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Innledning 
 
I forbindelse med konsekvensutredning av Sotrasambandet, har Fjell kommune og Statens 
vegvesen i et eget samarbeid utredet ulike løsninger for lokalvegsystem og miljøtunnel forbi 
Straume. Problemstillingen er knyttet til alternativ C 102 for nytt samband, som er ny firefelts 
motorveg i eksisterende trasè for rv 555. Norconsult har bistått med utvikling av ulike 
løsninger, samt skisser og beskrivelse av disse. 
 
Det er gjennomført flere møter mellom Norconsult, Statens vegvesen og Fjell kommune. Det 
er også gjort en befaring på stedet.  
 
Denne utredningen inneholder: 

• Illustrasjon og drøfting av ulike lengder miljøtunnel. Videre er det utarbeidet 3D 
modell av det tilrådde alternativet der en mulig utnytting av området på og ved 
miljøtunnelen er vist. 

• Illustrasjon av lokalvegsystem på tre alternative kryssinger av Straumssundet 

 
Følgende har deltatt i arbeidet 

• Statens vegvesen, Lilli Mjelde og Terje Faanes  

• Fjell kommune, Alv Terje Fotland 
• Norconsult, Vivian Garnes, Arnt Ivar Weum og Arne Kringlen 

 
 
 
 
 
Bergen 18. februar 2008 
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1 Miljøtunnel forbi Straume 
Ulike lengder på miljøtunnelen er vurdert opp mot ønske om en framtidig byutvikling på 
Straume. Det er tatt utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan og planprogram for Straume. 
Et viktig mål i disse planene er å dempe barrierevirkningen som dagens rv 555 er, mellom de 
offentlige tjenestene ved rådhuset og Sartor senter. 
 
Videre er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sitt forslag til linjeføring på ny firefelts 
motorveg gjennom Straume.  

Lang miljøtunnel 600 meter 

 

 
Diagram, lang tunnel 
 
 
Dette alternativet medfører miljøtunnel fra broen over Straumssundet og fram til Stovevatnet. 
 
Motorvegen vil i seg selv ha store visuelle og landskapsmessige konsekvenser for sundet, på 
grunn av behovet for oppfylling og støttekonstruksjoner under veien. Miljøtunnelen vil 
forsterke inntrykket av en markant barriere/vegg, sett fra sundet.  
 
I forhold til støyskjerming kan denne løsningen være positiv for dagens og framtidige boliger 
som ligger inntil vegen på begge sider. Over lokket kan man utvikle et attraktivt byrom som 
kan være med på øke trivselen og knytte sammen boligområder som i dag er avskilt. 
En negativ visuell virkning av ”veggen” ned mot Straumssundet kan dempes ved at man 
tillater bygg helt inntil miljøtunnelen. For at lokket på miljøtunnelen skal kunne oppleves som 
et byrom/gateløp krever det at høyden på de omkringliggende byggene nærmer seg bredden 
på lokket, ca 5-6 etasjar over lokkets nivå. Dette vil kreve terrassering ned mot sundet for å 
unngå bygg på +/- 15 etasjer. 
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Mellomlang miljøtunnel 400 meter 

 

 
Diagram , mellomlang tunnel 
 
 
Det mellomlange alternativet gjør det enklere få til en god landskapstilpassning rundt starten 
på miljøtunnelen fra vest. Tunnelåpningen kan formes i forhold til eksisterende søkk og 
dermed være mindre synlig for omgivelsene, og terrenget vil kunne dekke tunnelen på hele 
lengden.  
 
Dette alternativet vil skjerme en mindre del av boligene langs motorvegen mot støy, enn det 
lange alternativet. Den vil likevel skjerme boligene som i dag ligger nærmest vegen og er 
mest utsatt.  
 
De viktigste kommunikasjonslinjene for eksisterende funksjoner blir skjermet for motorvegen 
og videre kan lokket bli en direkte katalysator for framtidig fortetting og byvekst. Det nye 
”bygolvet” kan utvikles som en gågate eller ”bypark” fri for biltrafikk på deler av området. Her 
kan man etablere lekeplass, sykkelparkering, kollektivknutepunkt med venterom eller 
program tilknyttet de nærmeste byggene, for eksempel en fortauskafe. 
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Kort miljøtunnel 300 meter 

 

 
Diagram, kort tunnel 
 
Dette alternativet vil ha en viss funksjon for å dempe miljøulempene fra motorvegen. Et større 
antall boliger vil likevel fortsatt være eksponert for støy og terrenginngrepet på vestiden av 
tunnelen vil være betydelig. I forhold til lengre alternativ vil dette alternativet ikke gi 
sammenbinding av boligområdene sør og nord for vegen. 
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Tilrådd alternativ 

Det mellomlange alternativet er bearbeidet videre for å vise en mulig utforming av 
miljøtunnelen og området rundt. Her er det også foreslått gjenfylling av Stovevatnet. 
 

 
Diagram, viktige akser og knutepunkt over tunnelen 
 

 
Diagram, et nytt bygolv kan skapes og byen kan ekspandere langs nye akser 
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Det ” nye” arealet på og ved miljøtunnelen kan brukes til å få på plass viktige funksjoner for 
den framtidige byutviklingen på Straume. Lokalveien er flyttet nærmere rådhuset for å skape 
et større rom ved tunnelen. Denne veien møter en mulig ny lokalvei fra Bildøy. Her kan man 
utvikle attraktive byrom midt mellom den offentlige og det private Straume. Det kan etableres 
bygninger ved miljøtunnelen som har en samlende funksjon i den nye byen. Dette kan være 
bussterminal, parkering, kino, kulturhus m.v.  
 

 
 
Ved fjerning av Stovevatnet skapes det også et betydelig utbyggingspotensiale i mange 
etasjer. 
 

 
Eksempel på snitt i mulig bebyggelse ved miljøtunnel 
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3D modell av området 

I det videre arbeidet med 3d modell av området, er mulig utbygging på og ved tunnelen 
bearbeidet. Her er det offentlige rommet på tunnelen utvidet noe og man har lagt om 
vegsystemet for å skape større potensiale for utbygging. 
 

 
Straume sett fra nord 
 
To offentlige akser med rådhuset som det naturlige møtepunkt. Nye bygg blir lagt inntil 
Foldnesvegen for å skape en gate. 

l  
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Miljøtunnel sett mot vest.  
 
 
 
 

 
Miljøtunnel sett mot vest. 
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Det nye offentlige rommet på Straume. Rådhus, kultur, kollektiv m.v. 
 
 
Skissene over viser en mulig utnyttelse av arealet langs og over en miljøtunnel gjennom 
Straume. Forslaget kobler sammen handelssenteret og det offentlige Straume på en ny måte, 
der det som tidligere var et miljøbelastet trafikkareal og barriere, nå kan utvikles til ett 
attraktivt offentlig rom. Rådhuset får en naturlig ”verdig” plassering i forhold til det nye 
knutpunktet. Lokalvegsystemet blir lagt om slik at det kan utvikles naturligr kvartal og veiene 
kan utvikles til gateløp. En oppstramming av eksisterende veikorridor på begge sider av 
dagens vei, med miljølokket som bindeledd, vil kunne gi Straume sentrum klare akser og eit 
meir definert sentrum. Det nye bygolvet vil utjevne nivåforskjeller, skape sammenheng i byen 
og gi større bevegelsesfrihet. 
Betydelige bygningsvolum kan plasseres langs tunnelen og her kan man plassere naturlige 
knutepunkt som parkeringshus, kollektivterminal, kulturhus m.v. 
 
Skissene viser en mulig utviklingsretning for området, gitt at alternativet med firefelts motorvei 
gjennom Straume blir valgt som løsning for Sotrasambandet. Løsningen vil også i en 
bearbeidet form kunne brukes som løsning der motorvegen går utenom, men lokalveien med 
betydelig trafikk fortsatt skal gå gjennom Straume. En nedbygging av barrieren som dagens 
vei representerer, vil uansett vere positivt for den framtidige byutviklingen på Straume. 
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2 Lokalveisystem  
 
Norconsult har arbeidet videre med skisser presentert i møte 17.01.08 og har fått 
tegnet opp alle alternativene mer detaljert. Det er tatt utgangspunkt i vegprofil fra nye 
HB017, inkludert gang- og sykkelveg, samt i deler av ett alternativ med fortau i tillegg, 
se figur under. Det forutsettes ett lokalvegnett med god fremkommelighet og 
tilrettelagt for myke trafikkanter, med lav hastighet og mer gatepreg enn landeveg. 
Det forutsettes også ett fremtidig toplanskryss på Bildøy ca. der dagens kryss ligger. 
Alle alternativer er vist frem til dette området, detaljer for krysset er ikke forsøkt vist. 
Kryssløsninger ellers er ikke vist i detalj, for noen steder vil det fungere bra med T-
kryss, ved større kryss bør det vurderes rundkjøringer. 
 

 
HB017 - Sa2 Samleveger, fartsgrense 50 km/t 

 
 

Alternativ 1 

 
Fakta: 
Total lengde: ca. 1200m  
Største stigning: ca. 7,9 % 
Lengde ny bro: ca. 280m 
Seilingshøyde ny bro: ca. 13m 
Innløsing av bygninger: 3 boliger 
 
Beskrivelse: 
Alt. 1 starter ved krysset 
Foldnesvegen og dagens 
avkjøringer fra rv. 555. Deretter 
går vegen vestover og nedover 
mot sjøen i dalsøkket mellom eksisterende bebyggelse nord og sør for traseen. 
Deretter krysses Straumesundet i ny bro over til Bildøy, rett over den lille holmen. På 
Bildøy går vegen videre vestover gjennom hyttefeltet og følger deretter terrenget i en 
bue østover og frem til dagens avkjøring til Sotra vg. skole. Det er ingen eksisterende 
avkjørsler å ta hensyn til, men på Bildøy vil det være aktuelt med avkjørsel til ny 
parkering for hyttefeltet samt mulig parkering for friluftsliv på nordre Bildøy. På 
Straume har vi tegnet inn to alternativer opp mot Foldnesvegen. Det ene alternativet 
har en linjeføring som går imellom eksisterende eiendommer og medfører at ingen 
hus må rives. Det andre alternativet medfører at tre hus må rives. 
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Teknisk: 
Alternativet får en stigning opp fra ny bro og frem til Foldnesvegen på opptil 8 %, og 
ellers er linjeføringen god med svake kurver. Alternativet medfører noe utfylling på 
Straume og Bildøy, men med en god terrengtilpasning av disse (spesielt på Bildøy), 
vil vegen ligge godt i terrenget. For linjeføringen på Straume er det som sagt to 
alternativer øverst mot Foldnesvegen. Alternativet som medfører riving av tre hus er 
absolutt det beste linjemessig. 
Brohodet på Straume vil kunne legges inn i terrenget og få en mer naturlig tilpasning 
til sidearealene. På Bildøy vil nok brohodet med vegfylling være mer dominerende, 
men her kan eventuelt broa trekkes lenger inn over land for å få ett brohode lenger 
inne, noe som vil dempe inntrykket av ny veg og bro. 
 
Planmessig: 
Forslaget vil gi en god adkomst til Straume sentrum for billister som kommer fra vest. 
I forhold til dagens trafikksystem vil de komme rett på det meste av parkering, bla. det 
største parkeringshuset. I forhold til mulig utvikling av områdene rundt miljøkulvert, 
kan dette gi ulemper ettersom mye trafikk må ledes over dette snittet. Men mye kan 
løses hvis en veg for trafikk over kulverten legges helt ut til munningen i øst, slik at de 
mer verdifulle områdene ikke belastes med trafikk. Koblingen mot lokalveg østover vil 
også være mulig å løse på en god måte. Bolig- og næringsområder på nordre deler 
av Straume vil få en god trafikkløsning uavhengig av eventuell ny veg inn fra Arefjord. 
For mulig utvikling på nordre deler av Straume, vil forslaget gi en god mulighet for 
tilkobling av samleveg for eventuell utbygging. I dalsøkket på Straume vil vegen gå 
relativt nær eksisterende boliger og medføre økt støy i ett område skjermet for 
vegstøy i dag. På øvre deler av strekningen, mot Foldnesvegen, kan det være 
nødvendig å rive tre hus for å få en optimal løsning, se to alternativer her. Dette vil 
medføre at færre boliger får vegen tett opp mot eiendommene totalt sett og 
linjeføringen blir mer optimal. Det er fysisk mulig å få en ny veg forbi denne 
strekningen uten å rive noen hus, men dette vil gi en løsning som totalt sett medfører 
større inngrep på flere eiendommer samt dårligere linjeføring. 
 
Myke trafikkanter og kollektivtrafikk: 
Gående og syklende vil få ett godt tilbud til og fra Straume og Bildøy, spesielt for de 
på nordre Straume. Koblingen mot fine friluftsområder på Bildøy vil bli betydelig bedre 
samt støy og støvforurensningen vil være mindre ved å sykle langs en lokalveg enn å 
følge ny motorveg. 
 
For flere på søre Straume vil det være mer naturlig å følge dagens fylkesveg over til 
Bildøy, selv om denne er dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Men ved foreslåtte 
alt. 1 vil trafikkandelen høyst sannsynlig bli lavere her. 
 
Kollektivtrafikken vil med denne løsningen komme inn mot samme område som i dag 
på Straume. Dagens kollektivterminal vil kunne brukes som i dag og man unngår 
trafikken gjennom Straume. 
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Alternativ 2 

 
Fakta: 
Total lengde: 2a = ca. 1150m  

2b = ca. 1200m 
Største stigning: ca. 8 % 
Lengde ny bro: ca. 270m 
Seilingshøyde ny bro: ca. 28m 
Innløsing av bygninger: 1 bolig 

1 hytte 
Beskrivelse: 
Alt. 2 starter ved krysset 
Foldnesvegen og følger delvis 
dagens trase vestover. Vegen 
legges ut nord for eksisterende 
veg og går videre i ny bro over Straumsundet. Denne kommer i land på Bildøy høyt 
oppe i terrenget og vegen går videre i en sving mot nord og følger terrenget videre før 
den svinger mot vest og går frem til dagens avkjøring til Sotra vd. skole. Her er det 
også tegnet ett alternativ som istedenfor fortsetter nordover over rv. 555 i bro videre i 
bue vestover og frem mot fremtidig kryssområde. Eksisterende avkjørsler behandles 
underveis, noen samles i felles avkjørsler på gunstige steder. På Straume legges det 
inn avkjøring fra ny veg til gamlevegen, som fortsetter på dagens trace under ny bro 
og ned til sjøen som i dag, for å håndtere bebyggelse her, ikke minst for Straume 
sjøfront som er under planlegging. På Straume, frem til ny bro, legges det også inn ett 
fortau på nordsiden av vegen, i tillegg til g/s-veg, for å få en tosidig dekning for myke 
trafikkanter på denne strekningen. 
Dagens fylling og bro over Straumsundet kan fjernes etter at ny bro er ferdig bygget, 
dette vil åpne opp for bedre gjennomstrømning i sundet, bedre tilgjengelighet for 
fritidsbåter, samt gi ett bedre visuelt bilde totalt sett. På Bildøy legges det inn 
avkjøring mot sør rett etter broa, som gir kobling mot eksisterende fylkesveg rundt 
Bildøy sør. 
 
Teknisk: 
Forslaget vil medføre noe støyskjerming, spesielt på Straume. Ny bro vil ligge høyt 
over sundet og tillate eksisterende veger å gå under for å opprettholde adkomst til 
mange eiendommer langs sjøen. På Bildøy vil ny veg medføre noen større 
terrenginngrep, men disse vurderes som akseptable. Det ene alternativet går delvis i 
samme trase som høyspentledingen over Bildøy, eventuelt konflikt her må avklares 
nærmere, men vurderes på dette stadiet som gjennomførbart. 
 
Planmessig: 
Strekningen på Straume går gjennom eldre boligområde med boliger tett på vegen. 
En utvidelse vil medføre inngrep i flere eiendommer på strekningen, bla. riving av en 
bolig. Samtidig vil en utbedret veg forbedre forholdene for alle trafikkanter, sikre 
avkjørsler og gi ryddigere forhold totalt sett. Koblingen mot ny veg vest for Sotra-
parken lar seg også gjennomføre med dette alternativet. 
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Dette alternativet vil medføre en trafikkstrøm som kommer inn på Straume i bakkant 
av senteret og de større parkeringshusene. Dette vil kunne medføre noe mer lokal 
trafikk nord-sør i Straume sentrum, som gir noen utfordringer i utforming av disse 
vegene. Behovet for en slik kobling nord-sør i dette området vil uansett være tilstede, 
slik at med en god tilrettelegging av denne koblingen, vil denne trafikkstrømmen 
kunne løses på en god måte. I systemet ligger også inne en fremtidig veg fra 
Idrettsvegen ved næringsparken og nordover til Arefjorden. Denne vil bidra til 
trafikkavviklingen i Straume sentrum og minske trafikken nord-sør i Straume sentrum. 
 
Myke trafikkanter og kollektivtrafikk: 
Gående og syklende vil få ett godt tilbud til og fra Straume og Bildøy med dette 
alternativet. På Straume legges det inn fortau på nordsiden av vegen, i tillegg til g/s-
veg på sørsiden av vegen. Dette gir en tosidig dekning for denne etappen, i forhold til 
fremtidig utbygging og fortetting i dette området. På Bildøy kan det lages en direkte 
kobling med ny g/s-vei fra alternativet og frem til Sotra vd. skole. Koblingen mot fine 
friluftsområder på Bildøy vil også bli dekket ved dette alternativet. 
 
Kollektivtrafikken vil med denne løsningen komme inn mot Straume i sør, i motsetning 
til dagens løsning i sør. Hvis dagens kollektivterminal fortsatt skal brukes, vil det 
medføre større trafikkbelastning på Straume sentrum, da all trafikk må gjennom der 
for å komme videre vestover.  
 

Alternativ 3 

 
Fakta:  
Total lengde: ca. 1200m 
Største stigning: ca. 8 % 
Lengde ny bro: ca. 430m 
Seilingshøyde ny bro: ca. 21m 
Innløsing av bygninger: ingen 
 
Beskrivelse: 
Alt. 3 følger Lonavegen på 
Straume sørover forbi FjellVar sin 
kontorbygning. Der går traseen 
sør for dagens veg, følger 
terrenget og går over på ny bro 
relativt langt inne over land. Broa 
går over Straumsundet og 
kommer i land på Bildøy og 
kobles rett på eksisterende 
fylkesveg.  
 
Teknisk: 
Alternativet er teknisk uproblematisk, vegen ligger bra i terrenget uten kraftige 
skjæringer eller fyllinger. Ny bro er lagt inn med noe fall mot Bildøy, men kan 
eventuelt legges horisontalt mot at brohode på Bildøy bygges opp mot eksisterende 
fylkesveg. Boligveger i området kan med litt justering gis adkomst på en 
tilfredsstillende måte. 
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Planmessig: 
Alternativet gir en god kobling mellom Straume og Bildøy, men medfører en større 
omvei i forhold til målpunktene på Bildøy og Straume. Kostnaden er også betydelig 
større med den lengste broa av alle alternativene. Alternativet medfører også 
betydelige oppgraderinger av deler av vegen på Bildøy for å få en fullgod vegstandard 
på hele strekningen. 
 
Myke trafikkanter og kollektivtrafikk: 
Gående og syklende vil få ett godt tilbud ved dette alternativet, hvis det også bygges 
ut med g/s-veger langs eksisterende fylkesveg på Bildøy. For brukere lenger nord på 
Straume, vil antagelig alternativet være å følge g/s-veg langs ny motorveg, hvis dette 
bygges. Hvis ikke medfører alternativet en viss omveg for brukerne. 
 
Kollektivtrafikken vil med denne løsningen komme fra vest inn mot Straume i sør, i 
motsetning til dagens løsning i nord. Hvis dagens kollektivterminal fortsatt skal 
brukes, vil det medføre større trafikkbelastning på Straume sentrum, da all trafikk må 
gjennom der for å komme videre vestover.  

 

Alternativ 4 

 
Fakta:  
Total lengde: ca. 330m 
Største stigning: ca. 8 % 
Innløsing av bygninger: ingen 
 
Beskrivelse: 
Alt. 4 fortsetter der vegen til Sotra 
vd. skole slutter. Ny veg fortsetter 
forbi tjernet og videre sørover 
mellom eksisterende bebyggelse, 
over høydebrekket og i svinger ned 
til dagens fylkesveg for å ta opp 
høydeforskjellene. Nytt kryss mot 
eksiterende fylkesveg må bygges 
noe opp. 
 
Teknisk: 
Alternativet medfører utfylling i tjernet som bør være uproblematisk. Videre går veien i 
skråning ned mot dagens fylkesveg, hvor maks stigning er på grensen av anbefalt, 
men gjennomførbart. Kobling mot fylkesvegen kan løses enkelt men bør nok utføres 
som liten rundkjøring samt løftes noe i terrenget. 
  
Planmessig: 
Alternativet gir en god kobling av fylkesvegen på Bildøy opp mot nytt kryss for ny rv. 
555. Vegen vil gå noe innpå noen boliger i sør, ellers ansees det som noe uheldig 
med økt trafikk forbi skolen, men kan løses med gode løsninger for adkomst til 
skolens arealer og parkering. 
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Myke trafikkanter: 
Gående og syklende får en brukbar kobling mot dagens fylkesveg i sør og 
boligområder sør på Bildøy. For elever ved skolen vil økt trafikk medføre dårligere 
trafikksikkerhet, men dette kan løses med god utforming av trafikkløsningene, 
opphøyet fotgjengerovergang etc. 

Tilrådd alternativ 

En grov vurdering/siling av alternativene viser at alternativ 1 og 2 vil komme ganske 
likt ut med tanke på terrenginngrep, kostnader, veilengder m.v. De vil gi noe 
forskjellige føringer for framtidig arealutvikling, da de vil føre lokaltrafikken inn til 
Straume på helt ulike steder. Alternativ 1 medfører fortsatt et trafikktyngdepunkt i 
nord, mens alternativ 2 skyver tungdepunktet sørover.  Hvis man velger nordlig trasè 
2B på alternativ 2, vil man utløse Nordre Bildøy på omtrent samme måte som 
alternativ 1. 
 
Alternativ 3 har den lengste veilinjen og det lengste brospennet. Dette gir de største 
kostnadene. Det blir også vurdert slik at dette alternativet ikke vil kunne fungere uten 
at alternativ 4 blir gjennomført. Trafikkmessig løser alternativet ikke noe mer enn de 
andre alternativene og blir derfor silt ut i denne omgang. Det samme gjelder da også 
alternativ 4. 
 
På grunnlag av dette foreslås det å gå videre med bare alternativ 1 og 2. For 
alternativ 2 forslås det å gå videre med alternativet som krysser motorveien og går inn 
på nordre Bildøy. 

 
Tilrådd og forkasta alternativ. 
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3 Vedlegg 

Miljøtunnel 

 Vedlegg A:  Langt tunnel 
 Vedlegg B:  Mellomlangt tunnel 
 Vedlegg C:  Kort tunnel 
 Vedlegg D:  Byakser og knutepunkt 

Vedlegg E: Framtidig bygolv 
Vedlegg F: Fylling av Stovevatnet 
Vedlegg G: Møblering ved og på tunnel 
Vedlegg H:  
Vedlegg  I: Snitt 
Vedlegg J: (3D modell av det mellomlange alternativet, IKKJE FERDIG) 

 

Lokalvegsystem 

 Vedlegg K:  Samlet oversikt over alternativ 
 Vedlegg L:  Lengdeprofil alternativ 1 
 Vedlegg M:  Lengdeprofil alternativ 2 

Vedlegg N:  Lengdeprofil alternativ 3 
Vedlegg O:  Lengdeprofil alternativ 4 
 

lilmje
Tekstboks
Disse figurene er tatt inn i rapporten
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