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Bakgrunn
Statens vegvesen arbeider med å utforme alternative traséløsninger i kommunedelplanarbeidet
for Sotrasambandet, parsell Storavatnet - Liavatnet.
Notatet inneholder trafikkvurderinger og kapasitetsberegninger av alternative traséer og
kryssløsninger. Det er sett på trafikkmessige problemstillinger knyttet til 4 alternative
hovedtraséer.

Hovedkonklusjoner
Samlet vurdert handler løsningen for Storavatnet – Liavatnet om å etablere en kollektivtrasè
på strekningen. Ingen alternativer gir økt kapasitet for biltrafikken.
Alternativ 3 etablerer kollektivtrase på den enkleste måten og med lavest kostnader. Det blir
ikke nødvendig å stenge hovedvegnettet i byggefasen og man unngår trafikkøkning gjennom
Loddefjord. Kollektivtraseen vil være den raskeste linjen fra Sotra/Askøy mot sentrum.
Alternativ 3 synes å være den mest kostnadseffektive og enkleste måten å etablere ny
kollektivtrasé på. Alternativ 4 har vesentlig høyere kostnader og vil skape stor problemer i
byggefasen uten at man i prinsippet oppnår noe mer enn en kollektivtrase tilsvarende alt. 3.
Spørsmålet om alternativ 1 bør velges fremfor alternativ 3 blir om nytten i form av avlastning
på strekningen Storavatnet-Liavatnet kan forsvare merkostnadene, ulempene i byggefasen,
ulempene med lengre kollektivtrasé via Loddefjord og økt gjennomkjøring i Loddefjord som
følger av alternativ 1 (3.- 4.000 ÅDT).
Alternativ 2 vil medføre full kollaps i trafikkavviklingen og med avbøtende tiltak undergraves
formålet med løsningen, og den fungerer i prinsippet som alternativ 1. Eventuell
trafikkoverføring fra vestre innfartsåre til ringveg vest vil være marginal, og vil dukke opp
igjen som trafikkøkning på lokalvegnettet gjennom Fyllingsdalen og på Straumeveien.
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Detaljvurderinger
Dagens trafikksituasjon
Trafikkutviklingen på rv. 555 viser høy vekst. Trafikkmengdene på de faste tellepunktene i
Damsgårdstunnelen og Harafjelltunnelen viser en trafikkvekst på hhv. 25% og 30% på de 10
siste årene.
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I dag er det store trafikkavviklingsproblemer relatert til feltkapasitet mot hhv. Sotra og Askøy
og kryssproblematikk ved Storavatnet (påkjøringsfelt mot Harafjelltunnelen mm.).
Ferdigstillelse av ringveg vest til Liavatnet ventes å gi ytterligere trafikkøkning inn mot
Storavatnet, men Loddefjorddalen avlastes for gjennomgangstrafikk, trolig i størrelse 2.-3.000
ÅDT.
Etablering av Sotrasambandet til Storavatnet ventes ikke å bidra til økt trafikk forutsatt
bompengebelastning på Sotrasambandet. Ombygging av krysset ved Storavatnet vil gi økt
kapasitet og bedre trafikkavvikling.

Alternativ 0
Alternativ 0 i denne sammenheng er etter nytt Sotrasamband er etablert mellom Kolltveit og
Storavatnet. Alternativ 0 blir med dette referansealternativet for nye trasealternativer mellom
Storavatnet og Liavatnet for å få frem effekter og forskjeller mellom alternativene.
Etterfølgende figur viser beregnede trafikkmengder (ÅDT i 2030), forutsatt bompenger på
Sotrasambandet (ref. trafikkanalyse for KDP Sotrasambandet, trafikkberegninger basert på
framskriving, vurdering av trafikavvisning og vegvalgsanalyser med CONTRAM).
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Når det gjelder trafikkavvikling etter Sotrasambandet er etablert til Storavatnet (2030prognose inkl. bompenger), kan situasjonen illustreres som følger:

ILLUSTRASJON AV TRAFIKKAVVIKLIN KAPASITET, 2030

Bergen sentrum

Askøy
Olsvik

Dagens situasjon

Sotra

Loddefjord

Ringveg vest

Bergen sentrum

Askøy

Olsvik

Alternativ 0

Sotra
Ringveg vest

Nytt Sotrasamband
Kolltveit - Storavatnet

Loddefjord

Belastningsgrad >1,0
Belastningsgrad 0,85-1,0

I dag er flaskehalsen i krysset ved Storavatnet, og denne løses med Sotrsambandet, bortsett fra
feltkapasiteten til/fra Askøy. Ved krysset på Liavatnet ventes stabil trafikkavvikling, men noe
høy belastning på rampe fra ringveg vest mot Bergen, ramper/veksling mot
Lyderhorntunnelen i retning vest og feltkapasitet videre mot sentrum.
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Alternativ 1. Ny 4-felts veg til Liavatnet via eks. Lyderhorntunnel, egen kollektivtunnel.
Beskrivelse
Ny tunnel med 2 løp og 2 felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved
Storavatnet under bebyggelsen i Olsvik/Kjøkkelvikområdet og kobles inn på eksisterende
Lyderhorntunnel. Det blir bygget kollektivfelt langs dagens veg ned til Loddefjord og ny
kollektivtunnel evt. kombinert med sykkelfelt gjennom Lyderhorn til krysset med Liavatnet
(lengde ca 750 m – tunnelprofil T12,5). Alternativet inkluderer tiltak i krysset ved Liavatnet
som prioriterer kollektivtrafikken gjennom krysset.

Problemstillinger / vurderingstema
Trafikkmengder på lokalvegsystemet gjennom Loddefjord, både i anleggsperiode og i
driftsperiode (koblingen mellom lokalvegsystemet og rv.555 ved Olsvik blir fjernet).
Trafikkvurdering
Alternativ 1 medfører at lokaltrafikk fra Olsvik/Kjøkkelvik ikke kan koble seg på rv.555 i
Olsvikkrysset i retning mot Bergen. Disse må enten kjøre tilbake til hovedkrysset ved
Storavatnet, eller kjøre via Loddefjord. Beregninger basert på en samlet vurdering av
simulering med vegvalgsmodellen Contram og regional transportmodell tilsier en
trafikkøkning gjennom Loddefjorddalen på ca. 3-4.000 ÅDT som følge av alternativ 1. Dette
medfører en beregnet trafikkmengde inn mot Loddefjord fra Storavatnet på ca. 15-16.000
ÅDT i 2030, mot ca. 12.000 ÅDT i 0-alternativet.
Når det gjelder virkninger i anleggsperioden, se trafikkvurdering av alt. 4. Konsekvensene blir
imidlertid ikke så dramatiske som i alternativ 4 fordi ny kollektivtunnel kan benyttes som
avlastningstunnel i byggefasen. Kollektivløsningen i alt. 1 medfører ulemper i form av økt
reisetid for gjennomgående kollektivrute mot sentrum. Loddefjord får økte frekvenser ved at
de kobles på stamrutenettet.
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Alternativ 2. Ny 4-felts veg koblet direkte til Ringveg vest, kollektiv på eks. rv.555.
Beskrivelse
Ny tunnel med 2 løp og 2 felt i hvert løp for ordinær trafikk føres fra kryssområdet ved
Storavatnet og kobles til kryssområdet ved Liavatnet med gjennomgående felt mot
Knappetunnelen/Ringveg vest. Alternativet krever ombygging av kryssområdet ved Liavatnet.
Eksisterende rv 555 og Lyderhorntunnel blir gjort om til kollektiv- og sykkeltunnel i hvert sitt
løp. Kollektivtransport og g/s veg langs dagens lokalveg mot Lianakken.

Problemstillinger / vurderingstema
Trafikkavvikling i nytt kryss ved Liavatnet og evt. opphopning av trafikk i den nye tunnelen.
Krysset gir sterke begrensninger i kapasitet for trafikk mellom Sotra/Askøy og Bergen
sentrum via rv.555. Prinsippet bak løsningen er å tilrettelegge for økt trafikk på
ringvegsystemet, og styrke konkurranseevnen for kollektivtrafikken på rv. 555i retning
Bergen sentrum. Avbøtende tiltak i form av direkteramper mellom ny vegtunnel (kryss i
tunnel) og vestre innfartsåre retning Bergen skal vurderes.
Trafikkvurdering
Vegutformingen legger opp til å lede hovedtrafikken fra Sotra/Askøy mot Ringveg vest.
Endring av vegtrasé og kryssutforming medfører ikke at etterspørselen etter trafikk mellom
Sotra/Askøy og Bergen via rv.555, vestre innfartsåre dempes vesentlig. Trafikkberegninger
med regional transportmodell indikerer mellom 5 og 10% trafikkreduksjon på vestre
innfartsåre med alternativ 2 i forhold til 0-alternativet.
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Det skal således avvikles store trafikkmengder mellom Sotra/Askøy og vestre innfartsåre, noe
krysset ikke er tilrettelagt for. Østre rundkjøring i hovedkrysset skal betjene trafikk i begge
retninger mellom vestre innfartsåre og Sotra/Askøy, se skisse:

Trafikk fra Bergen(vestre innf.) til Sotra/Askøy
Trafikk fra Sotra/Askøy til Bergen (vestre innf.)

Trafikkstrømmene fra Sotra/Askøy og til Sotra/Askøy er i konflikt med hverandre i
rundkjøringen, og dette fører til en ekstrem overbelastning av krysset. Basert på
timetrafikkdata for trafikkstrømmene gjennom krysset (CONTRAM), viser
kapasitetsberegninger med trafikkmodellen SIDRA følgende situasjon for trafikkmengder og
avvikling. Beregningene forutsetter stor rundkjøring med 2 sirkulerende felt:

Timetrafikk (kjt/time)

Belastningsgrad (trafikk/kapasitet)

Flaskehalsen i dette krysset vil medføre at flere trafikanter endre vegvalg – og flere vil kjøre
via Ringveg vest - men ikke i en slik grad at dette vil gi akseptabel trafikkavvikling i krysset.
Beregningene viser ekstrem overbelastning og forsinkelser på over 1 time i rushperiodene, og
det er ikke realistisk med endringer i vegvalg som medfører at problemet løses.
Det er naturlig å vurdere av- og påkjøringsramper («gaffel») i retning vestre innfartsåre for å
avlaste krysset for trafikk mellom Sotra/Askøy og sentrum. Contram-beregninger av en slik
variant viser at flaskehalsen fjernes, og krysset får trafikkavvikling/kapasitet i hovedsak som i
0-alternativet.
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Det vil imidlertid være noe høy belastningsgrad for påkjøringsrampe fra sentrum mot Sotra.
Timetrafikken i påkjøringsrampen (trafikk fra Bergen/vestre innfartsåre mot Sotra/Askøy) er
beregnet å ligge i området 1.100 – 1.200 kjt./t. Denne trafikken skal veksle in i de to
kjørefeltene i den nye tunnelen mot Storavatnet. Timetrafikken før påkjøringsfeltet er ca. 800900 kjt/time på de 2 feltene. Med en normal feltfordeling antas minimum 50% av trafikken å
ligge i høyre felt, og dette vil trolig føre til noe køoppstuing når påkjøringstrafikken på ca.
1.100 – 1.200 kjt/time skal koble seg på. Praktisk kapasitetsgrense i ytre felt etter veksling
antas å ligge i området 1.400 – 1.500 kjt./time, dvs. en forventet overbelastning på ca. 200
kjt/time.
Dette vil i praksis resultere i en køsituasjon som ligner litt på dagens situasjon i
Harafjelltunnelen, men her vil trolig køeffekten bli størst i påkjøringsrampen fra sentrum. En
effekt av dette kan være at en større andel av trafikken over tid vil velge ringveg vest i retning
Sotra/Askøy i stedet for rv. 555, vestre innfartsåre. Med støtte i beregningene av vegvalg med
regional transportmodell antas overføringen av trafikk fra vestre innfartsåre til ringveg vest å
utgjøre maksimalt ca. 5.000 ÅDT. Avlastningen av vestre innfartsåre vil vi mest sannsynlig
finne igjen i form av tilsvarende trafikkøkning på vegnettet gjennom Fyllingsdalen og i
Straumeveien.
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Alternativ 3. Ny kollektivtunnel mot Liavatnet, biltrafikk på eks. rv. 555.
Beskrivelse
Ny tunnel for kollektivtrafikk fra Olsvikkrysset/Kjøkkelvikvegen til Liavatnet, med kobling
mot rv. 555 i en såkalt «gaffelløsning» som ligger nord for krysset ved Liavatnet. Alternativet
omfatter også kollektivtransport på egne felt langs lokalvegnett og kollektivprioriterende
tiltak i området Storavatnet – Olsvik - Kjøkkelvikvegen. Ny kollektivtunnel er ca 1 km lang.
Ordinær biltrafikk på dagens rv 555 og i dagens Lyderhorntunnel. Gang og sykkelfelt langs
kollektivtrasé/lokalvegtrasé. Sykkelfelt i kollektivtunnel skal vurderes.

Problemstillinger / vurderingstema
Alternative løsninger for hvordan man fører busstraséen forbi Olsvikkrysset. Kan man føre
den gjennom krysset – i tilfelle hvilken type kryss er best i forhold til krav om full
framkommelighet for buss samtidig som lokaltrafikken skal avvikles på en god måte – eller
bør busstraséen i eget plan, uavhengig av Olsvik-krysset? Det skal også vurderes om det er
mulig å få til en bussholdeplass i området Olsvik-Kjøkkelvik.

Trafikkvurdering
Det er gjennomført en krysskapasitetsberegning av rundkjøringen ved Olsvik-krysset ved
hjelp av trafikkmodellen SIDRA, basert på timetrafikkverdier fra CONTRAM, 2030prognose.
Beregningene indikerer rimelig stabil trafikkavvikling, men høy belastningsgrad på rampe fra
rv.555 mot rundkjøringen.
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Timetrafikk (kjt/time)

Belastningsgrad (trafikk/kapasitet)

Hovedårsaken til høy belastningsgrad fra avkjøring fra rv.555 er at det er relativ stor
motstrøms trafikk i rundkjøringen, primært trafikk fra arm Loddefjord mot Storavatnet (469
kjt/t). Dette er trafikk som i dag benytter rampen fra rundkjøringen ned til rv.555 i retning
Sotra/Askøy. Denne rampen er imidlertid forutsatt fjernet, slik at trafikk fra Loddefjord mot
Sotra/Askøy må kjøre gjennom rundkjøringen og videre på lokalvegnettet mot Storavatnet.
En eventuell busstrase som skal gå igjennom rundkjøringen, vil ha fri flyt på egen trasé frem
mot rundkjøringen. I retning mot Sotra/Askøy vil busstrafikken ha tilsvarende motstrøms
trafikk som trafikken fra avkjøring fra rv.555, men volumet av trafikk er lavere (kun busser),
og det vil være tilstrekkelig med tidsluker for å sikre en avvikling med rimelig god stabilitet.
Bussene vil kunne oppleve å måtte vente noe på ledig tidsluke i perioder, men det vil ikke
være forsinkelser av vesentlig betydning. Busstrafikken vil ikke bli hindret av øvrig trafikk /
tilbakeblokkering så lenge den går på egen trasé og eget felt gjennom rundkjøringen.
Dersom busstraséen kun er gjennomgående og uten å knytte seg til lokalvegnettet vil det være
en fordel å legge traséen utenom rundkjøringen i eget plan. Da vil kollektivtrafikken unngå å
måtte stoppe opp i rundkjøringen for å vente på ledig tidsluke.
Signalregulering av krysset vil kunne gi muligheter for detektorstyring av busstrafikken og
bidra til å gi flyt i trafikken for bussene, men vil redusere kapasiteten for øvrig trafikk i
krysset. Løsninger for signalregulert kryss er foreløpig ikke vurdert nærmere.
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Alternativ 4. Utvidelse av eks. rv.555 til 6 felt der 2 av feltene reserveres kollektiv.
Beskrivelse
Utvidelse av dagens firefeltsveg (dagens rv 555) mellom Storavatnet og Liavatnet til
seksfeltsveg slik at kollektivtransporten kan bruke 2 av feltene. Alternativet krever utstrossing
av eksisterende Lyderhorntunnel. I dette alternativet er det ikke aktuelt å føre syklister inn i
tunnelen. De må kjøre langs dagens veg via Loddefjord og Bjørdalspollen. Vi forutsetter
utstrossing og ferdiggjøring av ett tunnelløp om gangen i anleggsperioden slik at biltrafikken
hele tiden kan nytte ett løp.

Problemstillinger / vurderingstema
I dette alternativet vurderes spesielt anleggsperioden og trafikkavvikling gjennom
Loddefjorddalen når ett av tunnelløpene stenges. Vi forutsetter at ett løp gjøres ferdig før man
begynner på neste. I risikoanalysene skal det vurderes to alternativer:
1. Trafikken i én retning går på dagens veg gjennom Loddefjorddalen.
2. Kjøre motgående trafikk inn i ett løp i tunnelen (toveis trafikk m/ 1 felt i hver retning)
Hovedproblemstillingen er de trafikale og miljømessige konsekvensene for Loddefjorddalen i
byggefasen, forsinkelser/sårbarhet for rv. 555 og mulige avbøtende tiltak.

Trafikkvurdering
Det er gjennomført CONTRAM-beregning av et alternativ med å stenge hovedløpet i retning
sentrum, og lede trafikken i byggefasen fra Sotra/Askøy mot Bergen gjennom Loddefjord.
Konsekvensene er omfattende.

10

Loddefjorddalen må betjene en trafikkmengde på ca. 26.000 ÅDT i tillegg til eksisterende
lokaltrafikk. Dette gir en samlet trafikkmengde (etterspørsel) på opp mot 50.000 ÅDT i et
snitt mellom Loddefjord sentrum og krysset ved Liavatnet.
Vegsystemet har ikke kapasitet til å avvikle denne trafikkmengden, og det vil oppstå store
køer og forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Teoretiske beregninger indikerer over 1 time
forsinkelser og køer som forplanter seg langt tilbake på Sotra og Askøy i morgenrushet.
Det er foretatt tilsvarende simulering av en løsning der ette av tunnelløpene benyttes til toveis
trafikk, mens det andre løpet stenges for anleggsarbeid. Beregningene viser en betydelig mer
stabil situasjon enn å stenge fullt ut i en retning. Det vil bli kødannelser og økt trafikk på
omkjøringsvegnettet gjennom Loddefjord, men i vesentlig mindre grad enn ved full
strengning.
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Samlet vurdering og sammenligning av alternativ
Alternativ 1 innebærer bygging av ny 4-felts hovedveg mellom Storavatnet og Liavatnet. I
tillegg bygges det kollektivtrase på lokalvegnettet og egen kollektivtunnel mot Liavatnet.
Kollektivtrafikken får med dette egen trasé Storavatnet – Liavatnet via Loddefjord. For
reisende fra Sotra/Askøy medfører dette ulemper i form av økt reisetid for gjennomgående
kollektivrute mot sentrum. Lokaltrafikken fra Loddefjord får økte frekvenser ved at de kobles
på stamrutenettet. Trafikalt blir det ingen kapasitetsøkning på vegnettet, vegsystemet blir i
prinsippet som i 0-alternativet, dvs. noe høy belastningsgrad på enkelte ramper i krysset ved
Liavatnet. Det blir en trafikkøkning gjennom Loddefjord på ca. 3.-4.000 ÅDT som følge av
at krysset ved Olsvik fjernes. I tillegg blir det ulemper i anleggsperioden, men ikke like mye
som i alternativ 4, fordi kollektivtunnelen kan bygges først og fungere som avlastningsveg i
byggefasen. Strekningen fra Storavatnet til Lyderhorntunnelen blir avlastet for biltrafikk.
Alternativ 3 har vesentlig lavere anleggskostnader ved at det ikke bygges ny veg for
biltrafikken, men kun ny kollektivtrasé. Kollektivtraséen i alternativ 3 gir arealmessige
inngrep og krysset med Olsvik må løses, men Loddefjord unngår trafikkøkning fordi Olsvikkrysset opprettholdes. Kollektivtraseen er mer direkte i alternativ 3, og går ikke via
Loddefjord. Ingen vesentlige ulemper med omkjøring i anleggsperioden.
Spørsmålet om alternativ 1 skal velges foran alternativ 3 blir om merkostnadene og ulempene
i anleggsfasen kan forsvares med den nytten dette gir i form av trafikkavlastning på
dagstrekningen mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen. I tillegg blir det en vurdering av
hvilken kollektivtrase som er mest hensiktsmessig. Merkostnadene gir ikke bedre
kapasitet/redusert sårbarhet for biltrafikken.
Alternativ 4 har høye anleggskostnader og gir store ulemper i byggefasen. Alternativet gir
kollektivtrase som i de andre alternativene, men gir ikke trafikkavlastning ved Storavatnet
eller økt kapasitet / redusert sårbarhet for biltrafikken.
Alternativ 2 er i utgangspunktet forsøk på en utforming av trase og kryssløsning som skal
bidra til å endre transportmønsteret på overordnet nivå. Trafikkberegninger tilsier at dette
oppnås ikke, og trafikkavviklingen vil bryte sammen dersom løsningen etableres. Det er
nødvendig med av- og påkjøringsramper mot sentrum for å sikre stabil trafikkavvikling, men
også denne varianten har trafikale utfordringer. Prinsippet med å legge om traséen i en «bue»
mot ringveg vest blir med ramper mot sentrum litt meningsløs og det oppnås ikke den
effekten som var utgangspunktet for løsningen. En eventuell avlastning av vestre innfartsåre
vil maksimalt utgjøre ca. 5.000 ÅDT (ca. 5-10% av trafikken på vestre i dag), og vil dukke
opp igjen som trafikkøkning gjennom Fyllingsdalen og på Straumeveien.
Samlet vurdert handler løsningen for Storavatnet – Liavatnet om å etablere en kollektivtrase
på strekningen. Ingen alternativer gir økt kapasitet/redusert sårbarhet for biltrafikken.
Alternativ 3 etablerer kollektivtrase på den enkleste måten og med lavest kostnader. Det blir
ikke nødvendig å stenge hovedvegnettet i byggefasen og man unngår trafikkøkning gjennom
Loddefjord. Alternativ 1 og 4 har vesentlig høyere anleggskostnader ved at det bygges ny 4
felts hovedveg på strekningen. Begge alternativene medfører store ulemper i byggefasen, i
sørlig grad alternativ 4. For alternativ 4 er det vanskelig å se hva man oppnår ut over en ny
kollektivtrase. I alternativ 1 oppnås avlastning av strekningen Storavatnet –
Lyderhorntunnelen. Alternativ 2 vil medføre at trafikkavviklingen bryter sammen.
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