 
sett ikkje endre KM 10. Men det vil til ein viss grad skade kulturmiljøet i 
Knarrvika (KM 11) både direkte og visuelt ved at vegen øydelegg/skadar to hus 
knytt til gardsdrift. Ny bru vil ikkje endre eksisterande Sotrabru sin 
kulturhistoriske verdi. 

Liten negativ  
(-) 

Alt D1 
 

Omfang: Alternativet som medfører endå ein kryssing av Arefjorden, vil stort 
sett ikkje endre KM 10. Undersjøisk tunnel reduserar trafikken forbi Knarrvika 
(KM 11) og vil betre tilhøva for kulturmiljøet. 

Uvesentleg (0) 

Alt D7 Omfang: Som D1 Uvesentleg (0) 
Alt D8 Omfang: Som D1 Uvesentleg (0) 
 
Figur 4-21) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 
Kolltveit - Birkeland 
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
 
Alt E1 
 
 

Omfang: (same trase som Alternativ C102 i prinsipp 2 på denne strekninga) vil 
kunne øydelegge to gravrøysar i Alebakkane og kulturmark med steinsettingar 
og ein gamal, delvis oppmura veg (KM 8). Endå ei bru som kryssar 
Bildøysundet kan ta merksemda vekk frå det som har vore naturleg 
kryssingspunkt over sundet i mange hundre år og der det framleis ligg eit 
naustmiljø og ein gamal bru. At vegen på Bildøysida går gjennom ei kulturmark 
med høg verdi, vil redusere den kulturhistoriske heilskapen. Alternativet, med 
ei utviding av dagens bru og veg over Straumsundet vil til ei viss grad endre 
opplevinga av KM 9. Men ikkje mykje. Sekundærvegen nord for eksisterande 
veg ser heller ikkje ut til å råka kulturminneverdiar i serleg grad ved 
Straumsundet. 

 
Stor negativ  
(---) 

 
Alt E2 
 

Omfang: Som E1  
Stor negativ  
(---) 

 
Figur 4-22) Kulturhistoriske konsekvensvurderingar av dei ulike traseane til Sotrasambandet, 
delprosjekt 1. 
Prinsipp 3: Nytt vegsamband i ein sørleg korridor Sotra – Bergen sør (Ytrebygda), delstrekning 
Arefjord - Kolltveit  
Alternativ Skildring av omfang Konsekvens 
Alt E1 
 

Omfang: Det er mogleg at ei demning i Halvgjevatnet (KM 1) vert direkte råka. 
Ny veg gjennom kulturmiljøet vil redusere den kulturhistoriske verdien. I KM 2 
vil alternativet krysse den gamle kyrkjevegen. KM 3 vil i liten grad verte endra. 
Ein steingard i KM 4 kan verte skada. KM 5 vil til ein viss grad verte endra. 
Alternativet vil visuelt verke inn på gardsmiljøet Birkeland (KM 7). 

 
Middels 
negativ (--) 

Alt E2 
 

Omfang: Alternativet vil visuelt verke inn på gardsmiljøet Birkeland (KM 7). Liten negativ til 
uvesentleg  
(-/0) 
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5 VEDLEGG 
 

5.1 Vedlegg 1 – Verdivurdering (Riksantikvaren) 
Hovud- og delverdier brukt ved verdivurdering av kulturminne og kulturmiljø (basert på RA 
2001, 2003). 
 

Opplevingsverdi Kunnskapsverdi Bruksverdi 

•  Identitetsverdi 
• Symbolverdi  
• Estetisk verdi (Arkitektonisk/ 

kunstnarisk verdi) 
• Autentisitet 

• Representativitet 
• Historisk/vitskapelig kjeldeverdi 
• Alder 
• Variasjon/mangfald 
• Autentisitet 
• Typisk- sjeldsynt 
• Tidsdjupne 

•  Miljøverdi 
• Bruksressursar 
• Økologisk verdi 
• Næringsverdi 
• Pedagogisk verdi  

 

5.2 Vedlegg 2 – Verdivurdering (Handbok 140) 
Kriterium for verdisetting av kulturminne og kulturmiljø. Henta frå Handbok 140, figur 6.18. 

(Statens vegvesen 2006). 
 
Type kulturmiljø Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner/samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

 - Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig 
sammenheng. 

 - Representative for 
epoken/funksjonen og 
inngår i en kontekst eller 
et miljø med noe 
tidsdybde.  

 - Steder det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

 - Sjeldent eller spesielt 
godt eksempel på 
epoken/funksjonen og 
inngår i en svært viktig 
kontekst eller i et miljø 
med stor tidsdybde. 

 - Spesielt viktige steder 
som det knytter seg 
tro/tradisjon til. 

Kulturmiljøer knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/fiskebruk/
småbruk og lignende) 

 - Miljøet ligger ikke i 
opprinnelig kontekst. 

 - Bygningsmiljøet er 
vanlig forekommende 
eller inneholder 
bygninger som bryter 
med tunformen. 

 - Inneholder bygninger av 
begrenset 
kulturhistorisk/arkitekton
isk betydning. 

 - Miljøet ligger delvis i 
opprinnelig kontekst. 

 - Enhetlig bygningsmiljø 
som er representativ for 
regionen, men ikke lenger 
vanlig og hvor tunformen 
er bevart. 

 - Miljøet ligger i en 
opprinnelig kontekst. 

 - Bygningsmiljø som er 
sjeldent eller særlig godt 
eksempel på epoke/ 
funksjonen og hvor 
tunformen er bevart. 

 - Inneholder bygninger 
med stor 
kulturhistorisk/arkitekton
isk betydning. 

Tekniske og industrielle 
kulturmiljøer og rester 
etter slike (industri, 
samferdsel) 

 - Miljøet er vanlig 
forekommende. 

 - Inneholder bygninger 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter. 

 

 - Miljøet er representativt 
for epoken, men ikke 
lenger vanlig. 

 - Inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter. 

 - Miljøet er sjeldent og et 
spesielt godt eksempel 
på epoken.  

 - Inneholder bygninger 
med spesielt store 
arkitektoniske kvaliteter. 

Andre kulturmiljøer 
(miljøer knyttet til 
spesielle enkelt-
bygninger, kirker, 
kulturlandskap, parker 
og lignende) 

 - Miljøet er vanlig fore-
kommende og/eller 
fragmentert. 

 - Bygninger uten 
spesielle kvaliteter. 

 - Vanlig kulturlandskap 
med endret topografi. 

 - Miljø som er 
representativt for epoken, 
men ikke lenger vanlig.  

 - Bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstnerisk
e kvaliteter. 

 - Vanlig kulturlandskap 
med noe endret topografi. 

 - Miljø som er sjeldent 
og/eller godt eksempel 
på epoken.  

 - Bygninger/objekter med 
svært høy arkitektonisk/ 
kunstnerisk kvalitet. 

 - Sjeldent/gammelt 
kulturlandskap. 
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5.3 Vedlegg 3 – Omfangsvurdering (Handbok 140) 
Kriterium for vurderingar av tiltaket sitt omfang for kulturmiljø. Henta frå Handbok 140, figur 
6.19 (Statens vegvesen 2006) 
 
 Stort positivt 

omfang 
Middels 
positivt omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Kulturminn
er og -
miljøers 
endring og 
lesbarhet 

Tiltaket vil i 
stor grad bedre 
forholdene for 
kulturminner/-
miljøer. 
 
Tiltaket vil i 
stor grad øke 
den historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil bedre 
forholdene for 
kulturminner/-
miljøer. 
 
 
Tiltaket vil bedre 
den historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
kulturminner/-
miljøer. 
 
 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
den historiske 
lesbarheten. 

 Tiltaket vil 
medføre at 
kulturminner/-
miljøer blir 
skadet. 
 
Tiltaket vil 
redusere den 
historiske 
lesbarheten. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
kulturminner/-
miljøer.  
 
 
Tiltaket vil 
ødelegge den 
historiske 
lesbarheten. 

Historisk 
sammenhe
ng og 
struktur 

Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke den 
historiske 
sammenheng
en mellom 
kulturmiljøer 
og deres 
omgivelser. 
 
Tiltaket vil i 
stor grad 
forsterke 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil 
styrke den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres 
omgivelser. 
 
 
Tiltaket vil 
forsterke 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres 
omgivelser. 
 
Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil 
svekke den 
historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres 
omgivelser. 
 
 
Tiltaket vil 
redusere 
historiske 
strukturer. 

Tiltaket vil bryte 
den historiske 
sammenhengen 
mellom 
kulturmiljøer og 
deres omgivelser. 
 
 
 
Tiltaket vil 
ødelegge 
historiske 
strukturer. 
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5.4 Registreringskart 

 

 



Sotrasambandet delprosjekt 1: Sotra – Bergen, Konsekvensutgreiing av kulturminne og kulturmiljø 
 

 66 

 
Figur 5.4.1aUtsnitt av kulturminneregistrering Drotningsvik 

 
Figur 5.4.1b: Utsnitt av kulturminneregistrering Knarrvika - Arefjord 
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Figur 5.4.1c: Utsnitt av kulturminneregistrering Birkelandskiftet 

 
Figur 5.4.1d: Utsnitt av kulturminneregistrering Kolltveit-Bildøy-Straume 
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Figur 5.4.1e: Utsnitt av kulturminneregistrering Fjell gard-Tellnesskogen 

 
Figur 5.4.1f: Utsnitt av kulturminneregistrering Kolltveit – Fjell gard 
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5.5 Verdikart 
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