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Forord  

Sotrasambandet omfatter en større utvikling av transportsystemet i vestre del av Bergens-

området, mellom Bergen og Sotra.  Sotrasambandet var opprinnelig delt i tre delprosjekt med 

hver sine kommunedelplaner: to internt på Sotra samt selve kryssingen av sundet mellom Sotra 

og Bergen, dvs. mellom Kolltveit i Fjell kommune og Storavatnet i Bergen kommune.   Under 

behandlingen av planene for Sotrasambandet ble det vedtatt at planene skal forlenges østover til 

Liavatnet i Bergen kommune.  Dermed er utviklingen av Sotrasambandet også knyttet til et fjerde 

delprosjekt med sin kommunedelplan i øst mellom Storavatnet og Liavatnet.  

Konsekvensutredningen i denne rapporten gjelder den østre delen av Sotrasambandet som i sin 

helhet ligger i Bergen kommune.  Denne strekningen er i først rekke inkludert for å sikre gode 

vilkår for kollektivtrafikken når nytt samband i vest vil gi mer trafikk innover mot Bergen. I tillegg 

er det et mål for planen å skjerme nærmiljøene ved nye veganlegg og større trafikk. Det ble 

derfor vedtatt å utarbeide en kommunedelplan også for rv. 555 fra Storavatnet til Liavatnet.  

Alle konsekvenstema for kommunedelplanen for rv. 555 Storavatnet - Liavatnet er presentert i 

denne rapporten.  Konsekvensutredningen er utarbeidet i tråd med planprogrammet som ble 

vedtatt høsten 2011. 

Statens vegvesen er tiltakshaver for kommunedelplanen. Hos Statens vegvesen er Magnus Natås 

prosjektansvarlig og Lilli Mjelde planansvarlig med Norconsult som plankonsulent.  Oppdrags-

ansvarlig hos Norconsult er Hans Petter Duun med Terje Faanes, Line Elvøy og Alv Terje Fotland 

som prosjektmedarbeidere. Trafikkprognoser og beregning av prissatte konsekvenser er utført av 

Statens vegvesen ved Erik Johannesen. ROS-analysen er utført av Rambøll.  

Rapporten vil bli offentliggjort på følgende nettadresse: 

http://www.vegvesen.no /sotrasambandet 

 

Bergen  

Desember 2012  
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Sammendrag 

 

Strekningen mellom Storavatnet og Liavatnet er en del av Sotrasambandet  

Kommunedelplanen for rv. 555 Storavatnet – Liavatnet utgjør østre del av Sotrasambandet, vegsystemet 

som knytter Sotra og Øygarden til Vestre innfartsåre i Bergen. Strekningen Storavatnet – Liavatnet er ca. 

2 km og betjener også trafikk til og fra vestre deler av Loddefjord og til Askøy.  Planområdet ligger i sin 

helhet i Bergen kommune. Det strekker seg fra Storavatnet i vest til Liavatnet i øst. Planområdet omfatter 

også strekningen mellom Olsvikkrysset via Loddefjorddalen til Liavatnet. Krysset ved Storavatnet inngår ikke 

i denne planen, det er omfattet av tilgrensende plan i vest.    

Målet er å gi bedre forhold for kollektivtrafikken, sykkel og nærmiljø  

Planarbeidet og konsekvensutredningen baserer seg på planprogram vedtatt av Bergen kommune 

20.12.2011, sak 1557/11.  På bakgrunn av vedtak og behandling av planprogrammet i Bergen kommune, er 

følgende spesifikke mål satt for planarbeidet for Storavatnet-Liavatnet: 

 Ikke føre til økt vegkapasitet 

 Sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken uavhengig av annen trafikk 

 Bedre forhold for «transportsyklister»  

 Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen og i Loddefjorddalen 

 Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen, dersom Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest blir 

stengt 

 

Alternativ 

Gjennom utarbeiding av planprogram og et eget ideseminar er det vurderte i alt 23 ulike alternativer. Etter 

en vurdering av disse sto fem alternativer igjen som aktuelle i forhold til målene og problemstillingen for 

planarbeidet: 

Alternativ1: Forlengelse av Lyderhorn-

tunnelen for bil, ny buss- og sykkeltunnel 

til Loddefjord.  

Gjennomgangstrafikken flytter inn i tunnel 

og frigir dagens veg til kollektivtrafikk og 

lokaltrafikk.  

Veg:  Lyderhorntunnelen forlenges 

vestover i tunnel til Storavatnet. To felt på 

dagens veg vest for Lyderhorntunnelen 

omgjøres til kollektivfelt. Ingen endringer i 

kryssområdene ut over tiltak i krysset ved 

Liavatnet for å prioritere kollektivtrafikken 

gjennom krysset. Påkoblingen fra Olsvik til 

rv. 555 skjer via Storavatnet. 

Alternativ 1 
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Buss: Ny kollektivtunnel på ca. 800 meter etableres mellom Loddefjord og Liavatnet. Dette korter inn 

dagens ruter opp Bjørndalsbakken med knapt en km. Kollektivfelt foreslås også langs dagens rv. 555 fra 

Storavatnet, i Loddefjorddalen til terminalen ved Vestkanten.  

Sykkel: Sykkelveg langs dagens veger og egen tunnel parallelt med kollektivtunnelen mellom Loddefjord og 

Liavatnet. Sykkeltunnelen er ca. 800 m med stigning på 5 prosent. 

Alternativ 2: Ny vegtunnel rettet inn mot 

Ringveg vest og kollektivfelt i dagens 

tunnel. 

I dette alternativet blir innfartsåren fra 

Sotra og Askøy utformet som en direkte 

forlengelse av Ringveg vest. Dagens tunnel 

reserves for bussfelt og sykkelveg.  

Veg:  Helt ny vegtunnel mellom Stora-

vatnet og Liavatnet. Tunnelen ender i øst 

med gjennomgående felt mot Ringveg vest 

for å understreke at ringvegtrafikken skal 

være dominerende.  Alternativet krever 

ombygging av krysset ved Liavatnet. Påkob-

lingen fra Olsvikområdet til rv. 555 skjer via Storavatnet. 

Buss: Ett av dagens tunnelløp i Lyderhorntunnelen og to av feltene på dagens rv. 555 reserveres for buss. 

Øst for Lyderhorntunnelen går buss på eget felt langs rv. 555 mot Bergen. 

Sykkel: Ett av dagens tunnelløp i Lyderhorntunnelen brukes til sykkel, og det etableres sykkelveg langs 

dagens sidevegnett utenfor tunellen. Lyderhorntunnelen er 1115 meter og relativ flat. 

Alternativ 3: Ny kollektiv- og sykkeltunnel 

nord for dagens tunnel, biltrafikk på 

dagens veg 

I dette alternativet prioriteres kollektiv-

transport og sykkel mellom Storavatnet og 

Bergen med en kortere og mer direkte trase 

mot Bergen enn dagens Lyderhorntunnel.  

Veg:  Dagens rv. 555 opprettholdes for 

biltrafikk. Vestvendte ramper i Olsvikkrysset 

fjernes av hensyn til kapasitet og 

trafikksikkerhet ved etablering av nytt 

vegkryss ved Storavatnet.  

Buss: Kollektivfelt etableres langs dagens 

sideveg fra Storavatnet til ny ca. 1,4 km lang busstunnel. I øst knyttes tunnelen med nordvendte ramper til 

dagens veg ved Liavatnet. Busstunnelen er ca. 800 m kortere enn biltunnelen.  

Sykkel: Sykkelveg langs dagens sidevegnett og i ny sykkeltunnel parallelt med ny busstunnel. Traseen er 

relativ flat. 

Alternativ 2 

Alternativ 3 
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Alternativ 3 variant: Samme som 

alternativ 3 men busstunnel helt til 

Storavatnet.  

Forlengelse av busstunnelen hindrer inn-

grep i området ved Gamle Kjøkkelvikveien 

på nordsiden av hovedvegen, like vest for 

Lyderhorntunnelen. Busstunnelen blir ca. 

1,7 km i dette alternativet og endre i vest 

inn mot nytt kryss ved Storavatnet.  

 

 

Alternativ 4: Utstrossing av Lyderhorn-

tunnelen for nye kollektivfelt 

Kollektivtrafikken gis god og sikker fram-

kommelighet mellom Storavatnet og 

Liavatnet og videre langs rv. 555 mot 

Bergen sentrum gjennom egne kollektiv-

felt langs eksisterende veg.  

Veg:  Dagens rv. 555 opprettholdes for 

biltrafikk med samme standard og 

utforming.  

Buss: Lyderhorntunnelen strosses ut til 

tre felt i hver retning for å få plass til 

kollektivfelt i begge retninger. 

Sykkel: I dette alternativet er det ikke aktuelt å føre syklister inn i tunnelen. Sykkel får eget tilbud langs 

dagens veg via Loddefjord og Bjørndalspollen. 

Forhold til Bybanen 

Flere vedtak i Bergen kommune åpner for å vurdere Bybane til Loddefjord og Storavatnet. Det foreligger 

imidlertid ingen plan eller avklarte alternative traseer for bybanetrase til planområdet. Vurdering av 

framtidig rutestruktur inklusive bybane vil utredes i løpet av 2013.  

Inntil det foreligger planavklaring for trase for bybanen inn til planområdet, kan Bybanen ikke legges som 

premiss for planarbeidet. Planarbeidet for rv. 555 Storavatnet-Liavatnet legger derfor ikke til grunn 

framtidig innføring av bybane på strekningen, men en kollektivløsning med buss som oppfyller målene for 

kollektivtrafikken.  Dersom det innen få år blir vedtatt trase for bybane, før det blir aktuelt med realisering 

av kommunedelplanen, kan det være grunn til å ta opp løsningene for Storavatnet-Liavatnet på nytt.  

Sterk trafikkvekst  

På rv. 555 er det i dag rundt 40.000 kjøretøy pr døgn (ÅDT). I følge prognoser fram til 2030 øker trafikken i 

Lyderhorntunnelen med rundt 60 prosent. Da er det forutsatt ferdig utbygd Sotrasamband fra vest til 

Storavatnet, og Ringveg vest er åpnet i 2015.  Med nytt kryss ved Storavatnet og endringer i krysset ved 

Olsvik, vil framkommelighet på vegsystemet være tilstrekkelig.  Dette gjelder med bompenger på 

Alternativ 3 variant 

Alternativ 4 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 10 av 111 

 

Sotrasambandet som vil dempe trafikkveksten. Videre vekst etter 2030 kan gi noe kapasitets- og 

framkommelighetsproblemer. Dette gjelder særlig i alternativ 2 der krysset ved Liavatnet allerede før 2030 

vil få betydelig avviklingsproblemer for trafikk til og fra Bergen sentrum. 

Ingen av alternativene endrer de overordnete trafikkstrømmer og den generelle trafikkutviklingen i forhold 

til nullalternativet. Trafikken på vegnettet som krysser grensene for planområdet, er på sammen nivå i alle 

alternativ. Innenfor planområdet er forskjeller mellom alternativene i hovedsak trafikk i dagen vest for 

Lyderhorntunnelen og i Loddefjorddalen. 

• På strekningen mellom Olsvikkrysset og dagens Lyderhorntunnel vil trafikk reduseres betydelig når 

rv. 555 går i forlenget tunnel til Storavatnet. Reduksjonen er på 85 prosent i alternativ 1 og 80 prosent i 

alternativ 2. 

• Loddefjorddalen. Forlengelse av Lyderhorntunnelen vestover tar vekk direkte forbindelse mellom 

Olsvikkrysset og rv. 555 i alternativ 1 og 2. Dette fører til at mer av trafikken til og fra Olsvik og 

Kjøkkelvikdalen overføres fra Lyderhorntunnelen til Loddefjorddalen og øker trafikketterspørselen her 

med 60 prosent i alternativ 1 og 100 prosent i alternativ 2. Dette gjelder dersom trafikken ikke 

begrenses med tiltak mot framkommelighet og hastighet gjennom Loddefjord senterområde. 

Trafikk i anleggsperioden 

Alternativ som innebærer stenging av deler av dagens vegnett under utbygging, kan gi betydelige trafikale 

konsekvenser i anleggsperioden. Dette vil føre til at mye gjennomgangstrafikk vil ledes gjennom Loddefjord.  

Ved å bygge kollektivtunneler først, vil disse kunne brukes i anleggsfasen når rv. 555 må stenges.  I de fleste 

alternativene vil byggetid som direkte berører biltrafikken vil være kort. Dette gjelder ikke alternativ 4 hvor 

tunnelen skal strosses.  

Dersom tunnelløpet i retning sentrum stenges og trafikken fra Sotra og Askøy mot Bergen ledes gjennom 

Loddefjord i byggefasen, vil det gi en trafikketterspørsel på opp mot 50.000 ÅDT gjennom Loddefjord 

sentrum. Vegsystemet har ikke kapasitet til å avvikle denne trafikkmengden, og det vil oppstå store køer og 

forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Teoretiske beregninger indikerer over en time forsinkelser og køer 

som forplanter seg langt tilbake på Sotra og Askøy i morgenrushet. Dersom ett av tunnelløpene benyttes til 

toveis trafikk, mens det andre løpet stenges for anleggsarbeid, gir 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. 

Økt sykkeltrafikk med sykkeltunnel 

Statens vegvesen har anslått at en sykkeltunnel gjennom Lyderhorn kan ha et mulig brukspotensial på 2000-

4000 sykkelreiser pr dag (ÅDT). Dette forutsetter betydelig økt sykkelandel. Tallet er meget usikkert og vil i 

tillegg til sykkeltunnel også være avhengig av generell tilrettelegging for sykkel ellers i byområdet, 

regulering og restriksjoner på bilbruk og parkering og eventuell mer bruk av el-sykler. 

Kortere kjørelengde for buss 

Det foreligger ikke egne prognoser for framtidig busstrafikk. Dagens rutestruktur og ruteproduksjon er lagt 

til grunn. Den største reduksjon i ruteproduksjon oppnås i alternativ 1 med ny direkte tunnel mellom 

Loddefjord og krysset ved Liavatnet. Dette vil både korte inn kjørelengden og gi en større del av traseen 

med høyere hastighet for høytrafikkerte ruter mellom Loddefjord og Bergen. Innenfor planområdet gir 

dette en samlet kjøretid for bussene som er 21 prosent lavere enn i nullalternativet, mens redusert rute-km 

er på åtte prosent.  
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Alternativ 1 gir større gevinster enn alternativ 3 med direkte tunnel for busser langs rv. 555 pga. av det 

store antallet busser til og fra Loddefjord. Gevinstene med direkte tunnel i alternativ 3 er på 11 prosent for 

buss-km og to prosent på reisetid. I framtidige planer for rutestrukturen i området legges det opp til økt 

frekvens fra Sotra og Askøy, og Storavatnet får i følge Skyss økt betydning som byttepunkt. I et slikt 

perspektiv vil alternativ 3 framstå som et relativt bedre alternativ.   

Små inngrep og få konsekvenser, stor forskjell i kostnader 

Størstedelen av tiltaket gjelder nye tunneler. Inngrep i dagen avgrenses til tunnelportaler og skjæringer ved 

etablering av bussfelt. Størst inngrep gjelder kollektivfelt mellom Storavatnet og Olsvikkrysset i alternativ 3 

og delvis i alternativ 4, og ved etablering av bussfelt i Loddefjorddalen. I alternativ 3 er det også lokalt 

inngrep i området ved Gamle Kjøkkelvikveien. Samlet for hele tiltaket gir dette få og beskjedne areal-

relaterte ikke prissatte konsekvenser. Dette gjør at alternativ 3 kommer noe dårligere ut pga. nærføring av 

busstrase ved Gamle Kjøkkelvikveien og inngrep i landskapsbildet for busstrase.  Positive virkninger er 

knyttet til redusert trafikk i dagen i alternativ 1 og 2. Negative virkninger er i hovedsak knyttet til lokale 

virkninger for landskapsinngrep. 

Investeringskostnadene er kalkulert til å være fra 420 til 1090 mill. kroner i 2012-priser. For prissatte 

konsekvenser kommer alternativ 3 best ut med en liten positiv nytte. Alternativ 3 variant kommer på andre 

plass. Disse to alternativene kommer klart bedre ut enn de andre som har betydelig negativ nytte.  

Samlet sett vurderes alternativ 3 variant å komme best ut av den samfunnsøkonomiske analysen.  Det har 

en svak negativ nytte og er litt dårligere enn alternativ 3 innen prissatte konsekvenser. Lokale virkninger for 

boligområdet ved Gamle Kjøkkelvikvegen, samt noe bedre i forhold til landskapsinngrep, er likevel 

utslagsgivende for at alternativ 3 variant vurderes som marginalt bedre samlet sett i forhold til alternativ 3. 

Oppsummering av samlet samfunnsøkonomi med ikke prissatt og prissatte konsekvenser. 

Tema Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.3 var. Alt.4 

Ikke prissatte konsekvenser 
- Naturmiljø 
- Nærmiljø-friluftsliv 
- Naturressurs 
- Kulturmiljø 
- Landskapsbilde 

 
0 

0/+ 
0 
0 
- 

 
0 

0/+ 
0 
0 

- / 0 

 
0 

-/0 
0 
0 
- 

 
0 
0 
0 
0 

- / 0 

 
0 
0 
0 
0 

- / 0 

Ikke prissatte samlete konsekvenser 0 0 - /0 0 0 

Ikke prissatte samlet rangering 1 1 5 1 1 

Investeringskostnader i mill. 2012-kr 1002 1089 420 547 866 

Prissatte konsekvenser 
- Netto nytte 
- NNB (netto nytte pr offentlig kr) 

 
-1629 
-1,13 

 
-2245 
-1,10 

 
95 

0,17 

 
-69 

-0,1 

 
-954 

-1,03 

Prissatte konsekvenser, rangering 4 5 1 2 3 

Samlet rangering på grunnlag av KU 4 5 2 1 3 

 

 

Liten risiko og sårbarhet 

For trafikantene er det i første rekke mulighet for ulykker i tunnelene og mange potensielle skadde som 

utgjør den største risikoen, samt økt trafikk på sidevegnettet i noen av alternativene. Totalt sett bidrar 

imidlertid ingen av planforslagene til kritisk risiko for trafikantene. I tillegg til risiko for trafikantene er det 
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vurdert risiko for tredjeperson og sårbarhet knyttet til ulykker i anleggsfasen, fare for skred og ras, 

akuttutslipp fra transport, ulykker under lek og fritid og sårbarhet for ekstrem nedbør.  

Igjen av alternativene vurderes som kritisk i forhold til sikkerhet og sårbarhet for omgivelsene, trafikantene, 

personer eller aktiviteter i nærheten av veg. Forskjellen mellom alternativene er liten, men samlet sett 

kommer alternativ 3 variant noe bedre ut enn de andre alternativene både i forhold til trafikantsikkerhet og 

ROS-analysen.  

Som en del av ROS-analysen er det vurdert tiltak for ytterligere å redusere risikonivået ut over tiltak og 

rutiner som er nedfelt i retningslinjer for detaljplanlegging, utforming og bygging av veganlegg.  Økt risiko 

ved utbyggingsalternativene er i hovedsak knyttet til toveis trafikk i kollektivtunnel. Følgende forslag til 

avbøtende tiltak er foreslått:  

• Tomme busser til og fra Bergen bør går på vegnett for øvrig biltrafikk for å redusere sannsynligheten 

for møteulykker i kollektivtunnelen. 

• Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel  

• Midtdeler i kollektivtunnelen med utvidet tunnelprofil. 

• Kun busser i kollektivtunnelen, ikke åpne tunnel for biltrafikk  

• Utvidelse av tverrprofil i kollektivtunnel til T10,5  

Lokal utvikling, små virkninger for arealbruk, bedre tilgjengelighet for busstrafikanter og syklister 

I tråd med planprogrammet er virkninger for regional og lokal utvikling avgrenset til endring i arealbruk og 

arealinngrep samt endringer i tilgjengelighet. 

Arealinngrepene er relativt beskjedene og berører i liten grad eksisterende bebyggelse eller planlagt 

utbygging. Største konsekvens for eksisterende områder er helt lokalt ved Gamle Kjøkkelvikveien i alternativ 

3. Her må garasjeanlegg og næringsrelaterte bygg rives for å få plass til bussveg og sykkelveg. 

For busstrafikanter og syklister bedres tilgjengeligheten til Bergen i flere av alternativene. Lokalt vil buss-

trafikk fra Olsvik mot Bergen får en omvei via Storavatnet i alternativ 3 variant. For biltrafikk mellom Olsvik 

og Kjøkkelvik og Bergen blir det en lengre rute via Storavatnet eller via Loddefjord i alternativ 1 og 2. Ellers 

er det beskjedne endringene for tilgjengeligheten til viktige lokale og regionale reismål. 

Samlet evaluering av konsekvenser og måloppnåelse 

I en samlet evaluering basert på måloppnåelse, sikkerhet, lokal utvikling og samfunnsøkonomisk konse-

kvensanalyse, framstår alternativ 3 variant som best blant utbyggingsalternativene. Dette alternativet 

skårer best på alle hovedtema i evalueringen.  Forskjellene fra null-alternativet er imidlertid ikke stor og 

gjelder i første rekke forbedringer for busstrafikk og transportsyklister.  

Ingen av alternativene, heller ikke nullalternativet, vil i seg selv hindre økt trafikketterspørsel gjennom 

Loddefjord ved stengning av Lyderhorntunnelen eller tunnelen på Ringveg vest mot Liavatnet.  Omkjøring 

via Loddefjord er eneste alternative kjørerute i slike tilfeller. Sårbarheten i transportsystemet mellom 

Bergen og områdene vest for Lyderhorn er derfor stor ved hendelser som stenger hovedvegen. Sårbarheten 

i det samlede transportsystemet bedres ved at kollektivtransporten kan gå uavhengig av biltrafikken. 
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Samlet sammenstilling av måloppnåelse, risiko, lokal utvikling og konsekvenser. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 var Alt. 4 

Rangering i forhold til måloppnåelse 4 1 3 1 4 

Risiko og sårbarhet 3 5 4 1 2 

Lokal utvikling 3 4 5 1 1 

Konsekvenser, prissatte og ikke prissatte 4 5 2 1 3 

SAMLET RANGERING 4 4 3 1 2 

 

Anbefaling 

Primær anbefaling: utsette videre planlegging til endelig valg mellom buss eller bybane til Storavatnet 

Statens vegvesen mener at løsning for kollektivtransportsystemet i vest mellom Storavatnet og Liavatnet 

bør inngå i en større sammenhengende kollektivstrategi for hele Bergensregionen. Statens vegvesen er enig 

i prinsippet om at kollektivtransport bør prioriteres på egne felt eller egne traséer. Dette prinsippet bør 

gjelde for hele vestkorridoren inn mot Bergen sentrum, og det bør foretas et valg om det skal være buss 

eller bybane som skal danne hovedstammen i et slikt kollektivsystem.  

Før et slikt valg, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta et valg av transportløsning for den 

avgrensende parsellen mellom Storavatnet og Liavatnet. Statens vegvesen finner det vanskelig å kunne 

anbefale løsninger som innebærer store investeringer i kollektivanlegg på en kort strekning der valg av 

framtidig kollektivtransportsystem ikke er foretatt, og vi dermed ikke vet om investeringene vil inngå i en 

framtidig kollektivløsning.  

Foreliggende forslag til kommunedelplan er basert på at man velger buss som framtidig kollektivtransport-

system. Dersom bybane blir valgt som framtidig kollektivtransportsystem, vil behovene i det totale 

transportsystemet bli annerledes. Dette vil påvirke løsningsvalgene og vurderingene av alternativ.  

Statens vegvesen anbefaler derfor primært å utsette videre planarbeid på strekningen Storavatnet – 

Liavatnet til endelig valg mellom buss eller bybane er gjort og hovedprinsippene i nytt kollektivsystem er 

fastlagt. 

Subsidiær anbefaling: Alternativ 3 variant med lang busstunnel og egen sykkeltunell 

Dersom buss blir valgt som framtidig kollektivtransportsystem, vil Statens vegvesen subsidiært anbefale 

alternativ 3 variant med ny kollektivtunnel og sykkeltunnel nord for dagens Lyderhorntunnel og med 

biltrafikken på dagens rv. 555. Kollektivtunnelen bør føres forbi dagens boligområde langs Gamle 

Kjøkkelvikvei av hensyn til nærmiljø og bomiljø, trafikksikkerhet for beboerne samt estetikk og visuell 

opplevelse av veganlegget. 

Alternativ 3 variant tilfredsstiller målene for tiltaket på en god måte, har nest lavest investeringskostnad og 

gir best nytte i form av innkorting og prioritering av trasé for busstrafikken mellom Bergen sentrum og 

Sotra, Øygarden, Askøy, Drotningsvik, Godvik og Olsvikområdet. Sykkeltunnel i alternativ 3 og 3 variant gir 

også størst innkorting av hovedsykkelruten mellom Bergen og Bergen vest, Sotra og Askøy.  

Siden sykkeltunneler av denne lengde ikke er utført tidligere i Norge, vil det være usikkerhet med hensyn til 

godkjenning. Endelig løsning for sykkel må derfor avklares som del av det videre detaljplanarbeidet. 
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1 Innledning 

1.1 DAGENS SITUASJON 

1.1.1 Planområdet, hovedtrekk 

 
Figur 1.1. Sotrasambandet, kommunedelplan for hovedsambandet rv. 555 Kolltveit-Storavatnet, og 
planområdet for forlengelsen østover til Liavatnet. 

Planområdet ligger vest i Bergen mellom Storavatnet og Liavatnet. Ved Storavatnet knytter hovedvegen fra 

Askøy (fv. 562) og dagens og framtidig hovedveg fra Sotra (rv. 555) seg sammen i et nytt kryss.  Øst for 

krysset ved Storavatnet går Sotratrafikken og Askøytrafikken på samme vegnett østover langs rv. 555 til og 

fra ulike målpunkt i Bergen.  Planområdet omfatter ikke selve kysset ved Storavatnet, dette inngår i 

tilgrensende kommunedelplan for rv. 555 mellom Kolltveit på Sotra og Storavatnet i Bergen (Plan-id 

19920000).  I øst strekker planområdet seg til Liavatnet og omfatter nytt kryss under bygging for kobling 

mellom ny Ringveg vest (fv. 557) og Vestre innfartsåre (rv. 555).  Planområdet omfatter også Lodde-

fjorddalen og Loddefjord bydelssenter. 

Planområdet er preget av hovedvegsystemet gjennom området som dels består av firefelts hovedveg 

(rv. 555) og tofelts lokalveger til områdene rundt.  I tillegg til veganleggene er landskapet preget av 

markante fjellformer som Lyderhorn og store vann som Storavatnet og Liavatnet. Bebyggelsen består 

hovedsakelig av boligområder. Det er stort innslag av blokkbebyggelse bygd ut tidlig på 1970-tallet ved 

Loddefjord.  I Olsvik, Brønndalen og Godvik nord for rv. 555 er det rekkehus og boligblokker utbygd i opp til 

i dag.  Det er næringsområder av større omfang ved Drotningsvik vest for planområdet og ved Olsvik 

nordvest for planområdet. 

Boligbebyggelsen ligger tett på vegen i Loddefjorddalen, og bydelssenteret har publikumaktiviteter på 

begge sider av vegen. Det er boligbebyggelse ved vestre tunnelinnslag for Lyderhorntunnelen og et stykke 

vestover. I østre del av planområdet ved Liavatnet er det lite utbygd.  

Sambandet mellom Sotra og Bergen, 
kommunedelplan rv. 555 Kolltveit - Storavatnet 

Rv. 555  
Storavatnet -  
Liavatnet 
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Figur 1.2. Studieområdet for kommunedelplan rv. 555 Storavatnet-Liavatnet.   

 

 
Figur 1.3. Skråfoto over studieområdet.   

Liavatnet 
Storavatnet 

Loddefjord  

Lyderhorn 
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1.1.2 Transportfunksjonen til rv. 555 

Rv. 555 som del av overordnet regionalt vegnett 

Rv. 555 er en del av det overordnete nasjonale vegsystemet i Bergensområdet som knytter sammen Bergen 

og nabokommunene i vest.  Ved forvaltningsreformen som omfordelte ansvaret for hovedvegsystemet, ble 

rv. 555 fra Bergen sentrum til Kolltveit på Sotra opprettholdt som riksveg. Begrunnelsen for dette ligger i 

vegens overordnete funksjon for transport til viktige havne- og industrianlegg på Sotra og Øygarden og 

kobling til større byområder. Rv. 555 utgjør også Vestre innfartsåre til Bergen og betjener stor arbeidsreise-

trafikk med betydelig rushtidstopper morgen og kveld.   

Dagens E39 brukes også av lokal trafikk 

Det er korte avstander på tvers av kommunegrensene mellom Bergen, Fjell på Sotra og Askøy. Dette gjør at 

området på tvers av kommunegrensene fungerer som ett integrert byområde med mye lokaltrafikk. De 

store befolkningskonsentrasjonene både på Bergenssiden og på Sotra og Askøy, samt flere regionale sentra 

i området, fører til mye lokaltrafikk på hovedvegnettet.  

Figur 1.4. Hoved- og lokalvegnettet og utbygde områder i og ved planområdet. 

Lia- 
vatnet 

Storavatnet 

Loddefjord 
bydelssenter 

Hetlevik 

Vadmyra 

Olsvik 
Kjøkkelvik 

Gravdal 

Lyngbø 

Drotningsvik 

Breivik 

Alvøen 

Bjørndal 

Godvik 

Vedtatt KDP for 
Sotrasambandet til 
Storavatnet 

Lyderhorn 

Lervik 
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1.1.3 Kollektivtilbudet i planområdet 

Det er to terminaler og viktige omstigningspunkt i området. Loddefjord terminal ved bydelssenteret er 

viktigste terminal i området med korrespondanse og knutepunkt for en rekke lokale ruter. Det går buss fra 

terminalen til Bergen sentrum hvert 10. minutt.   

Storavatnet terminal der trafikk fra Askøy og Sotra møtes, er omstigningspunkt mellom ekspressruter og 

lokalruter for trafikk mellom Sotra, Askøy og ulike destinasjoner i Bergen. Fra Sotra og Askøy går en god del 

ruter også direkte gjennom Lyderhorntunnelen og ikke innom terminalen i Loddefjord. Noe av kollektiv-

trafikken fra og til Askøy går med hurtigbåt mellom Kleppestø og Nøstet i Bergen sentrum.  

Figur 1.6. Forenklet oversikt over buss-systemet rundt Storavatnet og Loddefjord terminaler. 

Gjennomgående 
riksveg nord-sør langs 
Vestlandet 
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til Bergen 

Sotrasambandet 

Bergen 
sentrum 
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Søndre innfartsåre fra Os, Stord, 
Haugesund og Stavanger  

Ringveg vest til 
Sandsli, Kokstad 
og Bergen 
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Askøy  

Sotra og 
Øygarden  

Rv. 555  
Rv. 555  

Fv. 562  

E 39 

E 39 

Fv. 557  

Planområde rv. 555 
Storavatnet - Liavatnet 

2 km  

Figur 1.5. Planområdet i forhold til overordnet vegnett. 
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1.1.4 Problemstillinger knyttet til dagens vegsystem 

Dagens veg mellom Storavatnet og Liavatnet er fire felts motorveg.  I tillegg til dagens og framtidig planskilt 

kryss ved Storavatnet er det et kryss for kontakt med sidevegnettet vest for Lyderhorntunnelen 

(Olsvikkrysset) og ved Liavatnet.  Ved Liavatnet er det under bygging nytt kryss mellom Ringveg vest 

(fv. 557) og Vestre innfartsåre (rv. 555) med åpning i 2015.  Trafikkvolumet på rv. 555 er i dag rundt 40.000 i 

ÅDT.   

Strekningen betjener trafikk mellom Bergen og Sotra og Askøy og bolig- og næringsområder i Bergen vest. 

Det er til tider betydelige avviklingsproblemer med kødannelser i rushtimene. Vegsystemet er også sårbart 

for ulykker og stopp i trafikken.  Køoppstuving innenfor planområdet gjelder i hovedsak vestgående trafikk 

ved krysset ved Storavatnet med fletting mellom trafikk rett fram til Sotra og avramping for trafikk til Askøy, 

og tilbakeblokkering ved Storavatnet pga. avviklingsproblemer lenger vest på Sotravegen.  

Kommunedelplan for Sotrasambandet mellom Kolltveit og Storavatnet, inklusive nytt kryss ved Storavatnet 

er vedtatt.  Denne vil bli gjennomført før tiltak videre østover til Liavatnet og inngår dermed i null-

alternativet.  Dagens avviklingsproblemer er dermed ventet å bli vesentlig mindre.  Nytt samband til Sotra 

vil sammen med trafikkvekst imidlertid gi økt trafikk på strekningene. Denne veksten dempes med 

bompenger som forutsettes innført for nytt Sotrasamband. 

Det er ikke egne bussfelt på strekningen og bussene må dele samme felt som øvrig biltrafikk. Bussene har 

dermed samme avviklingsforsinkelser som øvrig trafikk.  

Det mangler et sammenhengende sykkelvegnett for transportsykling i studieområdet. Syklister må i dag 

bruke sidevegnett, fortau og usammenhengende gang- og sykkelveger. 

Rv. 555 fører til mye trafikkstøy. Dette rammer i første rekke boligområder ved Godviksvingene like vest for 

Lyderhorntunnelen nord for riksvegen, og områder ved Klasatjørn sør for riksvegen. Riksvegen er også en 

betydelig barriere for kommunikasjon og tilgjengelighet mellom boligområdene i nord og bydelssenteret 

ved Loddefjord, og for tilgjengeligheten til friområdene i nordre del av Storavatnet. Også i Loddefjorddalen 

er det trafikkstøy, barrierer og nærmiljøbelastninger. 

Strekningen er ikke spesielt ulykkesutsatt. I følge trafikksikkerhetsplanen for Bergen er verken hovedvegene 

eller sidevegnettet innenfor studieområdet markert som utrygge strekninger. I tiårsperioden 2002-2011 er 

det registeret 23 ulykker på rv. 555 mellom Storavatnet og Liavatnet. En av disse var alvorlige. På vegen 

mellom Olsvikkryset via Loddefjord til Liavatnet var det i samme periode registrert 76 ulykker. En av disse 

var dødsulykke.  Skiltet hastighet på rv. 555 er 80 km/t og langs vegen via Loddefjord er i hovedsak 60 km/t 

men 40 km/t gjennom senterområdet. 

Oppsummert er problemstillingene ved dagens rv. 555 Storavatnet-Liavatnet spesielt knyttet til følgende 

tema: 

 Sikker trafikkavvikling 

 Sikker framkommelig og regularitet for busstrafikk 

 Behov for sammenhengende hovedsykkelvegnett 

 Nærmiljøbelastning fra vegtrafikk 
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1.2 MÅL 

1.2.1 Hovedmål for Sotrasambandet 

Plan for strekningen Storavatnet-Liavatnet er knyttet til øvrige deler av Sotrasambandet og er forankret i 

felles hovedmål for sambandet.  På bakgrunn av nasjonale planer og retningslinjer, lokale vedtak, 

konseptvalgutredningen (KVU) for Sotrasambandet [25]og KVU for regionpakke Bergen [28], er det i 

planprogrammet formulert følgende mål for hele Sotrasambandet, i noe forkortet versjon: 

 Bedre kontakt mellom Sotra og Bergen.  

Sikre gode og effektive kommunikasjonsforhold for Sotratrafikken til bysentrum, bydeler og til sentrale 

transportknutepunkt for hovedvegnett, jernbane, sjø- og lufttransport. 

 Bidra til lokal og regional vekst 

Langsiktig gode kommunikasjonsforhold som grunnlag for videre vekst og verdiskaping lokalt, og videre 

utvikling av Bergensregionen som en felles arbeids-, bolig- og serviceregion. 

 Nullvisjonen for trafikksikkerhet 

Nullvisjonen, dvs ingen drept eller livsvarig skadde i trafikken, skal danne grunnlag for sambandet. 

 Mindre utslipp av klimagasser.  

Bidra til at transportsektoren reduserer utslipp av klimagasser. 

 

1.2.2 Delmål for Sotrasambandet 

I planprogrammet er følgende delmål satt for hele sambandet sett under ett (sitat fra Planprogrammet 
[30]):  
« 

 Transportutvikling  

- Sambandet skal ha tilstrekkeleg standard og kapasitetsreserve ut over venta trafikkmengde i 2030.  

- Sambandet skal være effektivt, sikkert, fleksibelt og robust.  

- Alle trafikantgrupper skal sikrast god framkomst og god trafikktryggleik.  

- Sambandet skal sikre betre framkomst, mindre kø og kortare reisetid mellom Sotra og Bergen enn 
det er i dag. Det skal takast god omsyn til næringstransport.  

- Transportmengda i nytt fastlandssamband skal ikkje ha store negative konsekvensar på den totale 
tilgjengelege kapasiteten til eksisterande transportnett i Bergen.  

 

 Kollektivtransport  

- Det skal leggjast til rette for at større del av transportbehovet mellom Sotra og Bergen skal kunne 
dekkast gjennom auka bruk av kollektivtransport.  

- Kollektivtransporten skal ha god framkomst på eige felt eller eigen trasé uavhengig av annan trafikk. 
Den skal kunne prioriterast føre annan trafikk der det er blanda trafikk.  

- Det skal etablerast effektive kollektivknutepunkt med god tilgjenge til overordna vegnett.  

 

 Gangog sykkeltransport  

- Bruk av sykkeltransport skal aukast  

- Det skal etablerast gode, effektive og trygge ruter for sykkeltransport Sotra Bergen som kan inngå i 
planlagt hovudrutenett for sykkeltransport i Bergen.  

- Det skal etablerast godt og trygt samband for gåande Sotra – Bergen  

 

 Økonomi og finansiering  

- Sambandet skal kunne gjennomførast innanfor realistiske rammer for finansiering.  
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 Lokal og regional utvikling – arealbruk  

- Det skal vere god samordning mellom areal- og transportutvikling.  

- Nytt samband skal bygge opp under den senter- og næringsstrukturen som dei berørte kommunar 
har vedteke.  

- Det skal vere lett tilgjengelege og attraktive sambandsløysingar mellom senterområde, større 
bustadområde / næringsområde og nytt samband.  

- Ein skal unngå inngrep i eksisterande bustadområde så langt det er råd.  

 

 Nærmiljø  

- Veganlegg og områda som ligg inntil vegen, skal utformast på ein måte som tek omsyn til 
bustadmiljø og grøntområde i høve til vegens støy og barriereverknad  

- Krav til grenser for støy og anna forureining i omgjevnadene skal samsvare med gjeldande 
retningsliner.  

 

 Landskap og estetikk  

- Veganlegg skal utformast slik at det tilpassar seg lokale landskapstilhøve både på Sotrasida og 
Bergenssida. Verdfullt og sårbart landskap skal takast spesielt omsyn til.  

- God estetikk skal prioriterast ved utforming av veg og dei anlegg som høyrer til.  

 

 Reiseoppleving  

- Sambandet skal gje ei god reiseoppleving og eit visuelt inntrykk av overgangen mellom innland og 
kystområde.  

 
Naturog kulturmiljø  

- Veganlegg skal utformast slik at det tar omsyn til viktige natur og kulturminne.  

 

 Klima  

- Det skal leggjast vekt på løysingar som gir lågt utslepp av klimagassar» 

 

1.2.3 Spesifikke delmål for strekningen Storavatnet-Liavatnet 

De fleste delmål er like aktuelle for hele strekningen mellom Kolltveit og Liavatnet. Dette gjelder bl.a. 

naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, landskap og reiseopplevelse, nærmiljø og naturresurser er tema 

som blir tatt opp i konsekvensutredningen for strekningen Storavatnet-Liavatnet. Dette gjelder også lokal 

og regional utvikling i forhold til arealbruk.   

Noen av delmålene vil imidlertid ha noen særtrekk for ulike deler av strekningen Kolltveit – Storavatnet -

Liavatnet. Dette gjelder bl.a. delmål for kapasitetsutfordringene som i hovedsak er knyttet til kryssingen av 

sundet og strekningene på Bergenssiden opp mot broen. Mellom Storavatnet og Liavatnet er kapasiteten 

med fire felt og planfrie kryss og med utbedring av Olsvikkrysset ansett for å ha tilstrekkelig feltkapasitet. I 

forhold til mål om kollektivtransport (se neste delmål) og delmål om at tiltaket ikke skal føre til negative 

virkninger for kapasiteten på eksisterende vegnett i Bergen, leder til at dagens kapasitet innenfor 

planområdet ikke skal økes, men opprettholdes. 

Ved behandling av planprogrammet ble delmål om kollektivtrafikk utdypet av Byrådet i Bergen:  

Kollektivtransporten skal styrkes framfor personbiltransport mellom Sotra og Bergen sentrum. 

Planarbeidet må tilrettelegge for kollektivtransport med buss på egen trasé mellom Storavatnet og 

Liavatnet, som alternativ løsning til mulig framtidig bybane fra Storavatnet. (Møte 201211 sak 1557-11) 
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For strekningen Storavatnet-Liavatnet legges det dermed til grunn at det skal etableres bussfelt som sikrer 

full framkommelighet for bussen uavhengig av vegtrafikken. 

Langs strekningen Storavatnet-Liavatnet er det forhold for transportsykling som er mest aktuelt. Lokale 

gang- og sykkelforbindelser er mer aktuelle på tvers av hovedvegen og innen nærområdene. Det blir derfor 

i planarbeidet lagt til grunn at det skal legges til rette for god overordnede hovedrute for sykkel fra Sotra og 

Askøy til Bergen. 

På dette grunnlaget er de spesifikke målene for rv.555 Storavatnet-Liavatnet at planen skal  

1. Ikke føre til økning i vegkapasitet 

2. Sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken uavhengig av annen trafikk 

3. Bedre forhold for «transportsyklister»  

4. Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen og i Loddefjorddalen 

5. Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen, dersom Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest blir 

stengt 

 

 

1.3 PLANPROGRAMMET 

Planprogram fastsatt i desember 2011  

I tråd med reglene i Plan- og bygningsloven er det utarbeidet et planprogram som avklarer innhold, 

geografisk og tematisk avgrensing og medvirkning i planarbeidet [30]. Programmet ble utarbeidet av 

Statens vegvesen i samråd med en referansegruppe med deltakere fra Hordaland fylkeskommune, Bergen, 

Fjell og Askøy kommune.  

Planprogrammet ble sendt på høring i perioden 5. juni 2011 til 15.august 2011. Etter behandling av 

innkomne høringsmerknader og revidering av planprogrammet, ble planprogrammet fastsatt av Bergen 

kommune 20.12.11, sak 1557/11 og Fjell kommune 27.10.2011 sak 94/11.  

Planprogrammet med de vedtak som er gjort i ettertid, ligger til grunn for planarbeidet og 

konsekvensutredningen. 

 

1.4 FORHOLD TIL ANDRE PLANER  

En rekke vedtatte overordnede planer og pågående planprosesser har betydning for arbeidet. Nedenfor er 

de mest sentrale gitt en kort omtale. 

 

1.4.1 Nasjonal Transportplan  

Sotrasambandet er en del av riksvegnettet og blir behandlet som en del av NTP (Rv 555 Bergen – Sotra, arm 

av Riksvegrute 4a). I gjeldende NTP ligger det inne 400 mill. kr til sambandet i perioden 2010-2019.  I 

transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 prioriteres Sotrasambandet dersom rammene økes ut over de 

foreløpige planleggingsrammene som er lagt til grunn for arbeidet med NTP.  Bevilgninger til 

Sotrasambandet blir først avgjort ved behandling av den nye NTP for 2014-2023 våren 2013.  
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Figur 1.7. Utklipp fra Bergen kommunes kommuneplan, med studieområdet for rv. 555 Storavatnet-

Liavatnet inntegnet. 

1.4.2 Regionale planer 

Sotrasambandet er omtalt i flere regionale planer utarbeidet av Hordaland fylkeskommune. 

Sotrasambandet er et prioritert vegprosjekt for fylkeskommunen, men ettersom det er et riksvegprosjekt er 

det direkte engasjement for fylkeskommunen knyttet til å fremme tiltaket i nasjonal, statlig vegbevilgninger 

og ved utforming av bompengesøknad når det blir aktuelt.  

1.4.3 Lokale planer 

 
Figur 1.8. Større planer i området. 
 

Planid 1992000 
Kommunedelplan 
Rv. 555  Fjell kommune-
Storavatnet 

Planid 60730000 
Fagerdalen 

Planid 18630000 
Lyderhornslien øst 

Planid 15900000 
Loddefjord 
sentrale deler 

Planid 16000000 
Bjørndalsbakken 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 24 av 111 

 

Det meste av arealene mellom Storavatnet og Liavatnet er detaljregulert, men det er fortsatt planaktivitet i 

området.   

Reguleringsplan Lyderhornslien sør, planid 18630000  

På østsiden av Loddefjorddalen er det vedtatt plan (4.10.2012) for et 220 daa stort område for ca 500 

boenheter og en barnehage. Adkomst er planlagt fra Kjøkkelvikvegen. Store deler av området er støyutsatt 

og det forutsettes særskilte støytiltak for utbyggingen. Deler av området er også satt av til boligformål i 

kommuneplanen (B38). 

Reguleringsplan Fagerdalen, planid 60730000 

Ved Storavatnet grenser planområdet for Fagerdalen opp mot planen for rv. 555.  Planområdet avgrenses 

av rv. 555, kryssområdet og fv. 562 Askøyveien. Området er under planlegging for bolig og 

næringsvirksomhet. Området nærmest kryssområdet er avsatt som område for industri, kontor og lager i 

kommuneplanens arealdel (I/K/L 14), og som bolig nord for dette (B41). 

Reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler, planid 15900000 

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler. Intensjonen med denne planen er å 

legge til rette for en urban utvikling av Loddefjords sentrale deler med miljøgate, offentlige rom og fasader 

med henvendelse mot gateplan.  Planen medfører en kraftig omlegging av vegsystemet og flytting av 

dagens kollektivterminal til en gateterminal (jfr Figur 3.10 side 47).  

Reguleringsplan Bjørndalsbakken boligområde, planid 16000000 

Planområdet er på ca. 25 daa. Hovedformålet er å legge til rette for tre boligblokker med totalt ca. 50 

boenheter, og tre småhus eller rekkehus med inntil 6 boenheter. Området omfattes av senterområde S 27 

avsatt i kommuneplanens arealdel. Planområdet får adkomst via eksisterende kommunal veg 

"Bjørndalsbakken".  Vegen skal opparbeides med fortau helt opp til fotgjengerbroen mot Bjørgeveien. 

Fastlandssambandet Sotra Bergen, planid 1992000 

Kommunedelplan rv. 555 Sotra-Bergen, strekning Fjell kommunegrense- Storavatnet, ble vedtatt av Bergen 

bystyre 19. september 2012. Vedtak innebærer at ny rv. 555 vil gå i bro over sundet mellom Fjell og Bergen 

og føres i tunnel inn mot Storavatnet. Vestre del av planområdet for rv. 555 Storavatnet – Liavatnet 

overlapper østre del av vedtatt plan mot vest for sikre god tilknytning mellom de to planene. Jfr også 

omtale under kapittel 2.2.1. 

 
Figur 1.9. Vedtatt alternativ C7 for Sotrasambandet mellom Fjell kommune og Bergen kommune til og med 
krysset ved Storavatnet. 
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2 Omtale av tiltaket 

 

2.1 STANDARD 

Valg av standard avhenger av vegens transportfunksjon og trafikkmengde 20 år fram i tid. Ut fra funksjon, 

områdetype og trafikkmengder faller rv. 555 inn under begrepet «Stamveger og andre hovedveger» i 

Statens vegvesens Håndbok 017 for veg og gateutforming [26].  I samsvar med håndboken og aktuelle 

trafikkmengder, blir det lagt til grunn for planarbeidet at det skal være en fire-felts veg etter 

dimensjoneringsklasse S7. Typisk tverrsnitt for S7 er vist i figuren under med minimum 19 meter samlet 

bredde.  I løsninger som baserer seg på eksisterende veg, kan det være aktuelt å tilpasse utformingen noe 

til geometrien til eksisterende veg.    

 
Figur 2.1. Tverrprofil S7, 19 m vegbredde (mål i m). 
 

I forhold til tunnellengde og trafikk, er tunneltverrsnitt for denne type veg tunnelprofil T9,5 for tunnelklasse 

F med to løp [27]. Dette er også aktuelt for busstunnel, men det kan vurderes om denne kan gå ned til profil 

8,5, dvs samme feltbredde men noe mindre skulder.  For busstunnel med adskilt for sykkelveg med fysisk 

veggskille, vil det være behov for 5 m til sykkel. Den endelige dimensjoneringen avklares i reguleringsplan-

fasen.

 
Figur 2.2. Normal profil for tunnel T9,5 Hovedveg firefeltsløsning etter Håndbok 017.  
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2.2 ALTERNATIV 

2.2.1 Nullalternativet 

I tråd med Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser, evalueres konsekvensene av nytt tiltak i 

forhold til et nullalternativ. Nullalternativet innebærer en forlengelse av dagens situasjon inklusive vedtatte 

planer og tiltak i løpet av analyseperioden fram til 2030.  

Nullalternativet tilsvarer dagens vegsystem med samme standard og kryssløsning  

Normalt vedlikehold og utbedringer ligger inne som del av nullalternativet. Det innebærer også at dagens 

standard opprettholdes og ikke forringes over tid. Nullalternativet er dermed lik dagens firefelts veg og 

dagens kryssløsninger. Også dagens fartsgrenser vil bli opprettholdt i nullalternativet. 

Stort nyanlegg i øst og planer vest for studieområdet 

 Ringveg vest 

Øst for studieområdet er Ringveg vest under 

utbygging. Dette innebærer ny fire felts veg 

fra Sandeidet ved Fyllingsdalen og nytt kryss 

ved Liavatnet. Krysset vil delvis ligge på 

fylling i Liavatnet. Som del av arbeidet med 

Ringveg vest vil også deler av Liavatnets 

vestre bredd bli utfylt med etablering av ny 

strandlinje og ny turveg langs vannet [36]. 

 

 

 

 

Sotrasambandet Fjell – Bergen 

 I vest grenser planområdet til vedtatt 

kommunedelplan for rv. 555 Fastlands-

sambandet Sotra–Bergen. Parsellen 

kommunegrensen mot Fjell –Storavatnet, 

(planID 19920000) ble vedtatt av Bergen 

kommune 19.09.2012, sak 202/12. [32] 

 

  

Figur 2.3. Illustrasjon av kryss mellom Ringveg 
vest og rv. 555 ved Liavatnet, sett fra nord 
mot Loddefjord og med Lyderhorn til høyre. 
Dette anlegget åpnes sensommeren 2015. 

 

Figur 2.4. Utsnitt av plankart for vedtatt 
kommunedelplan alt. C7 mellom grense til 
Fjell kommune og Storavatnet. Planen viser 
to alternative lokaliseringer av buss-
terminal ved Storavatnet som skal avklares 
i neste planfase. 
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Trafikkvekst fram til 2030 

Nullalternativet omfatter forventet trafikkøkning i analyseperioden. Forskjellene mellom dagens situasjon 

og nullalternativet er i hovedsak knyttet til forventet trafikkøkning på dagens vegnett.  Det er ventet en 

trafikkvekst på om lag 60 prosent langs dagens rv. 555 i planområdet. Det er gjort nærmere rede for dette i 

kapittel 3.1.   

 

2.2.2 Siling og valg av alternativ for utredning 

Utvikling av alternativ 

I planprogrammet presenteres det noen mulige alternativ for videre utredning.  For å sikre at alle 

muligheter for nye ideer fanges opp, ble det arrangert et ideseminar 31. januar 2012. På seminaret deltok 

fagpersoner fra Statens vegvesen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Skyss, Fjell kommune, 

Askøy kommune og Norconsult.  På seminaret ble det arbeidet systematisk med utvikling av alternativ for 

tre scenarier:  

1. Veg og buss som permanent løsning for kollektivtrafikken 

2. Veg og kollektivløsning basert på buss før bane innen overskuelig tid 

3. Veg og kollektivløsning for bybane med buss som mating 

 

Det ble utarbeidet i alt 23 alternativ innen disse scenariene. 

 

Forhold til bybane 

I følge planprogrammet er ett av målene for planarbeider at det skal legges til retter for at større del av 

transportbehovet mellom Sotra og Bergen skal dekkes med kollektivtransport, og at kollektivtransporten 

skal sikres god framkommelighet med egne felt eller trasé uavhengig av øvrig trafikk. Det er videre lagt til 

grunn at det kan være aktuelt med bybane til Storavatnet.  

Bybane til Storavatnet vil sikre målene om god kvalitet og sikker framkommelighet for kollektivtrafikken 

mellom Storavatnet og sentrale deler i Bergen.  Det foreligger også vedtak om at bybanen skal forlenges til 

alle bydeler, bl.a. ved Bergen kommunes og Hordaland fylkeskommunes tilslutning til KVU for Bergens-

området. Ved Bergen kommunes vedtak av kommunedelplan for Sotrasambandet vest for Storavatnet, ble 

det vedtatt at bybane skal vurderes over ny Sotrabro (Bystyret 19.09.12 sak 202-12).   

Hvordan Bybanen skal føres inn til Loddefjord og Storavatnet, og eventuelt til Straume, og når, er ikke 

avgjort. Traseer så langt har kun vært på skissestadiet og ikke vært gjennom noen form for formell 

planprosess.  Tidligere analyse av framtidig bybanenett [3] viser en trase som kommer fra Fyllingsdalen og 

inn til Loddefjord fra sør eller sørøst.  Det kan også være aktuelt med Bybanen fra nordøst, via kryssing av 

Puddefjorden og langs Vestre innfartsåre.  Det kan dermed være flere mulige og alternative traseer for 

bybane til Storavatnet.  

Plan for Bybanen til Storavatnet må nødvendigvis omfatte hele strekningen fra et startpunkt sentralt i 

Bergen. Planlegging for Bybanen innenfor et planområde for strekningen Storavatnet-Liavatnet vil være for 

avgrenset og mangle forankring i et samlet bybanesystem.  Dette plangrunnlaget for hele bybane-

strekningen må på plass før løsningene lokalt inn mot Storavatnet kan fastsettes. 

Tidspunktet for bybane til Storavatnet er usikkert. I følge dagens planer for utbygging av Bybanen vil andre 

byggetrinn til Rådal åpnes sommeren 2013 og videreføring til Flesland i 2016. Neste fase til Åsane er ventet 

ferdig regulert i 2014 og første mulige åpning kan være rundt 2018/19. Dersom bybane til Storavatnet tas 
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som neste etappe deretter, vil den kunne stå tidligst ferdig rundt 2022 med mindre arbeidet med 

plangrunnlag og finansiering forseres. Bergen kommune har varslet at planarbeid for avklaring av Bybanens 

trase til Storavatnet vil starte i løpet av 2012. Inntil det foreligger vedtatt trase for bybanen inn til 

planområdet for Storavatnet-Liavatnet, kan Bybanen ikke legges som premiss for planarbeidet. En bybane 

til Storavatnet vil gå på egen trase uavhengig av vegsystemet, med et mulig unntak ved Vestkanten. På 

grunn av topografien vil mye av banetraseen også måtte gå i tunnel.  

På grunnlag av dette, legges det til grunn at buss skal betjene kollektivtransporten mellom Storavatnet og 

Liavatnet som permanent løsning.  Dersom bybane ikke skulle bli realisert innen en 15-20 års periode, skal 

dette være en fullgod løsning for kollektivtransporten.  Dersom det innen få år blir vedtatt trase for bybane, 

før det blir aktuelt med realisering av kommunedelplanen, kan det være grunn til å ta opp løsningene for 

Storavatnet-Liavatnet på nytt. Planarbeidet for rv. 555 Storavatnet-Liavatnet legger derfor ikke til grunn 

framtidig innføring av bybane på strekningen, men en kollektivløsning som oppfyller målene for 

kollektivtrafikk med buss. 

 

Grovsiling 

Med bakgrunn i mål og delmål for Sotrasambandet samt vedtak fattet ved politisk behandling av 

planprogrammet, ble følgende kriterier benyttet for å evaluere alternativene fra ideseminaret, samt 

alternativ som forelå fra tidligere. 

 Kapasiteten i hovedvegsystemet, opprettholde dagens kapasitet men ikke vesentlig økning, dvs. 

fire felt.  

 Transportsystemets robusthet i forhold til sårbarhet ved hendelser som stenger deler av 

transportsystemet 

 Kollektivløsning 

- uavhengig av annen trafikk  

- attraktivitet i forhold til reisetid og reiselengde 

 Korte sykkelruter for transportsyklister 

 Investeringskostnader 

 Tilgjengelighet med gange, sykkel- og kollektivtransport mellom nærområdene og Loddefjord 

bydelssenter 

 Miljøbelastning 

- fra trafikk på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen 

- i Loddefjorddalen 

 Inngrep i landskapet 

 Teknisk gjennomførbarhet 

 Konsekvenser i anleggsperioden 

I en første fase ble alternativene fra ideseminaret kvalitativt og skjønnsmessig sammenlignet mot 

hverandre. I denne fasen ble det sortert mellom prinsipielt ulike løsninger og blant disse ble de silt ut de 

som kom klart dårligst ut innen samme prinsipielle løsning.  Etter seminaret ble alternativene gjennomgått 

og oppsummert slik at vi sto igjen med et sett med prinsipielt forskjellige alternativ som dekker bredden i 

mulige løsninger.  Hovedtrekket i disse er gjennomgått nedenfor.  
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2.2.3 Vurderte alternativ 

 

 

A. Ett bilfelt i hver retning konverteres 

til bussfelt 

Konvertering av ett av feltene på motor-

vegen i hver retning til bussfelt vil gi 

bussene god framkommelighet og et 

vesentlig konkurransefortrinn i forhold 

til biltrafikken. Dette vil halvere dagens 

kapasitet for biltrafikk på rv. 555. 

Dersom framtidig trafikk fra Sotra og 

Askøy skal mates inn på to-felts veg inn 

mot Bergen, vil dette gi betydelige 

køproblemer. Dersom dette var aktuelt  

 ville det stå i motstrid til utbygging av Sotrasambandet for å gi bedre framkommelighet for å møte framtidig 

transportetterspørsel. Dette alternativet er derfor silt ut. 

 

 

 

B: Nytt kollektivfelt langs rv. 555. 

Utbygging av nytt kollektivfelt i begge 

retninger langs dagens rv. 555 vil gi 

sikker framkommelighet og regularitet 

for kollektivtrafikken fra Storavatnet 

mot Bergen. Ved stenging av tunnelen 

vil også kollektivtrafikken stoppe opp. 

Dagens kapasitet for biltrafikk opprett-

holdes og økes ikke. Alternativet siles 

ikke ut. 

 

 

 

C: Egen kollektivtrase via Loddefjord og 

kollektivtunnel til Liavatnet 

Dersom denne løsningen ikke skal 

redusere vegkapasiteten i forhold til 

dagens situasjon må kollektivtraseene 

gå uavhengig av biltrafikken (jfr omtale 

av alternativ A). Egen kollektivtrase fra 

vest til Loddefjord kan løses på ulike 

måter, enten via tunnel vest eller øst for 

Loddefjorddalen eller på kollektivtrase i 

dagen i Loddefjorddalen. Variant a og c  

 med tunnel er kostbare løsninger uten merkbare miljøeffekter og ikke bedre framkommelighet for bussene 

enn kollektivfelt i dagen. Variant a medfører også større negativ inngrep både ved Klasatjørn og i 

Loddefjorddalen. Dette alternativet er derfor mest aktuelt med variant b.  

Egen kollektivtunnel mellom Loddefjord og Liavatnet vil effektivisere kollektivtrafikken på denne 

strekningen, men gir ikke bedre forhold for kollektivtrafikken fra Storavatnet mot Bergen. Tunnelen kan 

kombineres med sykkeltunnel.  Dette alternativet videreføres ikke som eget alternativ, men inngår i 
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alternativ D og G som kombinerer kollektivfelt med flytting av vegtrafikken i tunnel for å gi rom for 

kollektivtrafikk på dagens vegnett og for å reduseres støy og barriereeffekt ved Olsvikkrysset og øvre del av 

Loddefjorddalen.  

 

 

D: Veg i forlenget dagens Lyderhorn-
tunnel. Kollektivfelt på dagens veg, og 
kollektiv- og sykkeltunnel fra 
Loddefjord til Liavatnet 
Fjerntrafikken og gjennomgangs-

trafikken mellom Storavatnet og Bergen 

«flyttes» inn i tunnel. Gjenværende 

trafikk på dagens veg vil ikke være 

større enn at to felt er tilstrekkelig når 

egne kollektivfelt etableres på ett felt i 

hver retning. I tillegg etableres egen 

kollektivtunnel kombinert med 

 sykkeltunnel mellom Loddefjord og Liavatnet. I dette alternativet vil kollektivtrafikkens hovedtrase fra vest 
gå via Loddefjord men ekspressbusser kan benytte Lyderhorntunnelen.  Dette alternativet siles ikke ut. 

 

 

E: Lang vegtunnel, sykkeltunnel i 

Lyderhorntunnelen 

Dette er prinsipielt samme løsning som i 

alternativ D, men vegtunnel trekkes i 

rettere linje mot Liavatnet. Dagens 

tunnel kan overtas av sykkeltrafikken.  

Dette alternativet siles ut av flere 

grunner. Ny tunnel i stedet for 

Lyderhorntunnelen bør også kunne 

brukes til busstrafikk (jfr alternativ F). 

Nytt kryss ved Liavatnet gir to motor-

vegkryss i Liavatnet med nye store  

 inngrep i dette området. Kostnader, forbedring for biltrafikken og små gevinster for kollektivtransporten 

gjør at dette alternativet siles ut. 

 

 

F: Vegtunnelføring mot Ringveg vest, 

buss og sykkel i Lyderhorntunnelen 

I dette alternativet føres vegtunnelen 

mot krysset med Ringveg vest ved 

Liavatnet. Etablering av hovedføringer i 

krysset mot Ringveg vest vil kreve 

ombygging av krysset. Lyderhorn-

tunnelen blir busstunnel og egen tunnel 

for sykkel. Dette alternativet gir en 

prinsipiell ny løsning hvor innføringen 

fra vest kobles mot ringvegsystemet og 

videreføres. 
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G Ny buss- og sykkeltunnel mot 

Liavatnet 

For å gi kollektivtrafikken god framkom-

melighet og raskere trase mot sentrum, 

introduserer dette alternativet en egen 

tunnel for buss direkte inn på Vestre 

innfartsåre ved Liavatnet. Der rampes 

kollektivfeltene inn på motorvegen ved 

Liavatnet uten fullt kryss med alle 

svingebevegelser som vegkrysset i 

alternativ E. Sykkelvegtunnel kan 

etableres i samme trase som buss-

tunnelen. Dagens veg opprettholdes. 

Alternativet videreføres. 

 

Fire alternativ 

På grunnlag av målene for planarbeidet og de kriterier som er avledet av disse, samt at løsningen frikobles 

fra framtidig bybaneløsninger, er følgende alternativ identifisert for videre utvikling og evaluering i 

konsekvensutredningen: 

 Alt. 1: Forlengelse av Lyderhorntunnelen og ny kollektiv- og sykkeltunnel i sør 

 Alt. 2: Ny vegtunnel rettet inn mot Ringveg vest, dags tunnel benyttes til buss og sykkel 

 Alt. 3: Ny kollektivtunnel og sykkeltunnel i nord, med lengre kollektivtunnel mot vest som variant, 

dagens tunnel til biltrafikk som i dag 

 Alt. 4: Utvidelse av Lyderhorntunnelen med nytt kollektivfelt, sykkeltrase via Loddefjord  

 

 

 
Figur 2.5. Flyfoto over området mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen. Fra Bergenskart.no   

Storavatnet 

Olsvik-
krysset 
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2.3 BESKRIVELSE AV AKTUELLE ALTERNATIV 

 

2.3.1 Alt.1: Forlengelse av Lyderhorntunnelen og egen kollektiv- og sykkeltunnel 

til Loddefjord 

Hovedformål: Dette alternativets hovedformål er å fjerne dagens gjennomgangstrafikk fra veglinjen i 

dagen og inn i tunnel for å frigi dagens veg til kollektivtrafikk og lokaltrafikk, redusere 

trafikkbelastning for boligområdene langs vegen og etablerer hovedveg for sykkel langs 

dagens sidevegnett. 

Veg:  Lyderhorntunnelen forlenges vestover i tunnel til Storavatnet med fire felt fordelt på to løp 

som dagens tunnel. To felt på dagens veg vest for Lyderhorntunnelen omgjøres til 

kollektivfelt. Dagens vestre tunnelportal til Lyderhorntunnelen stenges. Ingen endringer i 

kryssområdene ut over tiltak i krysset ved Liavatnet for å prioritere kollektivtrafikken 

gjennom krysset. Påkoblingen fra Olsvik til rv. 555 skjer via Storavatnet. 

Buss: Kollektivfelt langs dagens rv. 555 fra Storavatnet og i Loddefjorddalen til terminalen ved 

Vestkanten. Ny kollektivtunnel etableres mellom Loddefjord og Liavatnet for innkorting av 

dagens rute opp Bjørndalsbakken. Dette gir en innkorting på knapt en km og gir ca 800 m 

reservert trase for busstrafikk. 

Sykkel: Sykkelveg langs dagens veger og egen tunnel parallelt med kollektivtunnelen mellom 

Loddefjord og Liavatnet. Sykkeltunnelen er ca. 800 m med stigning på 5 prosent. 

Figur 2.6. Alternativ 1, forlenget Lyderhorntunnel til Storavatnet, kollektiv- og sykkeltunnel til Loddefjord. 
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2.3.2 Alt. 2: Ny vegtunnel rettet inn mot Ringveg vest, kollektivfelt på dagens 

rv. 555 

Hovedformål: Dette alternativets hovedformål er å knytte innfartsåren fra Sotra og Askøy som en direkte 

forlengelse av Ringveg vest. I tillegg etableres reserverte bussfelt og sykkelveg i dagens 

Lyderhorntunnel for en effektiv betjening av kollektivtrafikk og tilbud for transportsyklister 

mellom Bergen og Storavatnet.  

Veg:  Helt ny vegtunnel mellom Storavatnet og Liavatnet. Tunnelen ender i øst med gjennom-

gående felt mot Ringveg vest og med avramping for trafikk mot sentrum. Ringveg vest og 

rv. 555 mot Sotra kobles dermed som gjennomgående rute for å understreke at ringveg-

trafikken skal være dominerende.  Alternativet krever ombygging av kryssområdet ved 

Liavatnet. Påkoblingen fra Olsvikområdet til rv. 555 skjer via Storavatnet. 

Buss: Ett av dagens tunnelløp i Lyderhorntunnelen reserveres for buss. Dette gjelder også to av 

feltene på dagens rv. 555. Øst for Lyderhorntunnelen går buss på eget felt langs rv. 555 mot 

Lianakken og videre mot Bergen. 

Sykkel: Ett av dagens tunnelløp i Lyderhorntunnelen brukes til sykkel, og sykkelveg langs dagens 

sidevegnett utenfor tunellen. Lyderhorntunnelen er 1115 meter og relativ flat. 

 

 

Figur 2.7. Alternativ 2, ny vegtunnel rettet direkte mot Ringveg vest. Kollektiv og sykkel i dagens tunnel. 
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2.3.3 Alt. 3: Ny kollektivtunnel i nord, biltrafikk på dagens rv. 555 

Hovedformål: Hovedformålet i dette alternativet er å prioritere kollektivtransporten og sykkel mellom 

Storavatnet og Bergen med en kortere trase. I vestre del vurderes også en variant med 

forlenget busstunnel mot vest for å hindre inngrep og påvirkning i boligområdet vest for 

Lyderhorntunnelen. Busstraseen via tunnelen blir ca. 800 meter kortere enn dagens veg. 

Veg:  Dagens rv. 555 opprettholdes for biltrafikk. Vestvendte ramper i Olsvikkrysset fjernes av 

hensyn til kapasitet og trafikksikkerhet ved etablering av nytt vegkryss ved Storavatnet.  

Buss: Kollektivfelt etableres langs dagens sideveg fra Storavatnet til ny busstunnel. I øst knyttes 

tunnelen til dagens veg i en «gaffelløsning». Kollektivtraseer i alternativ 3 blir litt kortere 

enn via Lyderhorntunnelen, og mer rettet mot Bergen sentrum. I alternativ 3 variant er 

busstunnelen ca. 1,7 km mot ca. 1,4 i alternativ 3. 

Sykkel: Sykkelveg langs dagens sidevegnett og ny sykkeltunnel parallelt med ny busstunnel i en 

relativ flat trase.  

 
Figur 2.8. Alternativ 3 med variant. Ny buss- og sykkeltunnel nord for Lyderhorntunnelen. 

 

 Alt. 3 variant med forlenget kollektivtunnel_  

 Alt. 3_  
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2.3.4 Alt. 4: Utvidelse av Lyderhorntunnelen med nye kollektivfelt 

Hovedformål: Sikre god og sikker framkommelighet for kollektivtrafikken mellom Storavatnet og Liavatnet 

og videre langs rv. 555 mot Bergen sentrum gjennom en «tradisjonell» etablering av 

kollektivfelt langs eksisterende veg. Dette innebærer seksfelts veg slik at kollektiv-

transporten kan bruke to av feltene.  

Veg:  Dagens rv. 555 opprettholdes for biltrafikk med samme standard og utforming.  

Buss: Lyderhorntunnelen strosses ut for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Dagens 

kapasitet og løsning for biltrafikken opprettholdes.  Det kan bli store konsekvenser for 

trafikkavvikling i en lang anleggsfase under utstrossingen.  

Sykkel: I dette alternativet er det ikke aktuelt å føre syklister inn i tunnelen. De får eget tilbud langs 

dagens veg via Loddefjord og Bjørndalspollen.  

 

 

Figur 2.9. Alternativ 4. Kollektivfelt langs dagens rv. 555. Utstrossing av Lyderhorntunnelen.   
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2.4 OVERSKUDDSMASSER, FORURENSEDE MASSER OG GEOLOGI 

 

2.4.1 Deponibehov 

I alle alternativ omfatter nye veganlegg i hovedsak tunneler med stort overskudd av masser. Overslag over 

nødvendig uttak av masser fratrukket mulig bruk innenfor planområdet, gir et masseoverskudd for ferdig 

deponerte masser på mellom 130.000 og 450.000 m
3
.  Det er alternativ 1 og 2 med de lengste tunnelene 

som gir størst masseoverskudd. 

Tabell 2.1. Overskuddsmasser 

Alternativ 

 

Overskuddsmasser (pfm
3
) Overskuddsmasser  

(deponerte masser m
3
) 

Alternativ 1 300.000  380.000 

Alternativ 2 350.000 450.000 

Alternativ 3 150.000 190.000 

Alternativ 4 100.000 130.000 

 

Masser med god kvalitet er i utgangspunktet en ressurs som ved rett bruk kan ha en betydelig verdi.  De 

store samferdselsprosjektene i Bergensregionen med lange tunneler, gir store utfordringer med håndtering 

av overskuddsmasser. Våren 2013 settes det derfor i gang en lang rekke reguleringsplanarbeid for 

deponering av masser fra samferdselsanlegg i Bergen. Dette gjelder bl.a. deponi i Breivik, Hordnesskogen, 

Hordvik, Liavatnet, Skiparvika og Sælenvatnet.  

 
Figur 2.10. Deponering av masser fra Ringveg vest i Liavatnet. (Foto: Statens vegvesen) 
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Liavatnet er brukt som deponi for Ringveg vest. Vannet ble også brukt som deponi ved utbygging av Vestre 

innfartsåre og er under utfylling med masser fra byggetrinn to av Ringveg Vest. Liavatnet ligger også inne 

som et mulig utfyllingsområde i forbindelse med bygging av E39 Svegatjørn – Rådal. I disse planene er det 

en forutsetning at vannspeilet ligger igjen med en vanndybde på minus 4 meter. Det er utarbeidet eget 

planprogram i forbindelse med dette tiltaket. Konsekvensene av en ytterligere utfylling vil føre til at vann-

speilet forsvinner, men til gjengjeld vil man kunne få verdifullt byggeareal med sentral lokalitet. Gjen-

stående del av Liavatnet etter Ringveg Vest-utbyggingen utgjør i areal ca. 100.000 m
2
. Etter en eventuell 

utfylling fra E39-prosjektet vil en videre oppfylling fra kote minus 4 til kote 0 utgjøre ca. 400.000 m
3
. En 

eventuell videre oppfylling til dagens vegnivå vil utgjøre ytterligere 400.000 m
3
. Ny utfylling av Liavatnet må 

også sees i sammenheng håndtering av massene fra parsellen Kolltveit – Storavatnet.  

I kommuneplanen for Bergen er Liavatnet vist som «friluftsområde vann» med hensynsone for støy.  

Endelig håndteringen av masseoverskuddet må løses i arbeidet med reguleringsplanen. 

 

2.4.2 Kvalitet på berggrunn og massene 

Statens vegvesen har foretatt en foreløpig vurdering av de geologiske og geotekniske forhold mellom 

Storavatnet og Liavatnet [31].  

For alternativ 4 som baserer seg på utstrossing av eksisterende tunnel, vil bergmassene være av middels 

god kvalitet.  Utstrossingen vil trolig ikke by på stabilitetsproblemer, sprengningstekniske problemer eller 

lekkasjeproblemer. Stabilitetsmessig vurderes det fullt mulig å utvide eksisterende tunnelløp fra to til tre 

kjørebaner. Bergmassekvaliteten antas i hovedsak å være middels til god. 

For andre alternativ med nye tunneler ser det ut til at forskjæringer og påhugg for ny tunnel kan etableres 

uten større problemer i begge ender. Her finnes eksponerte bergskrenter med tilsynelatende god fjell-

kvalitet.  Det er noen svakhetssoner i området, men dette vil være handterlig under detaljplanlegging. Det 

mest kritiske punktet er ved kryssing under Kjøkkelvikveien i alternativ 1 og 2, og alternativ 3 variant med 

forlenget kollektivtunnel.  

 

2.4.3 Forurensende masser 

I følge NGUs kartverk [16] er det ikke angitt stor radonfare i områder hvor det er aktuelt med masseuttak. 

Største konsentrasjonen av radon finner vi i et belte sør for planområdet, fra Fyllingsdalen og mot sørvest 

over lille Sotra og videre på Sotra. Det er mindre forekomster av uranholdig granitt vest for Liavatnet som 

kan gi fare for radonholdige masser fra tunnelene. 

Det er ikke kjente forekomster av forurensede masser verken ved Storavatnet eller ved Liavatnet. Nærmere 

undersøkelser må imidlertid foretas i reguleringsplanprosessen. 
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2.5 INVESTERINGSKOSTNADER 

Statens vegvesen Region vest har gjennomført kostnadsberegningene med metoden og programmet 

ANSLAG.  Kostnadsoverslaget er kalkulert i 2012-priser. Investeringskostnadene varierer fra 420 til 1090 

mill. kroner.  Dette omfatter også entreprenørens rigg- og driftskostnader samt prosjekterings- og 

undersøkelseskostnader.  

Sannsynligheten for at totalkostnaden ligger innenfor yttergrensene på  ±25 prosent ligger innenfor kravet 

på 70 prosent. 

 
Figur 2.11. Investeringskostnader 2012-kroner 
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3 Trafikk 

3.1 BILTRAFIKK 

3.1.1 Grunnlag og forutsetninger 

Trafikkprognosene for biltrafikk er beregnet ved hjelp av Regional transportmodell for Bergensområdet og 

med prognosehorisont 2030 [35]. Prognosene baserer seg bl.a. på offisielle befolkningsprognoser og 

samme forventninger om økonomisk vekst som i Nasjonal Transportplan. Modellen er kalibrert mot 

reisevanedata for Bergensområdet og trafikktellinger på vegnettet. 

Sotrasambandet skal finansieres med bompenger. I trafikkberegningene er det i alle alternativ derfor 

forutsatt bompenger mellom Sotra og Bergen i analyseperioden. Trafikktallene for nullalternativet 

forutsetter også at Ringveg vest er åpnet som fire felts hovedveg mellom Sandeidet og Liavatnet og med 

nytt kryss ved Liavatnet.  Ringveg vest åpnes sensommeren 2015. 

Det er usikkert om forutsetningen om bompenger på Sotrasambandet også vil være aktuelt når Storavatnet 

– Liavatnet realiseres. Dette avhenger dels av bompengeperioden for Sotrasambandet og tidspunkt for 

realisering av tiltak mellom Storavatnet og Liavatnet. Framtidig bompengeordninger i Bergensområdet er 

også uavklart. I modellberegningene er det ikke forutsatt bompenger eller restriktive tiltak mot biltrafikken 

på øvrig vegnett i Bergen vest, kun bompenger mot Sotra.  

En av de største utfordringene for framtidig trafikkavvikling på Vestre innfartsåre inn mot Bergen sentrum 

er knyttet til avviklingsforholdene rundt Puddefjordsbroen. Eventuelle virkninger av trafikkvekst og økte 

avviklingsproblemer her er ikke vurdert i prognosene for Storavatnet-Liavatnet.   

3.1.2 Dagens trafikk og nullalternativet 

Det er til dels store avviklingsproblemer på dagens vegnett ved Storavatnet. Dette vil bedres med nytt 

Sotrasamband. Normalt vil mer vegkapasitet gi økt trafikk, og særlig i dette området der kø og forsinkelser 

trolig avviser en god del trafikk. På grunn av bompenger ventes det like vel ikke at Sotrasambandet vil gi 

vesentlig økt trafikk mellom Sotra og Storavatnet.  

Etablering av nytt kryss ved Storavatnet som ledd i Sotrasambandet vil øke kapasitet i kryssområdet og 

dermed bedre trafikkavviklingen. Trafikkmengdene i rushtimene kan imidlertid bli så stor at feltkapasiteten 

på avkjøringsrampene til og fra Askøy blir overbelastet [29]. Dette blir vurdert nærmere under detaljplan-

legging av kryssløsningen ved Storavatnet for å sikre løsninger med tilstrekkelig kapasitet. I tillegg til 

forholdene for Askøytrafikken er dette også særlig viktig for å hindre mulig kødannelse inn på rv. 555 inn i 

planområdet for Storavatnet-Liavatnet.  

Løsningen for nytt kryss for Ringveg vest ved Liavatnet bryter forbindelsen til lokalvegnettet ved Olsvik-

krysset. Ved åpning av Ringveg vest til Liavatnet ventes trafikkøkning inn mot Storavatnet, mens 
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Loddefjorddalen avlastes noe for gjennomgangstrafikk ved at trafikk som tidligere gikk Bjørgeveien nå ledes 

mer gjennom Lyderhorntunnelen enn via Loddefjorddalen. Nytt kryss ved Liavatnet inngår i planen for 

Ringveg vest og inngår som del av nullalternativet. Dette krysset forutsettes i hovedsak å bli uendret i alle 

alternativ for Storavatnet-Liavatnet, med unntak av alternativ 2 der krysset må bygges om. 

Det planlagte krysset ved Liavatnet kan på sikt få noe kapasitetsproblemer for trafikk mellom Ringveg vest 

og rv. 555 mot Bergen [29].   

 
Figur 3.1. Modellberegnet trafikk 2010 

 

 

Figur 3.2. Trafikkprognose på utvalgte strekninger, ÅDT i 2030 

 

I Figur 3.2 oppsummeres trafikkprognosene for tre strekninger for alle alternativ. Detaljert framstilling er 

vist i figurer og tekst i påfølgende sider. 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 41 av 111 

 

3.1.3 Prognoser for biltrafikk 

Hovedtrekk: ingen endring i overordnete trafikkstrømmer. Innenfor planområdet er endringene størst for 

dagens rv. 555 vest for dagens Lyderhorntunnel og i Loddefjorddalen. 

Tiltakene i planområdet endrer ikke vesentlig de overordnete vilkårene for trafikk mellom Sotra, Askøy og 

Bergen. Trafikken på vegnettet som krysser grensene for planområdet, er på sammen nivå i alle alternativ. 

Innenfor planområdet er det derimot en del endringer i trafikkbildet. Dette gjelder for alternativ som 

forlenger Lyderhorntunnelen særlig for to delstrekninger (alternativ 1 og 2): 

 Loddefjorddalen. Forlengelse av Lyderhorntunnelen vestover tar vekk forbindelsen mellom Olsvik-

krysset og rv. 555. Dette fører til at mer av trafikken til og fra Olsvik og Kjøkkelvikdalen overføres fra 

Lyderhorntunnelen til Loddefjorddalen og øker trafikketterspørselen her med 60 prosent i alternativ 1 

og 100 prosent i alternativ 2. Dette gjelder dersom trafikken ikke begrenses med tiltak mot fram-

kommelighet og hastighet gjennom Loddefjord senterområde. 

 Strekningen mellom Olsvikkrysset og dagens Lyderhorntunnel. Her vil trafikk reduseres betydelig når 

rv. 555 går i forlenget tunnel til Storavatnet. Reduksjonen er på 85 prosent i alternativ 1 og 80 prosent i 

alternativ 2.  

På resten av vegnettet innenfor planområdet er det mindre forskjeller mellom alternativene. Nedenfor 

omtales endringene i vegtrafikken grundigere for hvert alternativ. 

 
Figur 3.3. Trafikkprognose alternativ 0, ÅDT 2030 

Nullalternativet: 60 prosent trafikkvekst i Lyderhorntunnelen fra 2010 til 2030 

Det skjer betydelig endringer fra dagens trafikk
1
 til nullalternativet. Trafikken til og fra Sotra og Askøy øker 

med vel 25 prosent og Vestre innfartsåre med knapt 30 prosent. Som tidligere nevnt, forutsetter dette 

bompenger mot Sotra og at Ringveg vest er ferdig til Liavatnet. Ringveg vest fører til at trafikk overføres fra 

                                                      
1
 Dagens trafikk som det refereres til her, er modellberegnet trafikk i 2010. Disse avviker noe fra registrert trafikk som er noe lavere 

enn de beregnete trafikktall. Ved vurdering av endringer i trafikk, må modelltall sammenlignes med modelltall, derfor er det modelltall 

for 2010 som vises her.  
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Loddefjorddalen til Lyderhorntunnelen. Trafikken fra dagens situasjon til nullalternativet i 2030 øker 

dermed med nesten 60 prosent i tunnelen og halveres i Loddefjorddalen. 

Nytt ombygd kryss for innføring av Ringveg vest ved Liavatnet skal betjene nesten 90.000 ÅDT i 2030 mot 

55.000 ÅDT i dagens kryss i 2010. Dette er en økning på 60 prosent. 

Alternativ 1. Ny fire-felts veg til Liavatnet via dagens Lyderhorntunnel, egen kollektivtunnel 

I alternativ 1 kan ikke lokaltrafikk fra Olsvik og Kjøkkelvik i retning Bergen koble seg på rv.555 i 

Olsvikkrysset. I dette alternativet får denne trafikken to valg, den må enten kjøre via hovedkrysset ved 

Storavatnet, eller kjøre via Loddefjord. For mange vil en reiserute via Loddefjord være raskere enn via 

Storavatnet. Det fører til en trafikkøkning gjennom Loddefjorddalen på ca. 6000 ÅDT, dvs. en beregnet 

trafikkmengde inn mot Loddefjord fra Storavatnet på ca. 16.000 ÅDT i 2030, mot ca. 10.500 i null-

alternativet.  Det fører til reduksjon i trafikken i Lyderhorntunnelen, i underkant av 10 prosent.  

Når hovedtrafikken går i forlenget tunnel til Storavatnet gir dette betydelige reduksjoner i samlet 

trafikkbelastning (hovedveg + lokalveg) ved Olsvikkrysset. Trafikken øst for Olsvikkrysset reduseres fra ÅDT 

82.500 i nullalternativet til 13.000 i alternativ 1.   

Avviklingen i Loddefjord er avhengig av hvordan vegsystemet i sentrale deler av Loddefjord utformes. 

Gjeldende reguleringsplan for sentrale deler av Loddefjord forutsetter omlegging av hovedvegsystemet og 

miljøprioritert gjennomkjøring
2
 .  Dette kan føre til at mer av trafikken overføres fra Loddefjorddalen til 

Lyderhorntunnelen. Uten slike tiltak vil trafikken i alternativ 1 øke med rundt 60 prosent i Loddefjorddalen. I 

trafikkberegningene er det ikke tatt hensyn til de trafikale begrensinger som ligger i gjeldende planer for 

Loddefjord. Trafikkberegningene viser at dersom trafikken skal dempes her, må det innføres tiltak som 

motiverer trafikk fra Olsvik og Kjøkkelvik til å velge reiserute til Bergen via krysset ved Storavatnet og 

Lyderhorntunnelen og ikke via Loddefjorddalen. 

 
Figur 3.4. Trafikkprognose alternativ 1, ÅDT 2030 

 

 

                                                      
2
 Reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler. Bergen kommune. Plannr 15900000, jfr omtale på side 18 og kapittel 3.2.2 på side 41. 
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Alternativ 2. Ny fire-felts veg koblet direkte til Ringveg vest, kollektiv på dagens rv. 555  

I alternativ 2 ledes hovedtrafikken fra Sotra og Askøy direkte inn mot Ringveg vest. Intensjonene med dette 

er å overføre trafikk fra Vestre innfartsåre til Ringveg Vest og ringvegsystemet, og styrke konkurranseevnen 

for kollektivtrafikken på rv. 555 i retning Bergen sentrum.  

Så lenge det ikke gjøres endringer i transportsystemet inn mot Bergen sentrum og det heller ikke brukes 

trafikkregulerende tiltak for å lede vesentlig mer av trafikken fra vest inn på Ringveg vest, vil transport-

etterspørselen fra Sotra/Askøy mot Bergen sentrum via Vestre innfartsåre ikke endres. En kryssutforming 

ved Liavatnet med gjennomgående løp mot Ringveg vest vil skape dårligere avviklingsforhold for trafikk som 

skal rampes av nordover mot Bergen. Dette fører til stor overbelastning av ramper som skal betjene trafikk 

mot Bergen sentrum. Flaskehalsen i dette krysset vil medføre at flere trafikanter endrer vegvalg – og noen 

flere vil kjøre via Ringveg vest - men ikke i en slik grad at dette vil gi akseptabel trafikkavvikling i krysset. I 

forhold til nullalternativet (og i forhold til de tre andre alternativene), indikerer resultater fra den regionale 

transportmodellen mellom 5 og 10 prosent mindre trafikk gjennom Lyderhorntunnelen i dette alternativet.  

Analyse av avviklingsforholdene viser like vel at det vil føre til kø og store forsinkelser særlig i 

rushperiodene.  

Avviklingsforholdene i krysset ved Liavatnet kan avbøtes med egne av- og påkjøringsramper («gaffel») i 

retning Vestre innfartsåre. Dette fjerner flaskehalsen og krysset får en kapasitet og trafikkavvikling i 

hovedsak som i de andre alternativene, men like vel med noe dårligere kapasitet for trafikk mellom Bergen 

sentrum og Sotra og Askøy. Det kan føre til en køsituasjon som ligner litt på dagens situasjon i 

Harafjelltunnelen.  

Som for alternativ 1 fører forlenget tunnel til Storavatnet til mer trafikk i Loddefjorddalen. Sammen med 

dårligere avvikling i krysset ved Liavatnet, føre dette til at trafikken gjennom Loddefjorddalen dobbels i 

forhold til nullalternativet, til en ÅDT på 20.000.  Dette stiller større krav til trafikkavvisende tiltak i 

Loddefjorddalen og gjennom Loddefjord sentrum enn i alternativ 1. 

 

 

Figur 3.5. Trafikkprognose alternativ 2, ÅDT 2030 
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Alternativ 3. Ny kollektivtunnel mot Liavatnet, biltrafikk på dagens rv. 555 

Dette alternativet medfører ikke endringer for biltrafikken, og gir samme trafikkvolum og avviklingsforhold 

for vegtrafikken som i nullalternativet.  

Alternativ 4. Utvidelse av dagens rv.555 til seks felt der to av feltene reserveres kollektiv 

Også i dette alternativet er vegkapasiteten som i nullalternativet og påvirkes ubetydelig av nye bussfelt 

langs dagens veg. Alternativ 4 gir dermed samme trafikkvolum og avviklingsforhold for vegtrafikken som i 

nullalternativet.  

 

 

Figur 3.6. Trafikkprognose alternativ 3 og 4, ÅDT 2030 

 

3.2 BUSS 

3.2.1 Terminal ved Storavatnet 

Føringer for kollektivtrafikken fra vedtatt plan for Sotra - Bergen 

Det er stor busstrafikk gjennom studieområdet, jf. kapittel 1.1.3 på side 12, og figuren på neste side.  

Busstrafikken står i dag i samme kø som biltrafikken, dvs. med dårlig framkommelighet og dårlig regularitet 

for bussene. Dette gjelder særlig inn mot dagens kryss ved Storavatnet. Ombygging av krysset som ligger i 

tilgrensende plan, vil gi egne kollektivfelt fra Sotra. Dette vil gi vesentlig forbedring av kollektivtrafikkens 

framkommelighet. 

I den vedtatte kommunedelplanen for rv. 555 Sotra- Bergen (Bergen bystyre sak 202/12), skal to av fire felt 

på den nye Sotrabroen og deler av tunnelen mot Storavatnet reserveres for kollektivtrafikk. Kollektivfeltene 

oppheves ved på- og avkjøringsrampene til krysset i Drotningsvik. Herfra går kollektivtrafikken i blandet 

trafikk videre inn mot Storavatnet og ledes inn på ny terminal, jf. Figur 3.9.   

Ny kollektivterminal ved Storavatnet skal også sikre god korrespondanse og overgangsmuligheter.  I 

tilgrensende kommunedelplan er det markert to alternative terminalplasseringer.  
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Figur 3.7. Bussruter gjennom planområdet. 
 

 
Figur 3.8. Antall busser pr ukedag på ulike strekninger i planområdet  
høsten 2012. Kilde: Skyss 

To lokaliseringsalternativ for kollektivterminal  

Kommunedelplanen for nytt samband Sotra – Bergen viser to alternative plasseringer av kollektivterminal 

ved Storavatnet: 

 Alternativ A, terminal nord for dagens kryss, langs traseen for busser til og fra Askøy. 

 Alternativ B, terminal øst for dagens kryss,  

Rv. 555 er planlagt som motorveg med fartsgrense 80 km/t og er tilpasset en standard som vegnormalene 

angir for innfartsveger til byområder. Vegen er utformet med fire kjørefelt med midtdeler mellom 

kjøreretningene. I følge vegnormalene skal kryss på denne type veg bygges planskilt med avstand mellom 

kryss på minst en kilometer og det skal ikke plasseres holdeplasser langs vegen. Strekningen mellom krysset 
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ved Storavatnet og Lyderhorntunnelen er mer eller mindre er et sammenhengende kjede av flettefelt og av- 

og påkjøringsfelt for hovedkrysset ved Storavatnet og Olsvikkrysset. Det er derfor ikke plass til separate 

bussramper fra motorvegen verken til terminal A eller B. 

 
Figur 3.9. Utklipp av plankart for Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen, Fjell kommunegrense – 
Storavatnet. Vedtatt av Bergen kommune 19.9.2012.   

To hovedprinsipper for kollektivtrafikken mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen 

Kjøremønsteret for busser er i de to alternative terminalplasseringene er vurdert opp mot alternative 

løsninger for strekningen Storavatnet – Liavatnet.  For kollektivtrafikken mellom Storavatnet og 

Lyderhorntunnelen, kan de fire alternativene deles i to hovedprinsipper:  

 Prinsipp 1: Biltrafikk på dagens rv. 555, kollektivtrafikken fra Sotra og Askøy ledes av fra hovedvegen og 

inn på sidevegnettet og egne felt i tunnel mot Liavatnet. Dette gjelder alternativ 3 og 4. 

 Prinsipp 2: Biltrafikk på forlenget Lyderhorntunnel til Storavatnet, kollektivtrafikken benytter avlastet 

dagens rv. 555 mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen som i disse alternativene er blitt sideveg. 

Dette gjelder alternativ 1 og 2. 

Prinsipp 1, alternativ 3 og 4 

I alternativ 3 og 4 ligger terminallokalisering A langs traseen for busser til og fra Askøy. 

Terminallokalisering B kan i disse alternativene utformes som et lokk over motorvegen med tilkomst fra 

lokalvegen som ligger på et nivå over hovedvegen. Det er som nevnt ikke plass til separate bussramper fra 

motorvegen til terminalplassering B. Busser fra Sotra må kjøre av fra hovedvegen og inn på Askøyvegen før 

den føres direkte til lokalisering A eller direkte til sidevegnettet ved lokalisering B.  

Busser fra Bergen kommer i tunnel østfra og føres direkte til lokalisering A eller B og videre til overordnet 

vegnett mot Askøy eller Sotra. Det er derfor ingen forskjell mellom lokaliseringsalternativene for terminalen 

i disse alternativene fordi bevegelsesmønsteret i kryssområdet i prinsippet er det samme. 

Prinsipp 2, alternativ 1 og 2 

Også i alternativ 1 og 2 ligger terminallokalisering A langs traseen for busser til og fra Askøy. 

Terminallokalisering B er i disse alternativene plassert på nivå med dagens veg ettersom dagens rv. 555 nå 

er blitt sideveg og kollektivtrafikken skal gå på egne felt langs denne. Her må bussene kjøre av ny hovedveg 

og inn på dagens trase for rv. 555. Kjøremønstret for bussen vil i hovedsak være som i alternativ 3 og 4, og 

være uavhengig av lokaliseringsalternativene for terminalen fordi bevegelsesmønsteret i kryssområder er 

det samme. 

Terminallokalisering 

alternativ A 

Terminallokalisering 

alternativ B 
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Endelig valg av terminallokalisering i neste planfase 

Gjennomgangen av kjøremønster og alternative lokaliseringer av kollektivterminalen, viser at både 

alternativ A og B kan gjennomføres for alle alternativ for vegsystemet mellom Storavatnet og Liavatnet.  

For kollektivtrafikken fra Sotra, Askøy til Bergen er kjøremønsteret til og fra terminallokalisering A og B om 

lag den samme i alle alternativ. Fra terminalen og vestover mot Sotra, vil kjøremønsteret bli vesentlig 

enklere i alternativ 1 og 2 fordi det gir en mer direkte kobling fra lokalvegsystemet mot rv. 555. 

Terminallokalisering B ligger i planområdet for Storavatnet-Liavatnet og opprettholdes som mulighet i 

denne planen. Endelig valg mellom A og B og optimalisering av disse kan utsettes til detaljplanfasen 

sammen med optimalisering av kryssområdet.  Dette er også i tråd med planbestemmelse § 2-1.7 til 

kommunedelplanen for rv. 555 Fjell kommune-Storavatnet. Der sies det om termnial ved Storavatnet at 

«Endelig lokalisering og utforming av kollektivanlegg / kollektivterminal skal fastsettes i reguleringsplan.» 

3.2.2 Terminal i Loddefjord 

Eksiterende terminal i Loddefjord og utforming av denne er omtalt i gjeldende planer for sentrale deler av 

Loddefjord. Dette endres ikke i denne kommunedelplanen. I planen for Loddefjord får hovedvegsystemet 

preg av bygater gjennom sentrum av nye Loddefjord. Hovedgaten (miljøgaten) langs Vestkanten får 

miljøprioritert gjennomkjøring og bussterminalen blir en kollektivgate på tvers av hovedgaten. 

I kommunedelplanens alternativ 1 kan det imidlertid være aktuelt å vurdere ny bussterminal nord for 

Vannkanten, nærmere ny tunnel mot Liavatnet. Denne vil i så fall ligge ca. 300 m nord for dagens terminal.  

 

Figur 3.10. Prinsippskisse av gjeldende plan for sentrale deler av Loddefjord. Dagens terminal er i planen 
endret til en gateterminal på tvers av ny hovedveg utformet som miljøgate. 
           

3.2.3 Framkommelighet for bussene på lang sikt 

I alle alternativ, unntatt i nullalternativet, er det forutsatt at busstrafikken går på egne felt og ikke i blandet 

trafikk. Dette gir full framkommelighet for bussene og forutsigbare reisetider innen planområdet.  

I nullalternativet er det kollektivfelt inn til planområdet fra Sotra samt en kollektivterminal ved Storavatnet. 

I resten av planområdet går bussene i blandet trafikk (med unntak av et forbikjøringsfelt forbi kryss med 
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fv. 557 Bjørgevegen).  Avviklingsforholdene for biltrafikken blir derfor avgjørende for bussenes 

framkommelighet i nullalternativet.  

Ferdigstilt Sotrasamband til Storavatnet, nytt kryss ved Liavatnet sammen med Ringveg vest, og bompenger 

på Sotrasambandet, gir i følge trafikkprognosene jamt over god trafikkavvikling på vegnettet i planområdet 

fram til 2030. Det er likevel noe usikkerhet knyttet til kryssområdene som på sikt kan gi noe kø avhengig av 

framtidig trafikkvekst. I forhold til nullalternativet vil de øvrige alternativene gi marginalt bedre generell 

framkommelighet, men være vesentlig mer robust mot hendelser og eventuell kø og framkommelighets-

problemer på vegnettet ellers. Dette gjelder for prognosene fram til 2030.  Dersom trafikken fortsetter å 

vokse i takt med befolkningsutvikling, økonomisk utvikling og økt bilhold, vil trafikken på lang sikt nå 

volumer som kan gi kødannelser i kryssområdene.  

For busstrafikk med direkteruter mellom Storavatnet og Bergen skiller alternativ 1 seg fra de andre 

alternativene. I dette alternativet etableres egen trase gjennom tunnel mellom Loddefjord og krysset ved 

Liavatnet. Dette vil være til stor nytte for busstrafikk til og fra Loddefjord. Busser fra Sotra og Askøy til 

Bergen som ikke går via Loddefjord, vil ikke dra nytte av denne tunnelen. Disse bussene vil gå i blandet 

trafikk gjennom Lyderhorntunnelen og være avhengig av god flyt i trafikken for å få ønsket framkom-

melighet og regularitet. Dersom det på lang sikt blir kødannelser ved Liavatnet, vil dette også ramme denne 

busstrafikken. Alternativt må de kjøre lengre men med god framkommelighet via Loddefjord.  

3.2.4 Forskjell mellom alternativene 

Den interne forskjellen mellom nye alternativ, er knyttet til endringer i rutelengder, ruteopplegg og hvor 

mange holdeplasser de betjener. For ulike ruter vil konsekvensene være ulike. Den største forskjell i 

reiselengde gjelder tre strekninger: 

 Storavatnet – Lyderhorntunnelen – Bergen i alternativ 3 gir ca. 800 meter kortere rute. 

 Loddefjord – ny tunnel til Liavatnet – Bergen i alternativ 1 gir en innkorting på ca. en kilometer. 

 Busser fra Olsvikskjenet direkte til Bergen vil i alternativ 3 variant måtte kjøre mot Storavatnet til 
tunnpåslaget med ca. 1,3 km ekstra kjørelengde. 

For øvrige strekninger er forskjellene helt marginale. Fordeling på hovedveg og sideveger med ulik 

kjørehastigheter gir likevel større forskjeller i kjøretid enn i kjørelengde.  

Den største reduksjon i ruteproduksjon basert på dagens rutestruktur, oppnås i alternativ 1 med ny direkte 

tunnel mellom Loddefjord og krysset ved Liavatnet. Dette vil både korte inn reiselengden og gi en større del 

av traseen med høyere hastighet for høytrafikkerte ruter mellom Loddefjord og Bergen. Innenfor 

planområdet gir dette en samlet kjøretid for bussene som er 21 prosent lavere enn i nullalternativet, mens 

redusert rute-km er på åtte prosent. 

Tabell 3.1. Endringer i ruteproduksjon innenfor planområdet ved ulike alternativ med dagens rutestruktur 

 Antall 
busser 
i 2012 

Endring ruteproduksjon i tid og lengde fra nullalternativet 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 3 var. Alt.4 

Tid  Km Tid  Km Tid  Km Tid  Km Tid  Km 

1. Storavatnet-Lyderhorntunnelen-Bergen 289 0 % 0 % 0 % 0 % -6 % -26 % -6 % -26 % 0 % 0 % 

2. Storavatnet-Loddefjord-Haukeland s.hus 65 -45 % -21 % -11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3. Storavatnet - Loddefjord – Bjørgeveien 34 -14 % 0 % -14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

4. Olsvik - Loddefjord - Bjørgeveien 63 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

5. Olsvik- Bergen direkte 78 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 104 % 52 % 0 % 0 % 

6. Håkonsvernveien - Loddefjord - Bergen 234 -40 % -19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet 763 -21 % -8 % -3 % 0 % -2 % -11 % 5 % -6 % 0 % 0 % 
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Alternativ 1 gir ikke redusert rutelengde eller kjøretid for busser som går direkte mellom Storavatnet og 

Bergen sentrum. For disse bussrutene gir alternativ 3 med kollektivtunnel nord for Lyderhorntunnelen den 

største gevinsten med 26 prosent kortere kjørelengde (innenfor planområdet), men bare 6 prosent kortere 

kjøretid ettersom ruten vest for tunnelen går på sidevegnettet med lavere fart.  

I alternativ 3 variant får busser fra og til Olsvikskjenet en ekstra omvei nordover mot Storavatnet for å gå i 

den forlengede kollektivtunnelen i forhold til alternativ 3.  Dette gjør at samlet gevinst i redusert 

reiselengde for bussene i alternativ 3 reduseres fra 11 til 6 prosent i varianten, mens samlet kjøretid vil øke 

med fem prosent i forhold til nullalternativet. 

Alternativ 3 gir dermed stor effekt for direkteruter mellom Storavatnet og Bergen mens alternativ 3 variant 

gir lengre tid og reiselengde for direktebusser fra Olsvik til Bergen.   

Det må understrekes at disse effektene framkommer med dagens rutestruktur.  Framtidig rutestruktur vil 

bli tilpasset reiseetterspørselen og de muligheter som skapes for effektiv kollektivbetjening ved de ulike 

alternativene. Effektene over kan like vel gi indikasjoner på endringer i ruteproduksjon.  Det må også 

understrekes at endringene i reisetid i forhold til nullalternativet ikke har tatt hensyn til framtidige kø og 

framkommelighetsproblemer for bussene. Dette gir trolig større effekter enn endringene basert på full 

framkommelighet også i nullalternativet. 

Det er videre lagt til grunn at direktebusser mellom Storavatnet og Bergen også i alternativ 1 går i dagens 

trase.  Dersom disse rutene legges om og i stedet går via en ny tunnel i Loddefjord, vil dette øke reisetiden 

for disse bussene med 56 prosent.  Den samlede utkjørte buss-kilometer og kjøretid for buss i 

studieområdet vil da endre seg henholdsvis fra -21 prosent til -6 og fra -8 prosent til -3 prosent i forhold til 

nullalternativet. Samlet sett vil gevinsten for bussene fra Loddefjord i alternativ 1 langt på vei oppveies av 

ulempen for bussene fra Storavatnet dersom de rutes via Loddefjord. Sannsynligvis ville en slik endring ført 

til redusert antall busser med start i Loddefjord og slik sett redusert bussproduksjonen.   

I framtidige planer for rutestrukturen i området legges det opp til økt frekvens fra Sotra og Askøy og 

Storavatnet vil i følge Skyss få økt betydning som byttepunkt. I et slikt perspektiv vil alternativ 3 framstå 

som et relativt bedre alternativ.   

 

Figur 3.11. Bussterminalen i Loddefjord (Foto: Bergensprogrammet)   
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3.3 TRAFIKK I ANLEGGSPERIODEN 

Alternativ som innebærer stenging av deler av dagens vegnett under utbygging, kan gi betydelige 

konsekvenser i anleggsperioden. I alternativ 1 må Lyderhorntunnelen stenges mens dagens og ny tunnel 

kobles sammen. Dersom busstunnelen bygges først, kan denne brukes i denne perioden. Dette gir økt 

trafikkbelastning i Loddefjorddalen, men ikke gjennom Loddefjord sentrum ettersom tunnelen ligger nord 

for senterområdet.  Jfr. også kapittel 3.5 om trafikk gjennom Loddefjord i situasjoner hvor tunneler på rv. 

555 eller Ringveg vest blir stengt. 

I alternativ 2 bygges en ny uavhengig biltunnel. Konsekvenser i anleggsfasen gjelder ombyggingen av krysset 

ved Liavatnet som må gjennomgå en større ombygging. Dette kan påvirke avviklingen i anleggsperioden 

men vil være avhengig av hvilke midlertidige løsninger som etableres. 

I alternativ 3 bygges en ny og uavhengig busstunnel. Kontaktpunktene mot vegnettet i øst og vest vil skape 

behov for trafikkreguleringer i anleggsperioden, men neppe av vesentlig omfang. Byggetid som direkte 

berører biltrafikken vil være kort. 

I alternativ 4 må trafikken i Lyderhorntunnelen stoppe mens det strosses ut for nytt kollektivfelt langs 

dagens bilfelt.  Dette må gjøres for ett tunnelløp om gangen. Det er gjennomført trafikkberegning hvor 

hovedløpet i retning sentrum stenges og hvor trafikken fra Sotra og Askøy mot Bergen i byggefasen ledes 

gjennom Loddefjord [11]. Konsekvensene er omfattende med en transportetterspørsel på opp mot 50.000 

ÅDT 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 en time forsinkelser og køer som forplanter seg langt tilbake på Sotra og Askøy i 

morgenrushet.  

Det er også foretatt tilsvarende simulering av en løsning der ett 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.  

 

3.4 SYKKELTRAFIKK 

Sykkelandelen i Bergen er lav og det er et mål å øke denne fra dagens tre prosent til ti prosent [2]. Dette 

krever god tilrettelegging for sykkel.  Sykkeltunnelene i alternativ 1,2 og 3 gir innkortinger av sykkelruter fra 

områder vest for Lyderhorntunnelen og mot Bergen som for disse relasjonene kan føre til økt sykkelbruk.  

Statens vegvesen har gjort et overslag på hvor mye sykkeltrafikk som kan ventes gjennom nye sykkel-

tunneler [34]. Basert på reisevanedata, registrert reisemønster, befolkningsutvikling og vurdering av 

reisemarkedet for sykkel mellom aktuelle målpunkt, anslås det at en sykkeltunnel gjennom Lyderhorn kan 

ha et mulig brukspotensial på 2000-4000 sykkelreiser pr dag (ÅDT). Dette forutsetter betydelig økt sykkel-

andel. Tallet er meget usikkert og vil i tillegg til sykkeltunnel også være avhengig av generell tilrettelegging 

for sykkel ellers i byområdet, regulering og restriksjoner på bilbruk og parkering og eventuell mer bruk av el-

sykler. 
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Figur 3.12. Hovedvegnett for sykkel med 

klassifisering av dagens standard på 

hovedrutene.  Utklipp fra forslag til 

Handlingsplan 2010 – 2013 som oppfølging 

av Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 [4].  

I Loddefjorddalen åpnet det høsten 2012 

nytt sykkelfelt. Den røde signaturen der er 

dermed nå endret til grønn.  

 

 

 
Figur 3.13. Hovedruter og bydelsruter i Laksevåg og gjennom studieområdet for Storavatnet- Liavatnet.  
Utklipp fra handlingsplan for sykkelstrategi for Bergen [4]. 
   



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 52 av 111 

 

3.5 TRAFIKALE KONSEKVENSER VED STENGNING AV DELER AV 

VEGSYSTEMET  

 

3.5.1 Bakgrunn og aktuelle situasjoner 

I planprogrammet understrekes ønske om å skjerme Loddefjorddalen for gjennomgangstrafikk. Ved 

trafikkulykker og andre uønskede og uplanlagte hendelse på vegnettet, kan deler av vegsystemet bli stengt 

for kortere eller lengre perioder. Ved behandling av planprogrammet ble det derfor bedt om at det ble gjort 

vurderinger av trafikale virkninger i situasjoner der tunnelløp Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest blir 

stengt. Vurderingene er gjort i forhold til følgende scenarioer: 3 

 Løp i Lyderhorntunnelen er stengt 

 Løp i ringveg vest er stengt 

 Løp i begge tunnelene er stengt samtidig 

Det er vurdert situasjoner der ett løp i tunnelene blir stengt, dvs. en kjøreretning.  

I praksis er det sjelden at stengning av et tunnelløp er langvarig, dvs. opp mot et døgn. Typiske hendelser er 

stengning som varer inntil en time ved uhell, havari etc.  Ordinært vedlikehold utføres som oftest om 

natten.  

Det er tatt utgangspunkt i antatt mest ugunstig kjøreretning for stengning og samtidig stengning av 

Lyderhorntunnelen og ringveg vest. Dette er: 

 stengning av Lyderhorntunnelen i retning Sotra 

 stengning av ringveg vest i retning sør 

Figurene viser teoretisk beregnet trafikk (ÅDT) gjennom Loddefjorddalen ved stengning av tunnelløp. Det er 
vist trafikktall nord i Loddefjorddalen dvs. nord for Vestkanten, og Loddefjord sør i svingen ved Bjørndals-
pollen. Alternativ 0 er trafikkmengde med nytt Sotrasamband Kolltveit-Storavatnet, dvs. med dagens 
vegsystem mellom Storavatnet og Liavatnet. 

 
 
Figur 3.14. Trafikk i Loddefjorddalen ved ulike scenarioer for stengning av tunnelløp i Lyderhorntunnelen og 
tunnelen til Ringveg vest fra Liavatnet og sørover.  
 

                                                      
3
 Teksten er basert på analyser med vegvalgsmodellen Contram dokumentert i notat fra siv.ing Helge Hopen til Statens vegvesen. 

Scenario 1: Stengt tunnelløp  

mot vest i Lyderhorntunnelen. 

Scenario 2: Stengt tunnelløp  

Ringveg vest mot sør. 

Scenario 3: Stengning av begge 

tunnelene samtidig. 
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3.5.2 Stenging av Lyderhorntunnelen 

Med stengning av Lyderhorntunnelens løp mot Storavatnet, må all trafikk vestover kjøre via Loddefjord.  

Teoretisk øker ÅDT fra ca. 12000 i Loddefjord nord til ca. 32.000 med stengning, dvs. en økning på ca. 

20.000. 

Det er ikke vesentlig forskjell mellom alternativene, bortsett fra alternativ 2 som gir ca. 4000 ÅDT mer 

trafikk gjennom Loddefjord enn de øvrige alternativene. Dette skyldes større overbelastning i kryssområdet 

ved Liavatnet og derfor større overløpseffekt gjennom Loddefjord. 

I praksis vil en stengningssituasjon føre til at trafikk fra både Vestre innfartsåre og Ringveg vest bli ledet inn 

på lokalvegnettet ved Liavatnet. Utenom rush vil dette føre til gradvis økende trafikk gjennom Loddefjord 

opp mot kryss med Olsvik. Etter hvert som trafikken overstiger kapasiteten på lokalvegsystemet, vil det 

bygge seg opp køer og vegsystemet vil bli fylt opp. Beregningene viser at de største flaskehalsene vil ligge i 

kryssområdet ved Liavatnet og at køene vil bli store først og fremst på Vestre innfartsåre i retning Bergen 

sentrum.  Modellberegninger viser en teoretisk forsinkelse på ca. 45 minutter på Vestre innfartsåre fra 

sentrum i makstimen ettermiddag dersom stengningen varer en times tid. 

Gjennom Loddefjord vil det være saktegående trafikk i den ene kjøreretningen med kø i kryss, spesielt fra 

sidevegnettet som har lav prioritet. 

 

3.5.3 Stengning av Ringveg vest 

Ved stengning av Ringveg vest i retning sør, vil trafikken som bruke tunnelen ta av ved Olsvikkrysset og 

kjøre gjennom Loddefjord til «gamle Bjørgeveien». Noe trafikk vil trolig endre vegvalg og kjøre Vestre 

innfartsåre via Damsgård. Dette er ikke fanget opp i modellberegningene her.  

Trafikkøkningen gjennom Loddefjord blir teoretisk på ca. 10.000 ÅDT. Heller ikke i dette scenarioet er det 

vesentlige forskjeller mellom alternativ, bortsett fra alternativ 2 som har størst avviklingsproblemer i 

utgangspunktet.  

I praksis vil det føre til trafikkøkning fra Oslvikkrysset mot sør nedover Loddefjorddalen, med oppbygg av kø 

ved kryssene, spesielt fra sidevegnettet fra Haakonsvern, Mathopen mv. 

 

3.5.4 Stenging av begge tunnelene samtidig. 

Dersom begge tunnelene må stenges samtidig, vil det gi stor trafikkøkning fordi begge kjøreretningene 

gjennom Loddefjord da fylles opp. Trafikkøkningen blir da ca. 28000 ÅDT. Lokalvegsystemet har ikke 

kapasitet til å håndtere en slik trafikkoverføring og det blir store kødannelser. På vestre innfartsåre tilbake 

mot Bergen sentrum kan dette føre til forsinkelse på ca. 50 minutter i makstimen. Også på lokalvegnetett 

gjennom Loddefjord og særlig på sidevegnettet gir dette forsinkelser beregnet til ca. 15 minutter i 

makstimen.  Det er ingen vesentlig forskjell mellom alternativene. 

 

3.5.5 Konklusjon 

Stengning av tunnelløp i Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest gir ingen andre alternativ enn å lede trafikk 

mot Sotra og Askøy via Loddefjord.  Dette fører til stor trafikkøkning i kjøreretningen som stenges. De 

største flaskehalsene og forsinkelsene vil være på hovedvegnettet i retning Bergen ved stengning av 
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Lyderhorntunnelen mot Sotra. Gjennom Loddefjord vil det være saktegående trafikk, men størst 

forsinkelser på sidevegnettet inn mot Lyderhornsveien. 

Slike trafikksituasjoner vil oppstå uavhengig av bygging av Sotrasambandet mellom Storavatnet og 

Liavatnet, dvs. på tilsvarende måte som i nullalternativet. Forskjellen vil være at ved utbygging av 

strekningen til Liavatnet vil kollektivtrafikken ha akseptabel fremkommelighet i selv med stengt tunnel i 

alternativ med uavhengig kollektivtrase mellom Storavatnet og Liavatnet, dvs. alle alternativ unntatt 

alternativ 4. 

Graden av trafikkoverføring til Loddefjord og omfanget av køer og forsinkelser blir i hovedsak den samme i 

alternativ 0 og alle utbyggingsalternativ unntatt alternativ 2 som gir noe større overføring av trafikk til 

Loddefjord enn de andre alternativene. 

Som for mange andre deler av vegnettet i Bergensområdet, er strekningen Sotra – Storavatnet – Liavatnet 

sårbar pga begrensede alternative kjøreruter. Mellom Storavatnet og Liavatnet er omkjøring via Loddefjord 

et alternativ dersom det blir nødvendig å stenge tunneler på hovedvegene. Dette gir svært store trafikk-

mengder gjennom Loddefjord. I Bergen kommunes gjeldende planer for sentrale deler av Loddefjord 

(jfr. kapittel 1.4.3 og Figur 3.10 på side 47) er målet å redusere trafikken gjennom området ved bl.a. å 

etablere miljøgate med lav kapasitet. Framtidig avviklingskapasitet gjennom Loddefjord vil da være lavere 

enn det som er lagt til grunn ved vurderingene her. Den store trafikken gjennom Loddefjord ved stengte 

tunneler er også et risikomoment for nødetatenes framkommelighet til begge sider av Lyderhorntunnelen. 

Dette omtales nærmere i kapittel 4.7 om risiko. 
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4 Konsekvenser 

4.1 METODE FOR IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

Håndbok 140 

Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser er lagt til grunn for konsekvensutredningen [24]. 

I følge håndbok 140 skal vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser gjøres i tre trinn: 

• Vurdering av hvor verdifullt et område er 

• Vurdering av hvor stort inngrep tiltaket medfører, dvs. inngrepets omfang  

• En samlet konsekvensvurdering av verdi og omfang 

Metodikken for å vurdere konsekvenser deles inn i følgende 

arbeidstrinn: 

• Planområdet blir delt inn i miljø eller delområder, 

avhengig av fagtema 

• Vurdering av verdien på ulike delområder 

• Vurdering av omfanget av endringene tiltaket vil 

medføre for det enkelte lokalitet  

• Konsekvensen blir evaluert ved å sammenholde 

områdets verdi med omfanget av tiltaket 

• Samlet vurdering av hvert alternativ 

Influensområde 

Influensområde for ulike virkningstema vil være ulikt. For 

noen tema slik som f.eks. landskap vil influensområdet 

strekke seg langt ut over planområdet, mens for f.eks. 

kulturminner vil influensområdet vanligvis ligge innenfor et 

avgrenset område i nær vegen. For å fange opp et 

noenlunde felles ”studieområde” er dette satt heller 

romslig for å fange opp influensområde til ulike deltema. 

Dette er omtalt nærmere i delkapittel for hvert 

virkningstema. 

Avbøtende tiltak 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges 

til grunn ved vurdering av omfang. Andre tiltak som foreslås 

for å redusere det negative omfanget av tiltaket skal 

omtales som avbøtende tiltak og skal ikke inngå i 

omfangsvurderingen. Mulige avbøtende tiltak er omtalt for 

hvert deltema. 

Figur 4.1: ”Konsekvensviften”. Konsekvensen 
for et tema kommer fram ved å sammen-
holde områdets verdi for temaet og tiltakets 
virkning. Konsekvensen blir vist på en skala 
fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til 
meget stor negativ konsekvens (- - - -). 
Kilde: Statens vegvesen (2006) [24] 
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4.2 NATURMILJØ  

4.2.1 Definisjon og avgrensning 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlagt, samt geologiske elementer.  Begrepet naturmiljø omfatter alle forekomster på land og i vann 

og biologisk mangfold knyttet til disse.  

I planprogrammet er det for område Storavatnet-Liavatnet spesielt pekt på å få vurdert konsekvensene av 

tiltaket i forhold til Liavatnet. Siden prosjektet Ringveg Vest har fått tillatelse til omfattende utfyllinger i 

vatnet og det etter utforming av aktuelle alternativ ikke er aktuelt med større tiltak i Liavatnet, er denne 

problemstillingen ikke lenger like aktuell. 

Utforming av kryssløsning ved Storavatnet skal i følge kommunedelplan for rv. 555 Kolltveit-Storavatnet 

avklares i reguleringsplan og er utenfor planområdet for denne planen. Ingen av traséene medfører utfylling 

i Storavatnet. 

 

4.2.2 Kriterier for verdivurdering og omfang  

Verdivurdering av naturmiljø gjøres i følge Håndbok 140 (figur 6.16 s. 190) etter følgende kriterier: 

 Inngrepsfrihet og landskapsøkologiske sammenhenger. Verdien vurderes i forhold til betydningen lokalt 

og regionalt, størrelse på sammenhengende områder og avstand fra tyngre inngrep og tekniske anlegg. 

 Naturtyper og vegetasjonsområder. Verdien vurderes i forhold til graden av biologisk mangfold. 

 Arts- og individmangfold. Vurderingen legger særlig vekt på sjeldne eller sårbare arter. 

 Naturhistoriske områder. Dette gjelder områder med geologiske forekomster som vurderes verdifulle 

for området geologiske mangfold og identitet.  

I Håndbok 140 (figur 6.17 s. 192) legges følgende kriterier til grunn for vurdering av omfang av vegtiltak for 

naturmiljø.  

 Sammenhengende naturområder. Omfanget vurderes i forhold til hvordan tiltaket griper inn i 

biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger. 

 Arter: Omfanget vurderes i forhold til om tiltaket endrer det biologiske mangfoldet, ved å påvirke, 

skade eller fjerne arter og deres vekst- og leveområder. 

 Naturhistoriske forekomster. Omfanget vurderes i forhold til om det påvirker geologiske forekomster 

eller elementer.  

 

4.2.3 Vurdering i forhold til naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget om naturverdier i planområdet vurderes som godt. Det er ingen spesielle verdier som 

berøres negativt av aktuelle tiltak i planområdet.  

 

4.2.4 Verdivurderinger 

Innenfor planområdet er det identifisert og gjort verdivurdering av åtte naturmiljøområder. Områder som 

ikke direkte er berørt av alternativene eller som primært er utbygde områder, er gitt samlevurderingen ikke 

vurdert/ingen verdi. Liavatnet gjennomgår store endringer etter at det ble godkjent å fylle ut store mengder 
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tunnelmasser i vatnet som både endrer formen og vanndybde.  Vatnet er definert som område uten verdi i 

denne konsekvensvurderingen, selv om det på sikt vil reetableres blågrønne økosystemer i området i tråd 

med godkjente planer med revegetering og nye vassdragskonstruksjoner.  

1. Vestremarka 

Det er vanlig forekommende skogsmark i lien mellom dagens kryss ved Storavatnet og bebyggelsen i 

Brønndalen med løvskog og furuskog. Området har naturverdier som er representative for distriktet og er 

gitt liten verdi. 

2. Storavatnet 

Storavatnet utgjør sammen med Alvøyvatnet og Alvøyskogen et større sammenhengende naturområde. En 

liten del av dette ligger innenfor planområdet. Selve vatnet er registrert som viltområde med «viltvekt 2» 

på bakgrunn av forekomsten av andefugl i området. Vanlige arter er stokkand, toppand, kvinand og siland. 

Gangveg med beplantet støyskjerming mot motorvegen har en parkmessig karakter og mating av ender er 

vanlig, noe som tiltrekker seg en del fugl, særlig stokkand.  Rødlisteartene tårnseiler og fiskemåke er 

registrert i området jf artsdatabanken.no.  Sett bort i fra et nes med plantet gran og et nes hvor lyng, furu 

og bjørk dominerer, er det meste av strandlinjen innenfor planområdet steinfylling. Det er røye i vatnet og 

det er i tillegg registrert ål som er rødlistet som kritisk truet (CR). Pga. manglende gyteforhold som skyldes 

tidligere kryssutvidelse ved Storavatnet, er det ikke lenger reproduksjon av ørret her. Området gis liten til 

middels verdi og det trekker opp at området inngår som del av et større sammenhengende naturområde. 

Forekomst av rødlistearter og områdets verdi for andefugl bygger opp under dette. Nærheten til 

eksisterende vegsystem trekker noe ned. 

 

 
Figur 4.2. Verdikart for naturmiljø Storavatnet-Liavatnet 
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3. Klasatjørn  

Tjernet er lite og er omgitt av boliger og veger.  Området har et artsmangfold som er representativt for 

distriktet.  Lokaliteten er gitt liten verdi. 

4. Loddefjorddalen 

I Loddefjorddalen er det en randsone med noe gammel innmark som delvis har grodd igjen med løvskog. 

Boligområde er planlagt mellom dette vegetasjonsbeltet og byfjellgrensen til Lyderhorn. Vanlig 

forekommende arter. Området har naturverdier som er representative for distriktet og gis liten verdi. 

5. Lyderhorn 

Lyderhorn er en del av et større sammenhengende naturområde som inngår i forvaltningsområdet for 

Byfjellene vest. Dette er et av Bergens syv fjell og er et markert landemerke og bidrar til distriktets 

geologiske karakter. Liene er delvis skogkledd, men store deler av fjellmassivet har sparsomt med 

vegetasjon og mye berg i dagen. Flora og fauna er representativt for distriktet. Området har en lokal 

landskapsøkologisk betydning og nokså urørte partier. Rødlistearten purpurlyng, tårnseiler og fiskemåke er 

påvist i området og hovedtrekkruter for hjort i Bergen vest går gjennom området både i nord-sør retning og 

øst-vest retning. Området gis liten til middels verdi. 

6. Bjørndalspollen 

Pollen er i naturbase.no registrert som viktig marint område kategorisert som «fjorder med naturlig lavt 

oksygeninnhold i bunnvann» og er av den grunn gitt middels verdi.  

7. Bjørndalstjørn 

Lite tjern omgitt av boliger og veger.  Området har verdier som er representativt for distriktet.  Lokaliteten 

er gitt liten verdi. 

 

8. Kanadaskogen 

Skogen er i naturbase.no registrert som svært viktig kystfuruskog. Ytterkanten av skogen som er innenfor 

planområdet er imidlertid påvirket av granplanting. Det er registrert vanlige fuglearter i området, jfr. 

feltrapport for biologisk mangfold for byfjellene vest og artsdatabanken. Hjortetrekk fra Lyderhorn med 

viltvekt 3, krysser over vegen og kommer inn i Kanadaskogen i dette området. Området gis stor verdi på 

bakgrunn av naturtypevurderingen og den større sammenheng dette delområdet inngår i.  

Tabell 4.1. Oversikt over lokaliteter, deres verdi for naturmiljø og hvilke alternativ som berører dem. 

Nr Lokalitet Verdi Berørt av alternativ? 

1 Vestremarka Liten Ja, alle alternativ  

2 Storavatnet Liten til middels Ja, alternativ 1 og 2 

3 Klasatjørn Liten Nei 

4 Loddefjorddalen Liten Ja, alternativ 1 

5 Lyderhorn Liten til middels Ja, alternativ 1, 2 og 3 

6 Bjørndalspollen Middels Nei 

7 Bjørndalstjørn Liten Nei 

8 Kanadaskogen Stor Nei 
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4.2.5 Omfangs- og konsekvensvurdering 

Det er ikke påvist spesielt viktige naturverdier innenfor planområdet. Alternativene går for det meste i 

tunnel og langs eksisterende veger.  Det er ikke påvist nevneverdige negativ konsekvens for naturmiljø i 

som følge av veganlegget. Alle alternativ rangeres derfor likt i forhold til tema naturmiljø. 

Tabell 4.2. Konsekvensvurdering for naturmiljø. 

Lokalitet  Konsekvens 

Alt.1 Alt.2 Alt.3/
var. 

Alt.4 

1 Vestre-
marka 

Alt 1, 2 og 4 
Tunnelmunning legges inn i området. Omfanget blir litt 
negativt og konsekvens blir liten negativ til ubetydelig. 
 
Alt.3 
Utviding av dagens lokalveg inn i lokalitet for å gi plass 
til kollektivfelt. Intet omfang og ubetydelig konsekvens. 
Samme gjelder for alt. 3 variant. 

 
 

-/0 

 
 

-/0 

 
 

0 

 
 

-/0 

2 Stora-
vatnet 

Alt 1 og 2 
Mye av trafikken blir flyttet lenger vekk fra Storavatnet 
og gir dermed mindre støy. Dette gir litt positivt omfang 
og en ubetydelig til litt positiv konsekvens. 
 
Alt 3 og 4 
Ny trasé vil ikke påvirke denne lokaliteten, men endelig 
kryssutforming som ikke er del av denne planen og 
plassering av kollektivterminal vil kunne medføre 
mindre negative konsekvenser for naturmiljø uten at 
det er vurdert her. 

 
0/+ 

 
0/+ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
0 

4 Lodde-
fjorddalen 

Alt 1  
Utviding for å gi plass til kollektivfelt i Loddefjorddalen 
forventes å få noe inngrep i lokalitet. Omfanget 
vurderes som litt negativt og konsekvensen er liten 
negativ til ubetydelig. 

 
-/0 

   

5 Lyder-
horn 

Alt 1 og 2 
Tunnelinnslag ved Vestkanten og Liavatnet tangerer 
begge grensene for byfjellene og dermed denne 
lokaliteten. Omfang og konsekvens vurderes som 
ubetydelig da tiltaket er i umiddelbar nærhet av 
eksisterende vegsystem.  

Alt 3  
Tunnelinnslag ved Liavatnet tangerer lokaliteten. 
Omfang og konsekvens vurderes som litt negativt til 
ubetydelig.  
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

-/0 

 

Samlet 
vurdering 

Samlet vurderes konsekvensen for naturmiljø som 
ubetydelig. 

0 0 0 0 

Rangering  1 1 1 1 
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4.3 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

4.3.1 Definisjon og avgrensning 

I planprogrammet blir det vist til at omfangsvurderingene skal omfatte barrierevirkninger i forhold til 

ferdsel og oppleving. Dette omfatter endringer for gående og syklende i forhold til bruk og adkomstforhold, 

endring i utendørs støy og luftforurensing ved boliger og utendørs oppholdsareal, hvor mange eller hvor 

stor andel blir berørt, endring i områders attraktivitet og endringer i identitetsskapende verdier. Det skal 

gjøres greie for i hvilke grad tiltaket kan ha innvirkning på folks helse og sosiale nettverk. Det er primært 

ulemper knyttet til støy og luftforurensing i området Storavatnet-Lyderhorntunnelen som er i fokus i 

planprogrammet og som aktuelle alternativ skal vurderes ut i fra.  

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkning for beboerne i, og brukerne av det berørte 

området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for 

trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Indirekte har dette betydning for helse. 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver 

opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og 

friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i tema nærmiljø og friluftsliv. 

 

4.3.2 Avgrensing mot andre fagtema 

Nærmiljøtema som støy, luftforurensing, tilrettelegging for gående og syklende er tema i skjæringspunktet 

mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. For å unngå dobbelttelling ved at de samme aspekt 

konsekvensvurderes for flere tema, er det for nærmiljø og friluftsliv definert noen avgrensninger. 

 

Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere av et område 

skal vurderes under temaet nærmiljø og friluftsliv. Identitetsskapende kvaliteter som viktige møteplasser, 

kulturminner eller naturelementer vurderes også under dette tema.  

 

Når det gjelder støy og luftforurensing er det i følge håndbok 140 reduksjon av utearealenes funksjonelle 

kvaliteter som følge av støy, støytiltak, luftforurensing og lokalklimatiske endringer som skal omtales under 

nærmiljø og friluftsliv.  

 

4.3.3 Kriterier for verdivurdering og omfang  

Verdivurderingen tar utgangspunkt i hvor tett befolket et område er og i hvor stor grad et område blir 

benyttet til utendørsaktivteter eller ikke. Verdivurdering av boligområder tilsier at tette 

boligkonsentrasjoner gis stor verdi og områder med vanlig boligfelt gis middels verdi i følge Håndbok 140. I 

planområdet er større boligområder slått sammen og vurdert under ett selv om de består både av 

eneboliger og blokkbebyggelse. Disse områder er gitt middels til stor verdi. 

Verdivurdering nærmiljø og friluftsliv i områder gjøres i følge Håndbok 140 (figur 6.14 s. 173) etter følgende 

kriterier: 

 Boligområder. Verdien er knyttet til tetthet og antall boliger. 

 Øvrige bebygde områder. Verdien vurderes i forhold til bruks og oppholdsintensitet og tilbud på 

lokalt service og fritidstilbud. 
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 Offentlige/ felles møtesteder. Dette refereres til byer og tettsteder og bruk av uteområdene, og 

om de er lokale eller regionalt viktige og attraktive.  

 Veg- og stinett for gående og syklende. Verdien vurderes i forhold til bruk av stier, gang- og 

sykkelveger, kvaliteten på disse og hvordan de knytter området sammen og gir trygg og sikker 

tilgjengelighet. 

 Identitetsskapende områder/elementer. Verdien er knyttet til hvor mange slike elementer som er 

viktig for folk i området. 

 Friluftsområder. Verdien er knyttet til bruksintensitet, størrelse og hvor mange som bruker 

områdene og om de har lokal eller regional verdi.  
 

I Håndbok 140 (figur 6.15 s. 174) legges følgende kriterier til grunn for vurdering av omfang av vegtiltak for 

nærmiljø og friluftslivsområder. Omfangsvurderingen kan både være positiv og negativ. 

 Bruksmuligheter. Omfanget vurderes i forhold til i hvilke grad tiltaket endrer mulighetene for bruk 

av områder. 

 Barriere for ferdsel og opplevelse. Omfanget vurderes i forhold til om tiltaket hindrer 

tilgjengelighet mellom områder og til viktige målpunkt.  

 Attraktivitet. Omfanget vurderes i forhold til om tiltaket vil øke eller redusere attraktiviteten til et 

område. 

 Identitetsskapende betydning. Omfanget vurderes i forhold til om tiltaket vil øke eller redusere 

den identitetsskapende betydningen til et område. 

 

4.3.4 Verdivurderinger 

Innenfor planområdet ligger det større boligområder i Loddefjord, Brønndalen og Olsvik. Lyderhorn ligger 

sentralt i planområdet. Dette er viktig turmål og er et av Bergens syv fjell. Viktige innfallsporter til 

Kanadaskogen i øst og Alvøyskogen i vest ligger også innenfor planområdet.  

På grunnlag av registreringer og vurdering av homogene og avgrensende områder, er det identifisert 11 

nærmiljø- og friluftslivslokaliteter. Hvert område er beskrevet og verdivurdert ut i fra verdikriteriene i 

Håndbok 140. Viktige stier, gang- og sykkelveger er inkludert i områdene. 

 

1 Storavatnet-Alvøyskogen  

Viktig innfallsport til større turområde mellom Alvøen og Loddefjord. Den delen som ligger innenfor 

planområdet har turveg med parkmessige kvaliteter langs vatnet. I skogen ved innfallsporten er det flere 

spor etter leirbål. Vatnet nyttes til bading om sommeren og aktiviteter på is om vinteren. Det selges også 

fiskekort for røyefiske. Området har gode kvaliteter og blir mye brukt til tross for noe støy. Området gis stor 

verdi for friluftsliv. 

2 Vestremarka  

Skogsområde mellom boligområde og Storavatnet. Området er lite brukt til lek og friluftslivsaktiviteter selv 

om det burde ha potensiale for det. Området gis middels verdi. 

3 Loddefjord gravplass 

Kirkegården har en viktig symboleffekt i nærmiljøet. Området er noe støyskjermet, men ligger nær områder 

med stor trafikk. Området gis stor verdi. 
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Figur 4.3. Verdikart for nærmiljø og friluftsliv. 

 

4 Brønndalsåsen-Olsvikskjenet 

Tettbygd boligområde med blokkbebyggelse, flermannsboliger, eneboliger, idrettsanlegg og turveger. 

Området inn mot rv. 555 består av flermannsboliger og eneboliger. Gang- og sykkelveger krysser over 

rv. 555 to steder til Loddefjordområdet. Området gis samlet middels til stor verdi som nærmiljøområde. 

5 Kjøkkelvik skole 

Område med skole, barnehage og helsesenter gis stor verdi. 

6 Loddefjord-Klasatjørn 

Tettbygget boligområde med blokkbebyggelse, rekkehus, eneboliger, lekeområder, kirke og gangveger. Den 

del av området som ligger inn mot rv. 555 består av eneboliger og nyoppførte flermannsboliger. 

Boligblokker i Loddefjorddalen. Området gis samlet middels til stor verdi som nærmiljø. 

7 Lyderhorn 

Et av Bergens syv fjell som også er kjent som «heksefjell» har særlig stor symboleffekt. Fjellområdet inngår i 

forvaltningsområdet for Byfjellene vest. Markert landemerke og populært turmål. Stinett fører mot toppen 

fra flere kanter. Området gis stor verdi som friluftsområde. 

8 Bjørndalsbakken 

Boligfelt med for det meste av eneboliger. Området gis middels verdi. 

9 Loddefjorddalen øst 

Framtidig boligområde inkludert grøntområder. Området gis middels verdi. 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 63 av 111 

 

10 Loddefjord sentrum 

Viktig målpunkt. Området gis stor verdi som samlingssted. 

11 Kanadaskogen 

Viktig turområde som inngår i forvaltningsområdet for Byfjellene vest. Området gis stor verdi. 

12 Liavatnet 

Etter at arbeidet med Ringveg vest er ferdig, vil det opparbeidet ny strandlinje langs Liavatnet og området 

vil få en parkmessig opparbeidelse som inkluderer badeplass på vestsiden av vatnet. Dette er å regne som 

del av nullalternativet. Friluftslivsverdier verdisettes blant annet ut i fra bruksfrekvens og det er derfor 

vanskelig å sette verdi på dette området. Området gis middels verdi ut ifra de planlagte kvalitetene 

området forventes å få.  

Tabell 4.3. Lokaliteter, deres verdi for nærmiljø og friluftsliv og hvilke alternativ som berører dem. 

Lokalitet Lokalitetsnavn Verdi Tema Berørt av tiltak  

1 Storavatnet-Alvøyskogen Stor  Friluftsliv Ja, alle alternativ 

2 Vestremarka Liten Friluftsliv Ja, alle alternativ 

3 Loddefjord gravplass Stor Nærmiljø Ja, alle alternativ 

4 Brønndalsåsen-Olsvikskjenet Stor Nærmiljø Ja, alle alternativ 

5 Kjøkkelvik skole Stor Nærmiljø Nei 

6 Loddefjord-Klasatjørn Stor Nærmiljø Ja, alle alternativ 

7 Lyderhorn Stor Friluftsliv Ja, alle alternativ 

8 Bjørndalsbakken Middels Nærmiljø Nei 

9 Loddefjorddalen øst Middels Nærmiljø Ja, alle alternativ 

10 Loddefjord sentrum Stor Nærmiljø Ja, alle alternativ 

11 Kanadaskogen Stor Friluftsliv Nei 

12 Liavatnet Middels Friluftsliv Ja 

 

4.3.5 Støy 

Utendørs støynivå 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012), legges til 

grunn for vurdering av vegtrafikkstøy [13]. I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner: 

 Rød sone: Områder uegnet til støyfølsomme formål og ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

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

tilfredsstillende støyforhold. 

Tabell 4.4 Kriterier for soneinndeling ihht T-1442. 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå om natten 

Gul sone Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Rød sone Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Lden er ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld. 

L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 prosent av hendelser. 
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Figur 4.4. Størst effekt på nærmiljø vil det være mellom Olsvikkrysset og vestre tunnelportal for 
Lyderhorntunnelen.  
 

Beregningene er gjort i tråd med Nordisk Beregningsmetode for trafikkstøy med programmet CadnaA 

versjon 4.2.13g, med utgangspunkt i et digitalt 3D-kart over området og foreliggende trafikkprognoser. 

Resultatene presenteres som støykart er vist i egne vedlegg.  

Dieselbusser støyer mer enn privatbiler. Dette gjelder særlig ved oppstart og akselerasjon.  Gassbusser og 

særlig trolleybusser støyer mindre.  Busser er inkludert i datagrunnlaget gjennom tungtrafikkandelen.  Selv 

om det går mange busser, er busstrafikken liten i forhold til trafikken ellers. Dette gjør bussenes bidrag til 

det samlede støybidraget fra vegtrafikken vil være minimalt.   

Retningslinjene for utarbeidelse av støykart anbefaler generelt å beregne støyen fire meter over terreng.  

For vurdering av støy på utendørs oppholdsareal er dette for høyt, og i ny versjon av retningslinjene fra 

2012 angis det at beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, 

eventuelt over balkong- eller terrassegulv. Støykotene er derfor beregnet to meter over terrenget, som er 

representativt for støynivå på uteplasser og som i større grad viser effekt av støyskjerming av uteområder.  

Bebyggelsen i området er uensartet med både eneboliger, rekkehus og høyblokker. Dersom støyforholdene 

på fasade skal beregnes, bør det også beregnes for høyere enn fire meter ettersom støynivået øker opp til 

ca 10-12 meter over terrenget.  Dette bør følges opp i en mer detaljert planfase, her er det bare støy på 

uteområder som er beregnet. 

Nullalternativet 

Gul sone strekker seg 600 meter ut over i Storavatnet og rød sone ca. 230 meter utover i vannet. Boligene 

langs rv. 555 mellom Olsvikkrysset og Lyderhorntunnelen og uteområdene inntil fasadene til høyblokkene i 

Loddefjorddalen ligger også i rød sone. Laksevåg gravplass, området rundt kirken og Vadmyra barneskole 

samt så godt som all bebyggelse i Loddefjorddalen ligger i gul sone i nullalternativet. 

Noen boliger i lien over Bjørndalsbakken ligger i rød sone i nullalternativet. Det er stor støyutbredelse langs 

Liavatnet. Her er det lite bebyggelse som rammes, men gangdraget og friområdene langs planlagt 

nyetablert gangsti langs vannet vil være svært støyutsatt med mindre det skjermes. 
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Figur 4.5. Nullalternativet uten skjerming, alternativ 1, 2, 3 og 4 med skjerming, rød og gul sone etter T-1442 (2012) 
 

Alternativ 1 og 2 

I alternativ 1 og 2 går rv. 555 i tunnel fra Storavatnet mot Liavatnet og dagens riksveg får en mer lokal 

funksjon med mindre trafikk. Uten skjerming halveres støyutbredelsen ut over Storavatnet og rød sone 

strekker seg ned til vannkanten inklusive gangvegen langs vannet. Trafikken i Loddefjorddalen øker i disse 

alternativene og uten skjermingstiltak vil støyforholdene bli dårligere enn i nullalternativet. Med 2,5 meter 

støyskjermer vil rød sone ikke strekke seg inn til boligblokkene, men støynivået blir likevel høyere enn i 

alternativ 3 og 4 som har lavere trafikk her.  

Ved bruk av støyskjermer kan antall bosatte innenfor gul og rød sone for utearealer reduseres med en 

tredjedel i alternativ 1 og 2 i forhold til nullalternativet. Uten skjerming vil støybelastningen og dermed 

antall støyutsatte personer øke. 

 

Alternativ 3 og 4 

Ettersom trafikken i alternativ 3 og 4 følger samme trase og har omtrent samme omfang både på hovedveg 

og sideveger som i nullalternativet, vil de samme forholdene gjelde for disse alternativene med mindre det 

etableres støyskjermer. Med støyskjermer vil utbredelsen av gul sone reduseres men fortsatt går gul sone 

inn over store deler av gravplassen og uteområdene i Loddefjorddalen. Det er færre men fortsatt en del 

boliger i rød sone langs rv. 555. Skjermingen i Loddefjorddalen gjør at rød sone knapt strekker seg ut over 

vegarealet mot boligbebyggelsen.  

Ved bruk av støyskjermer på 2,5 meter kan antall bosatte innenfor gul og rød sone for utearealer mer enn 

halveres i alternativ 3 og 4 i forhold til nullalternativet. 

Loddefjord Loddefjord Loddefjord 

Alt. 0________.  
uten skjerming_  

Alt. 1 og 2___-  
med skjerming 

Alt. 3 og 4__---  
med skjerming 
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Figur 4.6. Nåværende befolkning bosatt i områder med utendørs areal innenfor gul og rød sone etter T1442 
(2012). Alternativ 0 uten skjerm, og alternativene 1 til 4 med 2,5 meter støyskjerm. 

 
 
 

Tabell 4.5. Befolkning bosatt med uteområder i gul og rød sone etter T-1442(2012) med støyskjerming i nye 
alternativ, og endring fra nullalternativet.  

 Alt 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 / variant Alt 4 

Antall Antall  Endring Antall  Endring Antall  Endring Antall  Endring 

Gul sone 55-65 dB 1877 1209 -36 % 1305 -30 % 715 -62 % 676 -64 % 

Rød sone > 65 dB 82 22 -73 % 17 -79 % 106 29 % 95 16 % 

Samlet 1959 1231 -37 % 1322 -33 % 821 -58 % 771 -61 % 

 

4.3.6 Luftforurensning 

Krav til luftkvalitet i planlegging 

Retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging ble vedtatt i mai 2012 [14]. 

Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning og deler inn i rød og gul sone. I den røde sonen er 

hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal unngås, mens den gule sonen er en 

vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. I mangel av planretningslinjer (pr 

2006) legger Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser til grunn nasjonale mål for luftkvalitet 

ved vurdering av lokal luftforurensning (Håndbok 140 kap 5.6.3).  Nasjonale mål ble vedtatt i 1998 og er litt 

strengere enn kravene i T-1520. Ved vurderingen av luftforurensingen i planområdet for rv. 555 mellom 

Storavatnet og Liavatnet gjøres det også vurderinger i forhold til nasjonale mål, i tillegg til retningslinje 

T-1520.   

Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i 

plansammenheng. En mer omfattende dokumentasjon av resultater og vurderinger av luftkvaliteten i 

planområdet er gjort i et eget notat [15]. Her gjengis hovedtrekkene. 
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Tabell 4.6. Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse etter T-1520. Alle tall i µg/m³ (mikrogram/m3) luft. 

Komponent 

Luftforurensningssone
1) 

Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m
3 

7 døgn per år 50 µg/m
3
 7 døgn per år 

NO2 40 µg/m
3
 vintermiddel

2) 
40 µg/m

3
 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 

forverring av sykdommen. 
Friske personer vil sannsynligvis 

ikke ha helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 

helseeffekter. Blant disse er barn med 
luftveislidelser og eldre med luftveis- 

og hjertekarlidelser mest sårbare. 

1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.  
2) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april. 

 

Metode 

Beregningene tar utgangspunkt i trafikkprognosene for 2030 som vist i kapittel 3.1. Beregninger for veg i 

dagen er gjort med dataprogrammet VLUFT 6.3. Spredning fra tunnelmunningene er beregnet i tråd med 

Statens vegvesens håndbok 021 [27] og med modellen TUNNELA som er en forenklet metode utviklet av 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) for å beregne spredning fra tunnelmunninger.  

Det tas hensyn til generell, men ikke spesifikk, bakgrunnsforurensning som skal ta hensyn til bidrag fra 

andre kilder enn vegen selv, dvs. trafikk på andre veger utenfor modellområdet, husoppvarming, eventuelle 

industriutslipp og langtransportert forurensning. Det er benyttet en piggfriandel på 83 prosent ved 

beregningene. Både dieselbiler og dieselbusser slipper ut mer NO2 enn privatbiler som går på bensin.  

Bidraget fra busser er inkludert i datagrunnlaget gjennom tungtrafikkandelen og det er videre lagt til grunn 

forventet fordeling mellom diesel- og bensinbiler og teknologiutvikling med tilhørende utslipp som fra 

framtidig bilpark.   

Beregningene er gjort for «verstesituasjoner», dvs. med ubetydelig luftsirkulasjon hvor forurensningene 

ikke tynnes ut og ikke fraktes bort med vær og vind men akkumuleres i området (inversjonsperioder).  

Luftforurensing langs veger i dagen 

Nitrogendioksid 

For vegstrekninger i dagen er alle de beregnede konsentrasjonene bedre enn de nasjonale målene utenfor 

fem meter fra vegene. Områdene langs vegene med høyest trafikk ligger i gul sone etter grenseverdiene i 

T-1520. I utgangspunktet er det anbefalt å ikke etablere følsomt arealbruk disse områdene, slik som 

boligbygging, skoler eller barnehager. I en avstand på mer enn 35 – 45 meter fra de mest trafikkerte 

strekningene langs rv. 555 vil luftkvaliteten være bedre enn gul sone. 

Svevestøv, PM10  

Områder langs veger i dagen med høyest trafikk kan bli belastet med konsentrasjoner av svevestøv over 

nasjonale mål og krav til lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften. Konsentrasjonen faller raskt med 

avstanden til vegen og 15 – 20 meter fra vegen vil det nasjonale målet være oppfylt. 

I forhold til T-1520 vil svevestøvkonsentrasjon i et større område langs de mest trafikkerte vegene falle inn 

under gul sone. I en avstand på mer enn 25 meter fra de mest trafikkerte vegene vil luftkvaliteten være 

bedre enn gul sone. 
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Figur 4.7. Avgrensning av gul og rød sone for luftforurensing etter T-1520.   
 

Tunnelmunninger 

Konsentrasjonene for svevestøv og NO2 er over grenseverdiene ved tunnelmunningene selv uten bidraget 

fra bakgrunnskonsentrasjoner og eksosen fra bilene på åpen veg. Utslippet fra tunnelmunningene kommer i 

tillegg til forurensningen på vegene i området. Beregningene viser at ved tunnelmunningene overskrider 

kravene til lokal luftkvalitet, men at konsentrasjonen synker forholdsvis raskt med økende avstand til 

tunnelmunningen gjennom spredning og fortynning av forurensningen. Det bør ikke planlegges boliger tett 

innpå tunnelportalene. 

Usatte områder 

Mesteparten av områdene langs vegsystemet i planområdet har beregnete forurensingsnivå som ligger 

under gul sone i retningslinjene.  Det er like vel særlig to områder som bør vurderes nærmere i mer 

detaljert planfaser. Dette gjelder vestre tunnelmunninger og i Loddefjord sentrum.  

 

Områder ved vestre tunnelmunning 

Områdene ved vestre tunnelmunning til dagens vegtunnel i alternativ 3 og 4 får høye forurensnings-

konsentrasjoner. Eksisterende og planlagt bebyggelse ligger utenfor rød og gul sone.  I alternativ 1 og 2 er 

det tilsvarende beregnet høye konsentrasjoner ved tunnelmunningene ved Storavatnet. Her ligger 

eksisterende bebyggelse godt utenfor gul sone.  Dette er imidlertid et aktuelt utbyggingsområde og 

etablering av ny kollektivterminal kan utløse ønske om ny arealutvikling i området. Det bør tas særlige 

Alternativ 0, 3 og 4 

Alternativ 1 og 2 
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hensyn til luftkvalitet (og støy) ved planlegging av ny bebyggelse i disse områdene. I senere planfaser kan 

det være aktuelt å vurdere luftetårn med utslipp over inversjonssiktet for å redusere utslippsnivået ved 

tunnelmunningene.   

 

Sentrale områder i Loddefjord 

Bergen kommune gjennomfører målinger av luftkvaliteten i kommunen. Dette gjøres gjennom kontinuerlig 

måling i to representative målestasjoner: en for gjennomsnitt for byområdet og en en verstestasjon ved 

høyt trafikkert veg.  Det er i gjort passivmålinger i alle bydeler.  I planområdet er det målt ved Vestkanten 

og i Klasatjørnveien [13].  Målingene i boligområdet ved Klasatjørnveien viser verdier som ligger godt under 

verdier som utløser krav om tiltak etter forurensningsloven.  Målingen ved Vestkanten viser derimot svært 

høye verdier på samme nivå som i sentrale og sterkt trafikkerte områder sentralt i Bergen.  De høyer 

verdiene sentralt i Loddefjord skyldes trolig stor og saktegående trafikk i området, parkering, mye 

kaldstartkjøring og at målingene er foretatt nær bussterminalen i området.  Disse bakgrunnsverdiene er 

ikke fanget opp i tabellen over.  Målingene i sentrale deler av Loddefjord er korttidsmålinger og lengre 

tidsserier vil vise hvor sårbart området er for luftforurensning. Det er imidlertid viktig å følge forurensnings-

nivået i Loddefjord nøye og ta hensyn til dette ved trafikkløsninger i området. 

 

 

4.3.7 Tilgjengelighet og barriereeffekt 

Endring i tilgjengelighet 

Fra Storavatnet til Loddefjord er det i ferd med å bli sammenhengende gang- og sykkelveg eller sykkelfelt. 

Det samme gjelder langs Liavatnet. Gjennom Loddefjord sentrum og til Liavatnet er det ikke gang- og 

sykkelveg eller mangelfullt. Sykkelvegsystemet øst-vest går delvis på lokalveg i Bjørndalsbakken. De ulike 

alternativene gir ulik grad av tilgjengelighet for sykkel og kollektivtransport. Det er særlig løsninger med 

sykkeltunnel som er spesielt i denne planen. Det er også planlagt to kortere sykkeltunneler mellom 

Sotrabroen og Storavatnet. Tilsvarende prosjekter i Norge finnes ikke og det vil være mulig at en slik løsning 

ikke oppleves som trygg for alle potensielle brukere. Nattestenging og video-overvåking må være del av 

løsningen. Hvorvidt gående skal ha tilgang til tunnelen eller hvordan de skal kunne avvises er spørsmål som 

må vurderes. Dersom det gjennomføres bygging av tre sykkeltunneler mellom Liavatnet og Sotrabroen vil 

dette være et nokså unikt prosjekt også internasjonalt.  

Følgende løsninger inngår for sykkel mellom Storavatnet og Liavatnet i de ulike alternativene: 

 Alternativ 1 har kombinert kollektiv- og sykkeltunnel fra Vestkanten til kryssområdet ved Liavatnet. 

Tunnelen er ca. 750 m og har ca. 5 prosent stigning. 

 Alternativ 2 har sykkel i ett av løpene i dagens tunnel fra krysset med Kjøkkelvikveien til kryssområde 

ved Liavatnet. Tunnelen er ca. 1,1 km og relativ flat. 

 Alternativ 3 og 3 variant har kombinert kollektiv- og sykkeltunnel fra kryss med Kjøkkelvikveien til 

området sør for Lianakktunnelen i nordenden av Liavatnet. Tunnelen er ca. 1 km og tilnærmet flat.  

 Alternativ 4 har sykkelveg langs dagens veg rundt Bjørndalspollen – samme som i nullalternativet. 

   



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 70 av 111 

 

 
Figur 4.8. Det er flere eksempler på sykkeltunneler i utlandet. Disse er ofte anlagt på nedlagte 
jernbanetraseer. Det finnes også eksempel på tunneler laget spesielt for sykkeltrafikk som for eksempel 
Kienbergwand Tunnel i Salzburg i Østerrike. Der er en ca. 850 m lang tunnel for sykkeltrafikk anlagt ved 
siden av en vegtunnel. 
 
 

Tabell 4.7. Endring i lengden på sykkelruter øst – vest. 

 Alt. A1 Alt. A2 Alt. A3 og 

variant 

Alt. A4 

Sykkelrute via: 
 

750 m tunnel 
ca 5 % stigning 

1,1 km tunnel, 
ganske flat 

Ca 1 km  
flat tunnel  

Bjørndals-
pollen 

Endret lengde på sykkelveg fra null-alt: 
- Storavatnet - nordenden av Liavatnet 
- Vestkanten - nordenden Liavatnet 

 
-1,0 km 
-1,0 km 

 
- 1,5 km 
+ 0,1 km 

 
- 2,3 km 
-0,7 km 

 
 0,0 km 
 0,0 km 

 

Barriereeffekt 

Dagens rv. 555 er en betydelig barriere mellom boligområdene nord for vegen og områdene i sør til 

bydelssenter, kirke og gravplass og friområdene ved Storavatnet. Barrieren skapes både av trafikk og 

firefelts veg som fysisk barriere med skrenter og gjerder.  Det er to krysningspunkter over vegen, langs 

Kjøkkelvikveien over Lyderhorntunnelens vestre tunnelportal, via Olsvikkrysset og en undergang helt vest 

for krysset ved Storavatnet. Dette gir tre kryssingsmuligheter for gang- og sykkeltrafikk over motorvegen på 

den 1,2 km lange strekningen mellom Lyderhorntunnelen i øst og Harafjelltunnelen i vest, like vest for 

planområdet.  Lyderhornsveien i Loddefjorddalen utgjør også en barriere for kontakt på tvers. 

Ingen av alternativene reduserer i vesentlig grad barriereeffekten av dagens rv. 555. I alternativ 1 og 2 

reduseres trafikken riktignok en god del, men resttrafikk og bussfelt samt den fysiske utformingen av vegen 

uten nye krysningspunkter, gir omtrent samme barriereeffekt som i nullalternativet.  Alternativ 2 gir noe 

mer trafikk i Lyderhornsveien som gjør at vegen vil være en større barriere for kontakta mellom vest- og 

østsiden av Loddefjorddalen.  Som nevnt under avsnitt om trafikale virkninger, vil den framtidige trafikken i 

Lyderhornsveien være avhengig effekten av gjennomføring av vedtatt plan for sentrale deler av Loddefjord 

med miljøprioritert gate og nedsatt framkommelighet. 
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4.3.8 Omfangs- og konsekvensvurdering 

En av målsettingene for å endre trafikkmønsteret mellom Storavatnet og Liavatnet har vært hensynet til 

nærmiljø i Ytre Laksevåg og hvordan økt trafikk som følge av utvidet kapasitet på trafikken fra Sotra vil få 

negativ effekt på nærmiljø.  

Konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv viser at alternativene 3 og 4 verken er bedre eller 

dårligere enn nullalternativet og at de to alternativene med lang tunnel fra Storavatnet vil ha ubetydelig til 

liten positiv konsekvens. Hovedårsaken ligger i at alternativ med lang tunnel på den ene side gir lavere 

trafikk og mindre trafikkareal vest for dagens Lyderhorntunnel tilsvarende, men høyere trafikk i 

Loddefjorddalen siden Olsvikkryssets funksjon endres.    

Tabell 4.8. Konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv. 

Lokalitet Omfang og konsekvens 

Alternativ 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.3v Alt.4 

1  
Stora-
vatnet 

Alt. 1 og2 
Redusert støy og bedre luftkvalitet langs Storavatnet som følge 
av omlegging av rv. 555 vil gi noe bedre kvaliteter her.  

Alt.3,  3 variant og 4 
Uendret støy og luftkvalitet ved Storavatnet. Intet omfang og 
ubetydelig konsekvens. Nærføring av busstrase ved Gamle 
Kjøkkelvikveien kan oppleves som negativ. Alternativ 3 gis 
dermed noe negativ konsekvens. 

 
+ 

 
+ 

 
-/0 

 
0 

 
0 

2  
Vestre-
marka 

Alt. 1 og 2 
Tunnellinnslag inn i Brønndalsåsen reduserer områdets verdi 
som friområde. Tunnellinnslag vil gi økt luftforurensning over 
nasjonale mål rundt tunnelportalen og nær vegen. Det ligger 
ikke boliger i dette området og planlagt utbygging ligger ikke 
inntil portalen. Samlet vurderes omfanget som middels negativt 
og konsekvens som liten negativ til ubetydelig konsekvens.  

Alt.3 og 4  
To kollektivfelt langs dagens lokalveg vil medføre inngrep i 
skogsområdet her. Omfanget vurderes som litt negativt. 

 
-/0 

 
-/0 

 
0 

 
0 

 
0 

3 
Gravplass 

Alt. 1 og2 
Samlet noe redusert støy og noe bedre luftkvalitet. Vegareal 
nord for gravplass reduseres og kan dermed legges noe lenger 
vekk fra lokaliteten.  Øst for gravplassen blir trafikkareal økt med 
to kollektivfelt i alt. 1 og som i nullalternativet i alt. 2. Litt 
positivt omfang og dermed liten positiv konsekvens.  

Alt.3 og 4 
Ingen endring i vegareal langs gravplassen. Trafikkmengden som 
i nullalternativet både på rv. 555 og i Loddefjorddalen.  

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

4 
Brønn-
dalen-
Olsvik 

Alt. 1 og2 
Resttrafikk vil være høy selv etter omlegging av rv. 555 og 
støybildet endres ikke vesentlig. Redusert luftforurensning for 
områdene nærmest dagens tunnelmunning. Nedskalering av 
vegsystemet vil oppleves som positivt særlig for de som bor like i 
nærheten og omfanget og konsekvens vurderes som litt positivt. 

Alt.3  
Trafikkarealet utvides og legges nærmere bebyggelsen. Uteareal 
og veg mellom boliger og rv. 555 reduseres. Etter støyskjerming 
vil støyforholdene og luftkvaliteten være tilnærmet lik null-
situasjonen. Omfanget vurderes som litt negativt for de som bor 
nærmest og konsekvens som liten negativ. 

 
+ 

 
+ 

  
- 

 
0 

 
-/0 
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Alt.3 variant 
Kollektivtunnel utenfor området. Trafikkvolum og trafikkareal 
som i nullalternativet. Redusert busstrafikk forbi området i 
forhold til alternativ 3 har liten betydning for støybildet 
forurensning, men gir en gevinst i forhold til barriere, utrygghet 
og bruk av arealene.  

Alt 4 
Støy og luftkvalitet vil være tilnærmet lik nullalternativet. 
Trafikkarealet utvides og legges nærmere bebyggelsen. Ute-
arealene mellom boliger og veg reduseres. Omfanget vurderes 
som litt negativt og konsekvens som liten negativ til ubetydelig. 

6  
Lodde-
fjord-
Klasatjørn 

Alt. 1 og 2 
Resttrafikken vil være høy selv etter omlegging av rv. 555 og 
støybildet endres ikke vesentlig. I tillegg økes trafikken i alt. 1 i 
Loddefjorddalen og to felt blir til fire felt. For noen få boliger 
langs rv. 555 blir forholdene bedret mens det i Loddefjorddalen 
med flere innbyggere blir større trafikkareal og økt trafikk. 
Luftkvaliteten ved Klasatjørn blir noe bedre. Etter en samlet 
vurdering gis endringen litt negativt omfang og konsekvensen 
vurderes som liten negativ til ubetydelig omfang. 

Alt 3 og 4 
Trafikkforhold, støy og luftkvalitet blir omtrent som i nullalterna-
tivet både ved rv555 og i Loddefjorddalen.  Omfang og konse-
kvens vurderes som ubetydelig i alt 3. I alt 4 etableres bussfelt  
ved Klasatjørn. Omfang vurderes som litt negativt og konsekvens 
vurderes som liten negativ til ubetydelig 

 
 
 

-/0 

 
 
 

-/0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

-/0 

7  
Lyderhorn 

Alt. 1 og2 
Tunnelinnslag i alt.1 for kollektivtrafikk og sykkel som tangerer 
grensen for byfjellene både ved Vestkanten og ved Liavatnet 
vurderes til ikke å ha noe omfang og konsekvensen er 
ubetydelig.  Nytt tunnelinnslag for rv 555 ved Liavatnet i alt 2. 
Tunnelinnslag tangerer grensen for byfjellene. Enden på en sti 
inn i området like ved innslaget må muligens legges om. Omfang 
og konsekvens er ubetydelig.  

Alt.3  
Nytt tunnelinnslag for rv 555 ved Liavatnet tangerer grensen for 
byfjellene. Enden på en sti inn i området ved innslaget må legges 
om dersom den skal opprettholdes. Omfang og konsekvens er 
ubetydelig  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

9  
Lodde-
fjorddalen 
øst 

Alt. 1 
Kollektivfelt i Loddefjorddalen vil kunne medføre at grøntdraget 
øst for dagens veg blir redusert. Omfanget vurderes som litt 
negativt og konsekvensen som litt negativ til ubetydelig. 

Alt. 2 
Noe økt trafikk i Loddefjorddalen vil ikke ha nevneverdig 
konsekvens for nytt boligområde her. 

Alt. 3 og 4 
Trafikk gjennom Loddefjorddalen som i nullalternativet. Noe av 
området vil ha dårlig luftkvalitet og kan ligge i gul sone etter 
T1520. Tiltak for å bedre luftkvaliteten mot vestre tunnelportal 
bør vurderes.  

 
 

-/0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

10  
Lodde-
fjord 
sentrum 

Alt. 1 og 2 
Vegen gjennom Loddefjord sentrum er miljøgate og økt 
gjennomgangstrafikk vil være litt negativt for uteområdene både 
i forhold til støy, luftkvalitet og barriereeffekt. Omfang vurderes 
som litt negativt og konsekvens som liten negativ. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Alt.3 og 4 
Trafikk gjennom Loddefjord sentrum som i nullalternativet.  

12  
Liavatnet 

Alt. 1,2,3 og 4 
Kollektivfelt langs Liavatnet vil gi to ekstra felt her.  Null-
alternativet tar utgangspunkt i den framtidige parkmessige 
utformingen av Liavatnet sin vestbredd som er vedtatt.  Dersom 
det vil bli behov for ytterligere utfylling i Liavatnet som følge av 
dette alternativet er det forventet at utforming kan bli like god 
som i nullalternativet og det blir dermed ubetydelig konsekvens.  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Tilgjenge-
lighet 
sykkel og 
gående 

Alt. 1,2,3 
Det blir bygget sykkeltunnel fra Loddefjord sentrum til Liavatnet 
i alt. 1 som vil redusere denne distansen med 1 km. I alt 2 blir 
eksisterende Lyderhorntunnel omgjort til kollektivtunnel og 
sykkeltunnel. Fra vestsiden av Lyderhorntunnelen til Liavatnet vil 
distansen for syklister reduseres med 1,4 km samtidig som man 
slipper å kjøre via Bjørndalspollen og de bakker det medfører.  I 
alt 3 blir det sykkeltunnel langs ny kollektivtunnel. Fra vestsiden 
av Lyderhorntunnelen til Liavatnet vil distansen for syklister 
reduseres med 2,3 kilometer samtidig som man slipper å kjøre 
via Bjørndalspollen og de bakker det medfører. Tilgjengelighet 
for gående og syklende vil ellers være som i nullalternativet i alt 
1,2 og 3. 

Alt. 4 
Tilgjengelighet for gående og syklende: Alternativet medfører 
ingen forskjell i forhold til nullalternativet. Hovedtrase for 
gående og syklende går via Loddefjord sentrum. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

0 

Samlet 
vurdering 

 0/+ 0/+ -/0 0 0 

Rangering  1 1 4 3 4 

 

4.4 NATURRESSURSER 

Landbruk 

Det er kun to gårdsbruk i drift i Bergen vest. Innenfor planområdet er det ikke registrert noe dyrket mark. 

Det er registrert skogbruksverdier helt vest i planområdet ved Storavatnet, ved foten av Lyderhorn og ved 

Tennebekk. Ved nordenden av Storavatnet er det etablert et tømmervelt like utenfor planområdet. 

Vilt 

Hjortevaldet i planområdet har en kvote på 7 dyr. Påkjørsel av hjort er et problem spesielt ved Askøyveien 

og Kipletunnelen utenfor planområdet. Hjortetrekket mellom Lyderhorn og Kanadaskogen ser ikke ut til å 

være ulykkesbelastet. Åpning av Ringveg vest vil føre til en dobling av trafikken akkurat her, noe som vil øke 

faren for påkjørsler. 

Løsmasser 

Det er ikke registrert viktige områder for sand og grus i området. Men det er et omfattende deponi av 

løsmasser etableres i Liavatnet. Det er forutsatt at dette er et endelig deponi og ressurspotensialet vurderes 

som lite.  

Vannressurser 

Storavatnet og Liavatnet har vært nyttet som drikkevannsreservoar. I en svært tørr periode for noen år 

siden ble Storavatnet koblet inn igjen selv om det ikke lenger lå inne som reservevannkilde. Siden Bergen 

kommune er i ferd med å utvide kapasiteten i Gullfjellet vil det være liten grunn til igjen å koble til 
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Storavatnet. Lokaliteten gis likevel liten verdi som naturressurs på bakgrunn av at vatnet kan koples til 

nettet dersom noe uforutsett skulle oppstå.  

Ingen av traséene vil ha noen effekt på nevnte naturressursverdier i området. Det er derfor ingen 

konsekvenser for naturressurser.  

Tabell 4.9. Konsekvenser for naturressurser. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 /variant Alt. 4 

Konsekvens 0 0 0 0 

Rangering 1 1 1 1 

 

 

4.5 KULTURMINNER 

4.5.1 Definisjon og avgrensing 

Temaet kulturminner og kulturmiljø omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet i området, både 

automatisk fredete kulturminner (fornminner) og nyere tids kulturminner, samt helheten disse inngår i.  

4.5.2 Grunnlag  

Vurderingene av konsekvenser for kulturminner tar utgangspunkt i et kulturminnegrunnlag utredet av 

byantikvaren i Bergen [9]. På dette grunnlaget er omfang og konsekvenser vurdert, og supplert og 

kontrollert opp mot opplysninger fra Askeladden og SEFRAK-registeret [23], grunnopplysninger fra Bergen 

Museum [7] [6] en rapport fra Bergens Sjøfartsmuseum [8] og Laksevågs historie I-III av Kjell Fossen [12].  

Rapporten fra Byantikvaren er utarbeidet etter kommunens standard for kulturminnegrunnlag. Rapporten 

gir en historisk gjennomgang av områdets utvikling, beskriver utvalgte miljø og enkeltobjekter. Agrare trekk 

i landskapet blir vektlagt, særlig i området rundt Tennebekken, og den store utbyggingen fra 60-tallet og 

fremover, særlig i Loddefjorddalen. Studieområde for Byantikvarens rapport er noe mer omfattende enn 

plangrenser for kommunedelplan rv. 555 Storavatnet - Liavatnet. Kulturminner og kulturmiljø som ligger 

utenfor planområdet blir ikke vurdert her.  

Bare et fåtall av beskrevne kulturminner har nærhet til inngrep, eller blir berørt av inngrep. Kulturmiljø er 

vurdert etter metoden i Håndbok 140, men i noe forkortet utgave. I det følgende blir de forskjellige 

kulturminnene listet opp som referat av kulturminnegrunnlaget, med vurdering av verdi, omfang og 

konsekvens. Potensial for funn av ikke kjente automatisk fredete kulturminner følger til slutt. 

 

4.5.3 Kriterier for verdivurdering og omfang  

Verdivurdering av kulturmiljø gjøres i følge Håndbok 140 (figur 6.18 s. 202) etter følgende kriterier: 

 Forminner. Vurdering i forhold til enkeltobjekters sjeldenhet, representativitet og den sammenheng de 

inngår i og tidsdybden i miljøet de består av. 

 Kulturminner knyttet til primærnæringer. Verdivurderingen gjøres i forhold til miljøet opprinnelige 

kontekst, bygningsmiljø og bygninger med kulturhistorisk eller arkitektonisk betydning. 

 Kulturminner i tettbygde omgivelser. Vurdering av bymiljøer eller bygningsmiljøer i forhold til 

kulturhistorisk eller arkitektonisk betydning. 
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 Tekniske og industrielle kulturminner. Vurdering i forhold til arkitektoniske kvaliteter og 

representativitet for ulike epoker. 

 Andre kulturmiljøer. Dette gjelder spesielle enkeltbygg med høy arkitektonisk eller kunstnerisk kvalitet 

eller er gode eksempler fra ulike epoker. 

 

I Håndbok 140 (figur 6.19 s. 204) legges følgende kriterier til grunn for vurdering av omfang av vegtiltak for 

kulturminner og kulturmiljø.  

 Kulturminner og kulturmiljøers endring og lesbarhet. Omfangsvurderingene går på om tiltak vil bedre 

eller forverre den historiske lesbarheten, og om tiltaket gjør direkte skade. 

 Historisk sammenheng og struktur. Vurderingen på i hvilken grad tiltaket vil påvirke den historiske 

sammenhengen mellom kulturmiljøer og deres omgivelser. 

 

4.5.4 Verdivurdering 

Innenfor planområdet er det identifisert 8 lokaliteter som er vurdert i forhold til mulig konsekvenser for 

kulturminner. Det er generelt få kulturminner og de blir i liten grad berørt.  Nedenfor gjennomgås disse.  

Tabell 4.10. Vurderte kulturminner og kulturmiljø i studieområdet og deres verdivurdering. 

 Lokalitet Type kulturminne eller miljø Verdi 

1 Storehelleren/ Bjørndalshelleren Automatisk fredet kulturminne Middels 

2 Loddefjord kirkested Listeført kirke og separat gravplass Middels / liten 

3 Kulturmiljø rundt Tennebekken Kulturmiljø, jordbruk, turisme, krigsminne Middels 

4 Nedlagt småbruk Bygning eldre enn 100 år Liten 

5 Loddefjord Skole Prisbelønnet skole Middels 

6 Ferdselsårer Vorrer, stier Liten 

7 Etterkrigsarkitektur i Loddefjord Høyblokker, terrasse- og lavblokker, 
rekkehus 

 

8 Jordbruksspor i Loddefjord Sporadiske merker etter gårdsdrift Liten 
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Figur 4.9. Oversikt over vurderte lokaliteter med kulturminner og kulturmiljøer. 

1. Storehelleren/ Bjørndalshelleren , automatisk fredet kulturminne  

Det er påvist en heller under Sildaberget i Skorpafjellet, 175 m øst for Skålevikvegen og omlag like langt 

nordøst for nordre Bjørndalspollen. Helleren er omtrent 25 m høy, kan være 80 m bred, opp til 10 m dyp og 

det meste av plassen er fylt av store nedfallsteiner. Her er det funnet slipestein av kvarts, pimpstein, 

flintflis, skjell og bein samt et stort stykke jernslagg. Denne lokaliteten indikerer potensial for funn fra 

steinalder og jernalder i området. Helleren har ID-merke 55449 i Askeladden, Riksantikvarens 

kulturminnedatabase. 

Kulturminnet er automatisk fredet, det har et stort funn- og kunnskapspotensial og er representativt for 

steinalder/jernalder. Selv om helleren er stor kan den ikke karakteriseres som sjelden eller spesielt viktig, og 

gis derfor middels verdi. 

2. Loddefjord Kirkested, listeført kirke 

Loddefjord kirke er en langkirke i nyromansk stil tegnet av bergensarkitekten Ole Landmark og innviet i 

1926. I følge kulturminnegrunnlaget er kirken «særdeles godt passet inn i landskapet». Kirkegård med 

nyklassisistisk gravkapell, bygget i 1952, og et eldre redskapshus, ligger et stykke nordøst for kirken. 

Ut fra kriterier i håndbok 140 kan Loddefjord kirke gis middels verdi på grunn av arkitektoniske kvaliteter og 

beliggenhet i landskapet. Hvis kirken skal vurderes sammen med gravplassen som kulturmiljø er det 

vanskelig å opprettholde middels verdi, til tross for at gravplassens kapell fra 1952 har arkitektoniske 

kvaliteter. Som kulturmiljø er området presset av boliger og annen bebyggelse fra nordvest og sørøst, slik at 

kirke og gravplass fremstår som adskilt. Loddefjord kirke gis derfor middels verdi som enkeltminne, mens 

kirkestedet som helhet har liten verdi. Loddefjord Kirkested har ID-merke 84319 i Askeladden. 
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3. Området rundt Tennebekken, kulturmiljø 

Området rundt Tennebekken har en rik og variert historie, som knyttes til eldre jordbruk, mølledrift, tidlig 

turisme (Lappeleiren) og okkupasjonshistorie. Selve bekken et stedvis steinsatt, og i nærområdet finnes 

flere tufter, steingarder og forstøtningsmurer fra eldre bosetning og jordbruk. Noen av disse ble gjenbrukt 

og forsterket under krigen og brukt som fangeleir. Etter krigen som interneringsleir for såkalte 

«tyskertøser». Området er i dag et mye brukt friluftsområde. Innmarken er nå storvokst granskog. 

Som enkeltobjekter har tuftene rundt Tennebekken begrenset verdi, men samlet gir området bilde av en 

variert historie, i et område hvor mange slike spor er fjernet pga nyere utbygging. Dette kulturmiljøet gis 

derfor middels verdi. 

4. Nedlagt småbruk i Gamle Kjøkkelviksvei (gbnr 123/467), bygning eldre enn 100 år  

Bygningen er beskrevet i kulturminnegrunnlaget som «småbruk fra siste halvdel 1800-tallet», men ikke tatt 

med i kartgrunnlaget. Bygningen ligger like nord for rundkjøring med Olsvikskjenet som nordre avkjørsel. I 

dag er våningshus og skur bevart, løen er fjernet for veg til Olsvikskjenet, og innmarken ligger under 

rundkjøring, avkjørsler og nyere bebyggelse. 

 

Figur 4.10 Våningshus til venstre for Oslvikskjenet står fremdeles, men driftsbygning er fjernet og innmarken 
bygd ut (Bergenskart.no) 
 

I følge kulturminnegrunnlaget har spor av gårdsdrift høy lokal kulturminneverdi. Imidlertid er bare 

våningshuset med et skur bevart. Kulturlandskapet er tapt, og uten spesielle arkitektoniske verdier har 

dette enkeltminnet liten verdi. 

5. Loddefjord skole 

Skolen er tegnet av arkitektene Borgen, Brockman og Hatløy, og sto ferdig i 1974. Arkitektur og løsninger er 

tilpasset terrenget og lysforhold, med spesielle romløsninger for undervisning og et bredt spekter av formål. 

I 1988 ble arkitektene tildelt A. C. Houens fonds diplom for utforming av skolen. Skolen var en av landets 

første hvor barn med psykisk utviklingshemming ble inkludert i vanlige skoleklasser. I følge byantikvarens 

rapport om kulturgrunnlaget bør skolen få et formelt vern gjennom plan. 

På grunnlag av byantikvarens vurdering blir skolen behandlet med verdi middels i denne vurderingen.  
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6. Ferdselsårer 

Kulturminnegrunnlaget viser et eldre veifar gjennom planområdet, markert som usikkert. Opprinnelig gikk 

ferdselsåren over Tennebekktjørna fra Bergen til Loddefjord, ikke langs Liavatnet. Oppover i Loddefjord-

dalen gikk ferdselsåren trolig i stor grad langs eksisterende veg.  

Rapporten nevner to båtstøer (vorrer) i Liavatnet, registrert av Bergens Sjøfartsmuseum. Vorrene har ID-

merke 55449 i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase, og har uavklart status. Disse er i dag 

fjernet, og ikke aktuelle for videre utredning. 

Kartet viser en rekke stier i området. Flere av disse er i tilknytning til miljøet rundt Tennebekken (se over). 

En sti på vestsiden av Liavatnet er avmerket i kulturminnegrunnlagets kartdel, men ikke beskrevet 

nærmere. Denne går opp fra gården Lien, som i dag er fjernet av eksisterende rv. 555. Stien er delvis 

steinsatt og oppbygget og går fra dagens veg et stykke oppover, først mot sør, deretter mot vest. Stien 

leder til en ruin, grunnmur av grov tørrmur. Nederste del av stien er heller grov, delvis regnbekk. 

 

Figur 4.11. Eldre ferdselsåre, sti på vestsiden av Liavatnet. 
      

Like mye som kommunikasjonsåre bør denne stien vurderes som en del av eldre gårdsdrift. I følge 

byantikvarens kulturminnegrunnlag har de sporadiske restene av eldre gårdsbruk i området høy lokal 

kulturminneverdi. 

Det er flere stier i planområdet, og denne er en rest av et gårdsmiljø som er fjernet. Gården ble trolig 

etablert på slutten av 1600-tallet. Som kulturmiljø har stien liten verdi. 

7. Etterkrigsaktitektur i Loddefjord 

I Byantikvaren kulturminnegrunnlag står det om Loddefjorddalen at den «er i dag preget av 

etterkrigsarkitektur i form av høyblokker, terrasseblokker, lavblokker og rekkehus. Som beskrevet i 

kulturminnegrunnlaget er arkitektur fra denne perioden en viktig del av bydelens identitet. Det er viktig at 

denne strukturen og enkeltobjektene som er beskrevet i kulturminnegrunnlaget bevares for ettertiden». 

Loddefjord skole er et slikt enkeltobjekt, og skilt ut over. Etterkrigsarkitekturen som helhet og struktur er 

vanskelig å avgrense innenfor området.  

8. Sporadiske rester av gårdsdrift og dyrket mark 

Byantikvaren påpeker at de sporadiske restene av gårdsdrift og dyrket mark har høy lokal kulturminneverdi. 

Et slikt område er skilt ut som kulturmiljø rundt Tennebekken. Spredt forekommende spor av gårdsdrift ute 

av opprinnelig sammenheng kan knapt vurderes til mer enn liten verdi.  
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4.5.5 Omfangs- og konsekvensvurdering 

Det er ikke påvist viktige kulturverdier som blir berørt innenfor planområdet. Alternativene går for det 

meste i tunnel og langs eksisterende vegsystem. Dette gjør at det ikke er påvist nevneverdige negativ 

konsekvens for kulturmiljø hvor det er aktuelt med inngrep. Alle alternativene rangeres derfor likt i forhold 

til kulturmiljø. 

Tabell 4.11. Konsekvensvurdering for kulturminner og kulturmiljø. 

Lokalitet Omfang Konsekvens 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 
/var. 

Alt.4 

1 Storehelleren/ 
Bjørndalshelleren 

Ingen av alternativene har inngrep nærmere 
enn 200 meter fra helleren. 

0 0 0 0 

2 Loddefjord 
kirkested 

Ingen av alternativene har inngrep som berører 
kirke eller gravplass  

0 0 0 0 

3 Kulturmiljø rundt 
Tennebekken 

Nordre del av dette området er i dag under 
utbygging for tunellinnslag som del av Ringveg 
vest, vedtatt 23.02.2004. Ingen av alternativene 
vil gi ytterligere inngrep i kulturmiljøet rundt 
Tennebekken  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

4 Nedlagt småbruk Ettersom ingen av alternativene berører 
bygningen. 

0 0 0 0 

5 Loddefjord Skole Ettersom ingen av alternativene gir inngrep 
som berører bygningen. 

0 0 0 0 

6 Ferdselsårer Alt. 3 og 3 variant: Innløp til kollektivtunnel ved 
Liavatnet vil komme i konflikt med nederste del 
av stien middels negativt omfang 

Andre alternativ. Berører ikke kulturminnet 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

-/0 

 
 

0 

7 Etterkrigsarkitek-
tur i Loddefjord 

Ingen av alternativene medfører store 
endringer i bebyggelsen i Loddefjord. 

0 0 0 0 

8 Jordbruksspor i 
Loddefjord 

Ingen av alternativene berører aktuelle 
lokaliteter. 

0 0 0 0 

Samlet vurdering  0 0 0 0 

Rangering  1 1 1 1 

 

4.5.6 Potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner 

Storehelleren/Bjørndalshelleren er eneste kjente automatisk fredete kulturminne i planområdet. Den 

indikerer et funnpotensial tilbake til steinalder. Funn fra steinalder i dette området vil være spor etter 

lokaliteter for bosetning og redskapstilvirkning. Funn fra bronsealder, jernalder og middelalder vil gjerne 

være spor av bosetning og jordbruk. 

Tunellinnslagene er i bratte områder, skråninger/fjellvegger, og områder som er sterkt utbygd. Det kan ikke 

utelukkes at en kan finne spor av steinalderaktivitet, eller senere tiders dyrkning, men mulighetene for 

dette er små. 
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4.6 LANDSKAP 

4.6.1 Definisjon og avgrensing 

Temaet landskapsbilde gjelder menneskenes visuelle opplevelse av omgivelsene, og om hvordan de visuelle 

aspektene ved omgivelsene blir endret som følge av et vegtiltak.  Temaet tar for seg både hvordan tiltaket 

er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen, dvs. 

reiseopplevelse. 

Landskapet kan være viktig for andre fagtema. Skillelinjene går på at ulike aspekt blir vektlagt under ulike 

tema. For å unngå at samme aspekt blir konsekvensvurdert under flere tema, er vurdering av landskapet i 

dette avsnittet avgrenset til landskapsbilde, dvs. de visuelle kvalitetene av landskapet for mennesket. Andre 

verdier som f.eks. antikvarisk verdi, biologisk mangfold, bruk av områder m.m. ikke er hovedkriteria, bare 

tilleggskriteria ettersom dette inngår i andre utredningstema som f.eks. under kultur, nærmiljø og 

naturmiljø.  At det er tilleggskriterium betyr at det i hovedsak kun påvirker verdisettingen når en verdi står 

på «vippepunkt» mellom to verdier, eller det kan påvirke rangering til slutt.  

 

4.6.2 Grunnlag  

Grunnlaget for vurdering av virkninger for landskap er hentet fra en landskapsanalyse for Sotrasambandet 

utført av Asplan-Viak [1]. Det er i tillegg vært befaring i analyseområdet. Som grunnlag er det også brukt 

tegningsgrunnlag fra veglinjer med utvalgte 3D-tegninger, ortofoto og kart. 

 

4.6.3 Kriterier for verdivurdering, sårbarhet  og omfang  

Verdivurdering 

Verdivurdering av landskapsbildet gjøres i følge Håndbok 140 (figur 6.88 s. 149) i forhold til ulike 

områdetyper. I planområdet for rv. 555 Storavatnet – Liavatnet er det to aktuelle områdetyper: 

 Områder der naturlandskapet er dominerende: Verdien vurderes i forhold til visuelle egenskaper og om 

disse er vanlige, representative eller unike i en regional sammenheng 

 Områder i by og tettbygde strøk: Verdiene i slike områder gjøres i forhold til visuelle kvaliteter, 

tilpasning til byform og innpass i et totalinntrykk. 

Sårbarhet 

I tillegg til verdien skal også sårbarhet vurderes. Det vil si i hvilken grad veglinjer, kryssområder tunnelinnløp 

eller bro vil kunne medføre reduksjon i landskapsverdi.  

Omfang 

I Statens vegvesens håndbok 140 er det gitt et sett med kriteria som skal benyttes for å fastsette tiltakets 

omfang i aktuelle områder (tabell 6.3.1). Typiske tiltak som kan berøre verdiene i landskapsbildet er 

 innføring av nye tekniske inngrep med dimensjoner, former, farger, linjeføringer m.m. som virker 

fremmende i områder som er sårbare for slike inngrep 

 oppsplitting av helhetlige landskap 

 sprenging og fjerning av fjellformer, berg m.m. som er viktige formasjoner i landskapet 

 utsprenging av høye fjellskråninger langs vegen - som blir sterkt synlige fra f.eks. fjord 

 utfylling i sjø, vann og elver som har urørt strandlinje. 
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I Håndbok 140 (figur 6.9 s. 151) legges følgende kriteria til grunn for vurdering av omfang av vegtiltak for 

landskapsbildet: 

 Lokalisering av veg og linjeføring. Omfangsvurderinger tar utgangspunkt i hvilke grad vegtiltaket 

fremhever, tilpasses eller bryter med landskapet og stedets form og identitet. 

 Tiltakets dimensjon og skala. Omfanget vurderes i forhold til om tiltaket vil stå i et harmonisk forhold til 

landskapet og omgivelser, eller om det har dimensjoner som sprenger landskapets og omgivelsenes 

skala. 

 Utforming av tiltaket, om tiltaket vil fremheve, styrke eller være dårlig tilpasset omgivelsenes kvaliteter 

og særpreg. 

Reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisende opplevelse sett fra vegen. For at reiseopplevelsen skal kunne 

karakteriseres som meget god, bør følgende være oppfylt i følge Statens vegvesens Håndbok 140:  

 Vegens linjeføring skal gi trafikkanten en god opplevelse av vegens omgivelser, og den skal være 

tilpasset både trafikant og landskap.         

 Sekvensene skal ha god opplevelseskvalitet. Reisens sekvenser bør ha omgivelser som er lette å lese og 

som samtidig gir stimulans. 

 Reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall referansepunkter som skal fungere som orienteringspunkter 

og høydepunkter, og skape en forventning. 

 Reisen skal ha en rytme. 

 Den reisende skal kunne oppleve landskapets særpreg eller spesielle karaktertrekk.       

Reiseopplevelse er vurdert separat for henholdsvis bil, kollektiv og sykkel. 

 

4.6.4 Verdi- og sårbarhetsvurdering 

Verdi blir uttrykt gjennom tilstand og egenskaper ved landskapsbildet i området vegprosjektet blir planlagt.  

I tillegg til vurdering av kvalitetene ved landskapet, blir det i verdivurderingen også vurdert hvor sårbart 

landskapet er for inngrep [18]. 

Registrering av landskapet i analyseområdet er gjort gjennom kartanalyser og befaring. På bakgrunn av 

registreringene er analyseområdet delt inn i mindre delområder med sammenfallende karakter.  

Kriteriene for å vurdere landskapets verdi, tar utgangspunkt i vurderingene for hvert delområde. 

Regionbeskrivelsen i Nasjonalt referansesystem for landskap, er benyttet som utgangspunkt for 

klassifisering landskapsområde [19].  

Med grunnlag i landskapsanalysen for Sotrasambandet [1], er tre delområder innen dette planområdet 

avgrenset. De tre områdene er omtalt i tabellen nedenfor og vist i verdikartet på neste side. 

Tabell 4.12. Vurderte delområder og deres verdivurdering for landskapsbildet 

 Lokalitet 
*)

 Type område Verdi 

18 Storavatnet Område der naturlandskapet dominerer Stor 

20 Lyderhorn – Liavatnet Område der naturlandskapet dominerer Stor 

22 Loddefjord, Olsvik  Områder der bebyggelse dominerer Middels 
*)

 I Landskapsanalysen for Sotrasambandet strekker seg langt ut over studieområdet i denne planen. Delområdene gis derfor mer 

lokale og tilpasset betegnelse som avviker noe fra landskapsanalysen for Sotrasambandet [18]. 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 82 av 111 

 

 
Figur 4.12. Verdikart for landskap. 

 

18  Storavatnet  

Storavatnet er del av et helhetlig naturlandskap sentralt i det tettbygde Bergen vest. Området avgrenses av 

rv. 555 i nord, og mot tette boligområder ved Klasatjørn i øst. Landskapsform og terrengform er preget av 

middels kupert, mellomskala til småskala åslandskap. 

Vegetasjonen er i hovedsak tette skogkledde åser rundt og ned til vannet hvor rik furuskog dominerer 

sammen med blandingsskog med bjørk og furu. De store, nesten urørte, sammenhengende skogsområdene 

i en tett utbygd bydel har stor verdi.  

Delområdet er uten bosetting men grenser mot tette boligområder i øst. Rv. 555 ligger på fylling i 

nordenden av Storavatnet. Det er etablert gangveg langs strandlinjen. Det er ellers hovedsakelig intakt 

strandsone. 

Samlet sett vurderes landskapsbildet i delområdet å ha stor verdi som del av et helhetlig landskap med få 

forstyrrende inngrep.  Sårbarheten til det samlede landskapsområdet som omfatter hele Storavatnet med 

tilgrensende områder og vassdrag har stor sårbarhet for oppdeling av vassflater og inngrep i naturlige 

strandsoner.  

 

20  Lyderhorn og Liavatnet.  

Delområdet omfatter landskapet rundt rv. 555 langs Liavatnet i dalrommet som ligger mellom 

Gravdalsvatnet og Loddefjorden. Fire-felts motorveg dominerer ved foten av Lyderhorn, elles er landskapet 

naturdominert med vann, bratte fjellvegger og skog. Området er en del av Byfjellene i vest. Den sterke 

dalformen gir et klart definert landskapsrom i mellomskala. 
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Landskapsformen og terrengformen er et langstrakt dalrom i nord-sør retning med markerte og bratte, 

markerte fjellvegger. Lyderhornfjellet (396 moh) er en markert landskapsform og landemerke for et stort 

omland, og er et gammelt seilingsmerke for skipsleden sørover og nordover. 

Vegetasjonsmønsteret er variert i området. Det er plantet tre og busker langs motorvegen. Fjellsiden mot 

Lyderhorn har tett blandingsskog som går over i bart fjell, grunnlendt terreng og lyngmark mot toppen. På 

østsiden av Liavatnet er det løvskog i randsona mot vatnet, som går over i blandingsskog og barskog 

oppover i åssiden. Lengst sør grenser dalføret mot Kanadaskogen, som er et stort, sammenhengende 

skogsområde med verdifull gammel furuskog. 

Det er lite bygningsmasse i delområdet, men rv. 555 er et dominerende teknisk anlegg.  Sotravegen, rv. 555 

ligger parallelt med lokalvegen langs vestsiden av Liavatnet før den går inn i Lyderhorntunnelene i sørenden 

av vannet. Motorvegkrysset har litt for stor dimensjon for skalaen i landskapet. Dette blir større med den 

pågående utbyggingen av nytt kryss for Ringveg vest. 

Det er også en kraftledning litt lengre opp i fjellsiden. Lokalvegen følger foten av Lyderhorn videre og runder 

fjellet ved Bjørndalspollen mot Loddefjord. Det er et mindre næringsområde langs vegen.  

Liavatnet danner gulvet i det karakteristiske dalrommet. Mens strandsonen langs østsiden av vatnet er 

urørt, er heile strandsonen i vest dominert av motorveganlegget. 

Samlet sett er dette et typisk landskap med få og rolige landskapselementer, veganlegg med store 

dimensjoner følger hovedformen uten å ødelegge det karakteristiske ved landskapet. Landskapsbildet 

vurderes til middels verdi.  

Landskapsformen og terrengformen har stor sårbarhet for inngrep i dalsidene over vannet. Dalsiden er 

sterkt eksponerte og dominerende. Store sammenhengende skogområder er sårbar for oppdeling. Også 

vannflatene i vannet har stor sårbarhet for oppdeling av vassflater og ødelegging av naturlige strandsoner.  

22 Loddefjord- Olsvik 

Området er småkupert, og består av noen eldre eneboliger men for det aller meste og nyere og tettere 

områder med rekkehus, lavblokker og høyblokker. Loddefjord er sentrum for området.  

Til tross for tett utbygging har området et svært grønt preg med variert vegetasjon. Det kuperte landskapet 

gir bratte skrenter med tett løvskog og myrdrag med tjern i dalsøkkene. På knausene går vegetasjonen over 

i lyngmark og fjell. En del grøntområder er i ferd med å forsvinne pga. fortetting og nye og tettere 

boligområder. 

Olsvik er dominert av lavblokker og mindre næringsområder. De nyere boligfeltene gir større inngrep. Det 

lokale vegnettet følger det kuperte terrenget, men Sotravegen går på tvers av landform og terreng og 

skaper en kraftig visuell barriere i området.  

Delområdet er sammensatt og typisk landskap for utbygde sentrumsområde i regionen. Landskapsform og 

terrengform har stor sårbarhet for storskala inngrep på tvers av terrengformene. Randsoner og våtmarkene 

er særlig sårbare for inngrep. Samlet sett er delområdet vurdert til å ha middels verdi.  
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4.6.5 Omfangs- og konsekvensvurdering 

Områder med størst inngrep 

Mesteparten av tiltaket gjelder tunneler der inngrepene i forhold til landskap er lokalt ved tunnelportalene.  

På to strekninger er det imidlertid større inngrep med utvidet vegareal og skjæringer som er vurdert 

spesielt i konsekvensvurdering for landskapsbildet.  Dette gjelder  

 Utvidelse for kollektivfelt mellom Storavatnet og Olsvikskjenet i alternativ 3 

 Etablering av kollektivfelt og sykkelfelt i Loddefjorddalen i alternativ 1. 

 

Disse to konsekvensene er nærmere omtalt nedenfor, mens øvrige konsekvenser er oppsummert i 

samletabellen. 

 Utvidelse av lokalvegen mellom Storavatnet og Olsvikskjenet for nytt kollektivfelt og sykkelveg i 

alternativ 3. 

I alternativ 3 forutsettes utvidelse av lokalvegen mellom Storavatnet og Olsvikskjenet for å etablere 

kollektivfelt og sykkelveg.  I vestre del gir dette nye fjellskjæringer som er eksponert mot friluftsområdene 

ved Storavatnet. Østover mot rundkjøringen ved Olsvikkrysset «flyttes» bare eksisterende skjæring lengre 

inn. På siste strekning før tunnel utvides lokalveg med området for Gamle Kjøkkelvikveien. Dette krever 

rivning av noen garasjer og noe ny fjellskjæring.  

Omfanget vurderes som lite negativt. Konsekvensen vurderes til å være liten negativ ( - ). 

 

 

Figur 4.13. Grovmasket 3D-illustrasjon av utvidet lokalveg mellom Storavatnet og Olsvikskjenet. 
 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 85 av 111 

 

 

Figur 4.14. Loddefjorddalen med utviding for kollektivfelt og gang- og sykkelveg, nord for blokkene. Figuren 
viser en illustrasjon av inngrepet i alternativ 1. I tillegg bilde som viser om lag samme posisjon fra Google 
StreetView. Tverrsnitt av vegen er tatt lenger nord, der inngrepet er størst og viser skjæring som 
konsekvensutredes (øverst) sett mot skjæring for dagens utvidelse til gang-/sykkelveg (nederst). 

 Kollektivtrasè og sykkelfelt i Loddefjorddalen i alternativ 1 

Kollektivtrasè og sykkelfelt langs dagens veg i Loddefjorddalen mellom Skålevikkrysset og Vestkanten vil 

medføre mer inngrep i vegetasjonsbeltet mellom planlagt boligområde og dagens veg. Figur 4.14 viser et 

perspektiv i 3D sammen med et bilde fra GoogleEarth fra om lag samme standpunkt.  Dalen er forholdsvis 

trang.  Mens området ved Vestkanten er preget av trafikkarealer, har området nord for Vestkanten et grønt 

preg i dag. Høsten 2012 er det under arbeid utvidelse her for gang-sykkelveg. Denne utvidelsen vil bare 

blottlegge nytt fjell i nord. Området er sterkt eksponert fra mange boliger og kirkegård på vestsiden av 

dalen. Området er derfor middels sårbart for inngrep. Ny utvidelse etter alternativ 1 vil fjerne vegetasjonen 

på østsiden og mer enn doble samlet vegbredde og med fjellskjæring langs hele vegen. Omfanget her 

vurderes som middels negativt og konsekvensen til middels negativ ( - - ). For hele delområdet 22 vurderes 

omfanget liten til middels negativt og konsekvensen som liten til middels negativ ( - / - - ). 
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Samlet konsekvensvurdering for landskapsbildet 

I tabellen nedenfor gjennomgås en samlet vurdering av omfang og konsekvensvurdering basert på de 

verdier som er vurderte over. 

Tabell 4.13. Konsekvensvurdering for landskapsbildet. 

Delområde  Alternativ 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.3v Alt.4 

18 
Storavatnet 

Alt 1 og 2 
Motorvegen blir omgjort til lokalveg med 
kollektivfelt og trafikken blir redusert langs vannet. 

Alt, 3, 3 variant og 4 
Disse alternativene har ingen tiltak i området. 

 
0 / + 

 
0 / + 

   

22 
Loddefjord - 
Olsvik 

Alt 1. 
Betydelig utvidelse av dagens veg i Loddefjorddalen 
som endrer landskapsbildet negativt, jfr omtale i 
tekst. 

Alt. 2 
Tunnelmunning i skogsområde med stor verdi øst 
for krysset ved Storavatnet. Området er avsatt til 
industri, kontor og lager. Arealbruk for nærings-
området er avklart i overordnet plan. Omfanget for 
inngrepet i skogsområdet vurderes som lite negativ.  
Dagens motorveg blir omgjort til trasé for sykkel og 
kollektiv. Omfanget vurderes her som ubetydelig.   
Samlet omfang for område 22 vurderes til 
ubetydelig til lite. 

Alt. 3 
Har utviding av lokalveg med mye fjellskjæring, jfr 
omtale i tekst. Omfanget vurderes som lite negativt. 

Alt. 3 variant 
Nytt kollektivfelt over relativt kort strekning. Ny 
fjellskjæring eksponeres for friluftsområdene ved 
Storavatnet. Lokalvegen utvides for å inkludere 
sykkelveg. Dette har lite omfang fordi utvidingen i 
grove trekk bare medfører «flytting» av 
eksisterende fjellskjæring lenger mot nord. 
Omfanget vurderes som lite negativt. 

Alt. 4  
Utvider eks. Rv 555 til seks felt. Dagens lokalveg 
utvides for sykkelveg. Omfanget vurderes som lite. 

 
 

- / - - 

 
 
0 

 
 

- 

 
 

- /0 

 
 

-/0 

23 
Lyderhorn 
og Liavatnet 

Alt. 1  
Nytt tunnelinnslag for sykkel og kollektiv og 
utvidelse av fylling. Nytt kollektivfelt og sykkelveg 
kan medføre om lag 3-4 m bredere utfylling i 
Liavatnet enn i dag.  Omfanget vurderes som lite 
negativt da tiltaket er i umiddelbar nærhet til 
eksisterende vegsystemer og Liavatnet allerede har 
omfattende vegfylling samt at det skal anlegges 
friluftsområde langs vatnet.  

 
 

0/- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0/- 
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Alt. 2  
Nytt tunnelinnslag nord for dagens kryss og utfylling 
i Liavatnet. Omfanget vurderes som lite negativt da 
tiltaket er i umiddelbar nærhet til eksisterende 
vegsystemer og Liavatnet allerede har omfattende 
vegfylling samt at det skal anlegges friluftsområde 
langs vatnet.  

Alt. 3 og 3  variant 
Sykkelveg på nordre del av bredden av Liavatnet, 
men i tillegg på- og avkjøringsbruer. Omfanget 
vurderes som lite negativt da tiltaket er i 
umiddelbar nærhet til eksisterende vegsystemer og 
Liavatnet allerede har omfattende vegfylling samt at 
det skal anlegges friluftsområde langs vatnet.  

Alt. 4  
3-4m økt utfylling i vatnet til gang-/sykkelveg. 

Samlet  - -/0 - -/0 -/0 

 

 

 
Figur 4.15. Rv. 555 sett fra Lyderhorn med Storavatnet i bakgrunn og Olsvikkrysset midt i bildet. (Foto: Jan Frode Haugseth / 
Wikipedia) 
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4.6.6 Reiseopplevelse 

Både Liavatnet og Storavatnet har høy verdi i landskapsanalysen fra 2006 [1]. Siden den tid er 

landskapsverdien av Liavatnområdet (i alle fall midlertidig) noe svekket gjennom utfylling - og også 

nedtapping i anleggsfasen. Etter planen skal området gjenoppstå med friluftsområde på vestbredden og like 

gode eller bedre landskapsestetiske kvaliteter enn i dag. 

Dagens reiseopplevelse for flertallet – nemlig de som kjører med bil eller gjennomgående busser, består av 

synskontakt med grønne og grå fjellsider, de to store vannene, tilgrensende boligområder i Drotningsvik, i 

tillegg til veglandskap og tunneler.  

Vannene oppleves over forholdsvis lange strekk, men for kjørende i ganske stor fart skjer opplevelsen over 

kort tid. Syklende opplever vanligvis langt mer av omgivelsene enn de kjørende. I dag må man sykle via 

Loddefjord, men man får da tilleggsopplevelse av utsyn over Bjørndalspollen og Loddefjorddalen.  

En stor del av landskapet har stor verdi, men opplevelsen er svekket av tunnel og av de nære 

vegomgivelsene som består av relativt store veganlegg med skilt, utstyr, og ofte et tett trafikkbilde. Som 

helhet vurderes dagens landskapsopplevelse som god i området. 

Tabell 4.14. Vurdering av endring i reiseopplevelse, endring fra nullalternativet. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 Alt. 3 var Alt.4 

Bil  Mindre utsyn 
mot Storavatnet 

Mindre utsyn 
mot Storavatnet 

Som i dag Som i dag Som i dag 

Buss Stort sett som i 
dag 

Stort sett som i 
dag 

Ser mer av 
Storavatnet og 
mindre av Lia-
vatnet. Stort sett 
som i dag 

Ser lite av 
Storavatnet og 
mindre av Lia-
vatnet. Litt redu-
sert opplevelse. 

Stort sett som i 
dag 

Sykkel Tunnel men kan 
bruke dages veg 

Tunnel men kan 
bruke dages veg 

Som i dag, litt 
redusert reise-
opplevelse med 
tunnel  

Som i dag, litt 
redusert reise-
opplevelse med 
tunnel 

Som i dag 

Samlet - / 0 - / 0 - / 0 - / 0 0 

 

4.6.7 Samlede konsekvenser for landskapsbildet 

Nedenfor er konsekvenser for landskapsbildet og reiseopplevelsen vurdert sammen. 
Tabell 4.15. Vurdering av endring i reiseopplevelse. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt.3 Alt. 3 var Alt.4 

Landskapsbildet - - / 0 - - / 0 - / 0 

Reiseopplevelse - / 0 - / 0 - / 0 - / 0 0 

Samlet - - / 0 - - / 0 - / 0 

Rangering  4 1 4 3 1 
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4.7 PRISSATTE KONSEKVENSER 

4.7.1 Metode 

Prissatte konsekvenser er det tallmessige uttrykket for den samlede samfunnsnytten som tiltaket gir for 

virkninger som det går an å sette kroneverdier på. Den samfunnsøkonomiske analysen består både av de 

ikke prissatte konsekvenser som vurderes kvalitativt, og de prissatte som det kan settes en pris på. Prissatte 

konsekvenser oppsummerer den samfunnsøkonomiske lønnsomhet av transporttiltak basert på kostnadene 

ved ulike utbyggingsalternativ sett i forhold til endringer i bl.a. tidsbruk, kjøretøykostnader, ulykker, 

miljøkostnader som kan prissettes, og kostnadene ved vegvedlikehold. Virkningen blir regnet over 40 år, i 

tillegg blir levetiden for tiltaket satt til 40 år. Kalkulasjonsrenten er satt til 4,0 prosent. Beregningene er gjort 

med programmet EFFEKT 6.43 i tråd med Håndbok 140. Trafikkgrunnlaget, samt beregning av trafikantnytte 

er gjort med transportmodellen RTM v 3.1.235 delområdemodell for Bergensområdet. Det er lagt til grunn 

at det skal være bompenger på Sotrabroen. 

Beregningene er usikre. Bakgrunnsdata bygger på store datamengder og andre modellresultat for eksempel 

for trafikk og kostnadsoverslag med mer eller mindre usikre forutsetninger.  Dette gjør at absoluttverdiene i 

beregningen av prissatte konsekvenser vil være usikre. Alle alternativ er derimot beregnet med same 

grunnlag og metode, som gjør at vi kan stole mer på den relative forskjellen mellom alternativene enn 

absolutt-tallene. 

 

4.7.2 Nyttekomponentene 

Trafikantnytte 

Trafikantnytte er endring i trafikantenes tids- og kjørekostnader. Dette gjelder alle trafikanter, også 

passasjerer i bil og på kollektiv. I tillegg til drivstoff og tidsbruk, gjelder dette også bompenger, utgifter til 

billetter og andre utlegg knyttet til reisen.  

De ulike alternativene er først og fremst planlagt for å gi bedre forhold for kollektivtrafikken. I alle alternativ 

vil bilførerne få noe dårligere forhold enn i nullalternativet ved at vegen blir lagt om på ett eller annet vis. 

Dette gjelder i hovedsak trafikk til og fra sidevegene som får noe lengre ruter ved at trafikken på hoved-

vegen blir prioritert gjennom kryssområdene.  Dette gjør at nytten for bilbaserte reiser (bilfører og 

bilpassasjer) blir negativ. Der kollektivrutene får forbedring er dette lagt inn i rutetabellene for hver enkelt 

rute, og rutene er lagt om på ny trase der dette er aktuelt. Kollektivrutene er de samme som i null-

alternativet, det ikke tatt bort eller lagt til ruter. Nytten blir da kortere reisetid for passasjerene samt at 

kollektivselskapete i noen alternativ får endrete driftskostnader og inntekter.  

Det vil trolig være aktuelt å etablere ny rutestruktur når transportsystemet endres. Fordi dette er ukjent, er 

det ikke tatt hensyn til dette i denne analysen. Framtidige endringer i ruteopplegg og rutetilbud vil i første 

rekke være aktuelt i områdene vest for bruene, dvs Sotra og Askøy, hvor potensial for befolkningsvekst og 

dermed økt ruteproduksjon vil være størst. Dermed vil også tiltak som påvirker rutene og trafikken i 

korridoren Storavatnet – Liavatnet gi større effekt enn ruter som dekker Loddefjordområdet.  

Alternativene har ulik virkning på ulike bussruter fra vest. Derfor vil de ulike alternativene påvirke ulikt 

antall passasjerer. Endringer i rutetider og rutelengder er nærmere omtalt i kapittel 3.2 på side 44. 

Alternativ 3 kommer best ut på trafikantnytte.  I dette alternativet får flest kollektivpassasjerer nytte av et 

bedre system, samtidig som dette alternativet påvirker bilene i liten grad. Dette er også det eneste 
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alternativ ved siden av alternativ 4 som har positiv trafikantnytte. Alternativ 1 og 2 har totalt sett negativ 

trafikantnytte, fordi ulempene som påføres bilistene er større enn nytten for kollektivpassasjerene.  

Inntekter og kostnader for operatører 

Operatører er i disse beregningene kollektivselskap. Det er endringer i kollektivselskapenes inntekter som 

utgjør grunnlaget for beregningene. Endringene framkommer som følge av endringer i billettinntekter og 

driftskostnader. Det må legges til at billettprisene som er lagt til grunn i modellsystemet, er avstandsbasert. 

Det kan gi noe skeivt resultat, for eksempel ved at en innkorting kan i nedgang i billettinntekt for 

eksisterende passasjerer.  Alternativ 3 og 3 varinat kommer best ut for operatørene. Disse får flere 

passasjerer som gir høyere inntekter, i tillegg til at driftskostnadene går ned som følge av kortere 

kjørelengde. Modellsystemet tar ikke hensyn til kapasitet i kollektivsystemet. Det betyr at dersom det 

trengs flere busser til å frakte nye passasjerer, blir ikke det tatt hensyn til. 

 

4.7.3 Kostnader og utlegg 

Offentliges investeringskostnader 

Investeringskostnadene er framkommet gjennom en egen Anslag-prosess. Dette er omtalt i kapittel 2.5 på 

side 38. Det er forutsatt to års byggetid i alle alternativ. Det er lagt til grunn gjennomsnittlig 6 prosent MVA.  

Drift og vedlikehold 

Kostnadene til drift og vedlikehold av vegnettet tar hensyn til vegstandard, trafikkbelastning og spesifikke 

kostnader for tunneler. Alternativ 2 er dyrest å vedlikeholde med ny lang fire felts Lyderhorntunnel samtidig 

som den gamle blir brukt til kollektiv. 

Ulykkeskostnader 

Ulykkeskostnader er beregnet på bakgrunn av trafikkprognoser, ulykkesdata for eksisterende veg og 

forventet ulykkesfrekvens for ny veg. I tillegg ligger det inne data om skadegrad. Alternativ 1 og 2 kommer 

best ut fordi det er noe lavere samlet trafikk i disse alternativene.  

Global og regional luftforurensing 

Utslipp til luft inngår i prissatte konsekvenser. Dette gjelder både klimagasser, og regional luftforurensning i 

form av NOx. For lokal luftforurensning langs vegen og for støy er det gjort egne analyser og er ikke 

inkludert her. Utslipp av avgasser er knyttet til drivstofforbruket. Alternativ med mest trafikk, lengst samlet 

reiselengde, har høyest utslipp. 

Skattekostnad 

Etter retningslinjer gitt av Finansdepartementet skal det regnes med kostnader for alle inn- og utbetalinger 

over offentlige kasser med en ekstra skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til 

drift og vedlikehold samt tilskudd til kollektivtransport.  

 

4.7.4 Resultat for prissatte konsekvenser 

Netto nytte 

Mens trafikantnytte er knyttet til verdien for trafikantene, er netto nytte et uttrykk for hvilken nytte 

samfunnet totalt sett har av tiltaket når også kostnadene blir regnet med. Netto nytte er definert som den 

diskonterte nåverdi av nytteverdiene minus nåverdien av alle kostnader til investering og drift. For at et 
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prosjekt skal regnes som lønnsomt med faktorer som inngår i prissatte konsekvenser, må netto nytte være 

større eller lik null. 

Alternativ 3 og 3 variant har i klart høyeste trafikantnytte, i tillegg laveste kostnader og kommer derfor best 

ut av alle alternativ. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt, med en positiv nettonytte. Varianten av 

alternativ 3 kommer ut rett under 0, har noe høyere kostnad og kommer derfor samlet sett ut litt dårligere 

enn alternativ 3. Alle andre alternativ kommer ut med svært lav nettonytte.  

Netto nytte pr. budsjettkrone – NNB 

Nettonytte pr. budsjettkrone er et uttrykk for det samfunnet får igjen for hver krone som blir bevilget til 

tiltaket over offentlige budsjett. Et tiltak som er lønnsomt netto nytte pr. budsjettkrone er større eller lik 

null. Det er bare alternativ 3 som har NNB større enn 0. 

Tabell 4.16. Samlet oppsummering av prissatte konsekvenser 

  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 3 var Alt 4 

Trafikanter Trafikantnytte -227 -304 535 535 29 

Operatører Kostnader 49 14 47 47 14 

Inntekter -11 116 123 117 80 

Overføringer 0 0 0 0 0 

SUM 38 131 170 164 95 

Det offentlige Investeringer -1024 -1107 -429 -561 -889 

Drift og vedlikehold -196 -410 -61 -61 1 

Overføringer 0 0 0 0 0 

Skatte og avgiftsinntekter -224 -532 -68 -67 -36 

SUM -1445 -2048 -559 -690 -924 

Samfunnet 
ellers 

Ulykkeskostnad 198 205 46 46 23 

Globale og regionale 
utslipp til luft 

95 182 15 15 8 

Skattekostnad -289 -410 -112 -138 -185 

SUM 5 -23 -51 -78 -154 

Samlet Netto Nytte -1629 -2245 95 -69 -954 

 NNB -1,13 -1,10 0,17 -0,1 -1,03 
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4.8 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSANALYSEN 

Med de marginale forskjellene mellom alternativene for ikke prissatte konsekvenser. Alternativ 3 kommer 

noe dårligere ut pga. nærføring av busstrase ved Gamle Kjøkkelvikveien og inngrep i landskapsbildet for 

busstrase.   

For prissatte konsekvenser kommer alternativ 3 best ut med en liten positiv nytte. Alternativ 3 variant 

kommer på andre plass. Disse to alternativene kommer klart bedre ut enn de andre som har betydelig 

negativ nytte.  Alternativ 2 kommer dårligst ut med marginalt bedre netto nytte i forhold til kostnader over 

offentlig budsjett (NNB), men betydelig lavere netto nytte.  

Samlet sett vurderes alternativ 3 variant å være best av utbyggingsalternativene.  Det har en svak negativ 

nytte og litt dårligere enn alternativ 3 innen prissatte konsekvenser. Helt lokale virkninger for bolig-

områdene ved Gamle Kjøkkelvikvegen, samt noe dårligere i forhold til landskapsinngrep, er likevel utslags-

givende for at alternativ 3 variant vurderes som marginalt bedre samlet sett i forhold til alternativ 3.  

Tabell 4.17. Oppsummering av konsekvensutredningen. 

Tema Alt. 1 Alt.2 Alt.3 Alt.3 var. Alt.4 

Ikke prissatte konsekvenser      

- Naturmiljø 0 0 0 0 0 

- Nærmiljø-friluftsliv 0/+ 0/+ -/0 0 0 

- Naturressurs 0 0 0 0 0 

- Kulturmiljø 0 0 0 0 0 

- Landskapsbilde - - / 0 - - / 0 - / 0 

Ikke prissatte samlete konsekvenser 0 0 - /0 0 0 

Ikke prissatte samlet rangering 1 1 5 1 1 

Prissatte konsekvenser      

- Netto nytte -1629 -2245 95 -69 -954 

- NNB (netto nytte pr offentlig kr) -1,13 -1,10 0,17 -0,1 -1,03 

Prissatte konsekvenser, rangering 4 5 1 2 3 

Samlet rangering på grunnlag av KU 4 5 2 1 3 
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5 Risiko og sårbarhet 

Tiltakene i planområdet kan ha betydning både for trafikantene og for samfunnet ellers. Det er gjort en 

egen risikoanalyse for trafikanter [22] og en samlet risiko- og sårbarhetsanalyse som også inkluderer 

befolkningen ellers, ytre miljø og viktige samfunnsfunksjoner [20] samt et eget oppsummeringsnotat [21]. 

Her gis en oppsummering av disse. 

5.1 RISIKOANALYSE FOR TRAFIKANTER 

5.1.1 Dagens ulykkessituasjon 

Planområdet er i dag ikke spesielt utsatt for trafikkulykker, selv om det skjer for mange ulykker. I tiårs-

perioden 2002-2011 ble i gjennomsnitt ca. 14 personer hvert år rammet av trafikkulykke på riks- og 

fylkesvegnettet i planområdet. De aller fleste av disse (95 prosent) er med lettere skade. I denne 

tiårsperioden var det to dødsulykker på rv. 555 innenfor planområdet. De fleste ulykker skjer i utenfor 

tunnelåpningene og i kryssområdene.  

Tabell 5.1. Ulykker på riks- og fylkesveger innenfor studieområdet i perioden 2002-2011. Kilde: Statens vegvesen. 

  Drepte Meget 
alvorlig  

Alvorlig 
skadde 

Lettere 
skadde 

Sum drepte 
og skadde 

Fv. 197 Godviksvingene, 
Olsvikkrysset-Storavatnet 

0 0 0 5 5 

Fv. 557 Bjørgeveien, vestre del 0 0 0 31 31 

Fv. 558 Liavatnet - Loddefjord 0 0 0 9 9 

Rv. 555 Sotravegen,  
Storavatnet – Liavatnet 

1 0 1 23 25 

Rv. 555 Loddefjorddalen 
Olsvikkrysset-Loddefjord 

1 0 4 67 72 

 Totalt  2 0 5 135 142 

 

5.1.2 Kollektiv- og sykkeltunnel  

I flere av alternativene inngår kollektivtunnel i kombinasjon med sykkeltunnel, men med fysisk tett skille 

mellom kollektivløpet og sykkeltunnelen. Det er lite kunnskap om lange sykkeltunneler. Dimensjonering og 

utforming, vegdekke og belysning vil være viktige faktorer for vurdering av ulykkesrisiko. Generelt vurderes 

det som mindre risikofylt å sykle i sykkeltunnel enn langs veg.  Driftsoperasjonelle forhold knyttet til 

åpningstid og overvåkning kan også være av betydning for tryggheten ved bruk av lange sykkeltunneler. 

Ved å legge Statens vegvesens Håndbok 021 om tunneler til grunn, bør kollektivtunnelen ha gangbare 

tverrforbindelser hver 250 meter. For alternativ som kombinerer fysisk skille mellom kollektivtunnel og 
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sykkeltunnel vil det være fordelaktig å designe nødutganger fra kollektivtunnel til sykkeltunnel. Slike 

nødutganger må imidlertid ikke designes slik at de introduserer nye farer for syklistene i tunnelen. 

 
Figur 5.1. Oversikt over ulykker i perioden 2002-2011. Kilde: Statens vegvesen. 
  

 

5.1.3 Risikoanalyse for trafikanter 

 

Risikoanalysen for trafikantenes sikkerhet er delt i tre: driftsfase, dvs. når det er normale forhold for 

trafikken, forhold for beredskap i tilfelle ulykker, samt anleggsfasen.  

Risiko i driftsfasen for trafikantene 

I driftsfasen er følgende faktorene identifisert som de med størst potensiell risiko: Ensrettet eller 

motgående trafikk i tunnel  

 Trafikkmengde på vegstrekninger uten midtdeler  

 Trafikkmengde på områder med fotgjengerovergang  

 Trafikkmengde i kryss  

 Beredskapsmessige utfordringer  

 Sikkerhet for fotgjengere og syklister  

I tabellen under er det oppsummert mulige hendelser som kan medføre økt risiko, og risikovurderingene for 

disse i driftsfasen.  

 

Drept 
Meget alvorlig skadd 
Alvorlig skadd 
Lettere skadd 
Uskadd 
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Tabell 5.2. Uønskede hendelser og risikonivå. 

 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3v Alt. 4 

1. Brann i lette kjøretøy i tunnel       

2. Brann i tunge kjøretøy i tunnel       

3. Trafikkulykke Storavatnet - 
Lyderhorntunnelen 

      

4. Trafikkulykke på veg i dagen på 
rundt Loddefjord 

      

5. Trafikkulykke i dagen i kryss 
Liavatnet 

      

6. Trafikkulykke i tunnel       

7. Ulykke med farlig gods i tunnel       

8. Ulykke med fotgjengere       

9. Ulykke med syklister       

Rangering  3 4 5 2 1 3 

Risikonivå:  Grønn    = Ubetydelig risiko,      Gul     = betydelig,    Orange   = høy risiko,    Rød     = Kritisk 

Det er ikke identifisert kritiske risikoforhold ved noen av alternativene. Forskjellen mellom alternativene 

gjelder tre av de uønskede hendelsene: brann i tunge kjøretøy i tunnel, ulykke med fotgjengere og med 

syklister. I forhold til nullalternativet er endringene i risikobildet i hovedtrekk slik: 

 Unntatt alternativ 4 er det for alle andre alternativ større risiko for brann i tunge kjøretøy i 

tunnelene 

 Større risiko for ulykke med fotgjengere i alternativ 1 og 2 pga mer trafikk gjennom sentrale deler 

av Loddefjord 

 Kombinasjon av sykkeltunnel og trafikkomfang langs sykkelveger i dagen, gir mindre risiko for 

ulykker med syklister i alternativ 1, 3 og 3 variant.  

Nedenfor gjennomgås forhold som påvirker sannsynligheten for disse uønskede hendelser. 

Motgående trafikk i kollektivtunnel kan øke risikoen 

I alternativene med kollektivtunnel er det planlagt motgående busstrafikk i tunnelen. Selv om 

sannsynligheten for møteulykker i kollektivtunnel er lav, er konsekvensene potensielt høyere enn hva man 

kan forvente med ensrettet trafikk.  

Økt trafikk på vegstrekninger uten midtdeler øker risikoen 

I alternativ 1 og alternativ 2 reduseres trafikken betraktelig på strekning med midtdeler, samtidig som det 

er til dels stor trafikkøkning på strekning uten midtdeler, dvs på sidevegnettet og strekning rundt 

Loddefjord (jfr kapittel 3 om trafikk). Dette øker sannsynligheten for møteulykker med potensielt alvorlige 

konsekvenser. Det er årlige ulykker i dag på deler av vegstrekningene, med hovedsakelig lettere 

personskader (jfr kart på side 94). Ved å overføre trafikken fra veg med midtdeler over til veg uten 

midtdeler kan ulykkesbildet endres med fare for flere alvorlige ulykker.  

Mer trafikkmengde i områder med fotgjengerovergang øker risikoen 

Det har inntruffet flere ulykker med fotgjengere på Lyderhornsveien på strekningen ved 

fotgjengerovergangene i Loddefjorddalen. Alternativ 1 og 2 har mest trafikk på denne strekningen. 
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Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter antas å øke som følge av økt trafikk på strekningen. 

Alternativ 3 og 4 har minst trafikk på samme strekning.  

Risiko for syklister reduseres med sykkeltunnel 

Risiko for syklister påvirkes av om det er mest sannsynlig med eneulykker eller ulykker med andre 

trafikanter eller kjøretøy. For alternativene med egen sykkeltunnel vurderes sannsynligheten for ulykker 

med andre trafikanter som lavere i dag fordi færre vil sykle rundt Loddefjord og Bjørndalsbakken.  

Helning i sykkeltunnelen kan påvirke risikoen for syklistene. En flat tunnel vil naturligvis ha lavere hastighet 

enn en brattere tunnel, men det betyr ikke nødvendigvis at sannsynligheten for ulykker reduseres. Det 

viktigste for sikkerheten til syklister er å sørge for at syklingen kan foregå fysisk adskilt fra øvrig trafikk.  

Økt trafikkmengde i krysset ved Liavatnet øker risikoen 

Trafikkmengden i krysset ved Liavatnet antas å være relativt lik i alternativ 1, 3 og 4. I alternativ 2 er det 

antatt at mengden busser inn i krysset vil være høyere enn andre alternativ, samtidig som trafikken rundt 

Loddefjord er den høyeste av alle alternativene. Dette øker sannsynligheten for ulykker i krysset, og også 

konsekvensen ettersom kollisjon med buss kan gi mer alvorlige konsekvenser enn kollisjon mellom 

personbiler.  

Tabellen under oppsummeres risikovurderingene for trafikanten i driftsfasen med en rangering av 

alternativene. 

Tabell 5.3. Rangering av alternativene i forhold til risiko i driftsfasen. 

Alternativ Merknader Rangering 

Null-alt.  Lavest ÅDT på strekninger med motgående trafikk uten midtdeler.  3 

Alt. 1  Motgående trafikk i kollektivtunnel og økt trafikkmengde på strekninger 

uten midtdeler.  

5 

Alt.2 Minst gunstige alternativ for syklister. Til tross for sykkeltunnel vil det 

være sykkeltrafikk rundt Loddefjord.  

6 

Alt.3  Sykkeltunnel og lavest ÅDT rundt Loddefjord gir laveste konfliktnivå 

med kjøretøy for syklister.  

2 

Alt.3 variant  Noe lavere ÅDT langs veg i dagen mellom kryss Storavatnet og 

Lyderhorntunnelen enn Alternativ 3.  

1 

Alt. 4  Lavest ÅDT på strekninger med motgående trafikk uten midtdeler. 

Identisk risiko som i nullalternativet  

3 

 

Beredskap  

Beredskapen for planområdet påvirkes mest av følgende forhold:  

 Trafikkavvikling, kø og vanskelig framkommelighet 

 Tilkomstmuligheter i tunnel  

Stor trafikk kan føre til opphopning i trafikken, særlig i situasjoner hvor trafikken blir hindret av ulykker eller 

andre hendelser som berører framkommeligheten. Dette kan føre til at redningstjenesten får vanskelig-

heter med rask og effektivt utrykking til ulykkesstedet. Det er spesielt ulykker med stort konsekvens-

potensial som er kritisk. I kollektivtunnelen er det størst konsekvenspotensial med motgående trafikk og 
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potensielt mange berørte personer. På veg i dagen uten midtdeler er det også stort konsekvenspotensial 

med møteulykker.  

Forholdet for beredskap er best i alternativ 4 både fordi det er lavest sannsynlighet for møteulykker, samt 

at det er relativt lavere trafikk på veg i dagen rundt Loddefjord, men ikke minst fordi utrykningskjøretøy kan 

benytte kollektivfelt i tunnelen forbi en stillestående bilkø i tunnelen fram til et ulykkessted. Tabell 5.4 

oppsummerer forhold knyttet til kø og tilkomst for alternativene samt en rangering. 

 

Tabell 5.4. Beredskapsmessige utfordringer ved hvert alternativ og rangering. 

Alternativ  Køproblematikk  Tilkomstmuligheter  Rangering 

Null-alt.  Lav ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Ingen tilkomst fra øst til Lyderhorntunnelen.  2 

Alt. 1  Høy ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Kan bruke kollektivtunnel fra øst og vest.  
Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst.  

5 

Alt. 2 Høyest ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Tilkomst fra øst og vest i ny tunnel.  
Ingen tilkomst fra øst i kollektivtunnel.  

6 

Alt. 3   Lav ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst.  
Tilkomst fra øst og vest til kollektivtunnel.  

4 

Alt. 3  
variant 

Lav ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Ingen tilkomst til Lyderhorntunnelen fra øst.  
Tilkomst fra øst og vest til kollektivtunnel.  

3 

Alt. 4  Lav ÅDT på veg i dagen 
rundt Loddefjord.  

Ingen tilkomst fra øst.  
Mulighet for å benytte kollektivfelt i tunnel.  

1 

 
 

Anleggsfasen 

Følgende faktorer har størst betydning for risikonivået i anleggsperioden: 

 lengden på anleggsperioden,  

 inngrepets omfang og  

 hvilke veger som belastes mest i anleggsperioden.  

Inn og utkjøring fra anleggsområdet er kritisk, og kanskje det farligste punktet for syklister og gående. Dette 

gjelder alle alternativ og vurderes derfor likt mellom alternativene.  

Alle utbygningsalternativ øker trafikkbelastningen på øvrige veger i anleggsperioden. I alternativ 2, 3 og 3 

variant kan trafikken benytte Lyderhorntunnelen som normalt i anleggsperioden. Trafikken vil derfor ikke 

endres betraktelig sammenlignet med en normalsituasjon. Noe økt trafikk av anleggskjøretøy og mindre 

omkjøringer vil uansett bli nødvendig. Alternativ 4 kan også benytte Lyderhorntunnelen, men da med 

begrensninger. Alternativ 1 kan benytte Lyderhorntunnelen til normal trafikk i deler av anleggsperioden.  

Størst trafikkbelastning på øvrig vegnett får man med alternativ 4, spesielt hvis det velges en løsning hvor 

man kjører ensrettet trafikk i ett tunnelløp, mens arbeidet pågår i det andre løpet. For alternativ 2  vil 

krysset ved Liavatnet bli bygd om. Dette fører til mer omkjøring og potensielt høy belastning på øvrige 

veger, i tillegg til at omfanget på inngrepet blir betydelig større sammenlignet med andre alternativ.  

Alternativ 3 vil kreve bygging i nærhet til boligområdet nord for Olsvikkrysset. Selv om bygging av 

kollektivtunnelen kan foregå uten å påvirke trafikkbildet, vil ny veg ut i dagsonen ved boligområdet kunne 

føre til økt sannsynlighet for skader på myke trafikanter. Basert på kunnskap om anleggsperioden er det 

lagd en liste over alternativene rangert i foretrukket rekkefølge.  
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Alternativ 3 variant er lik alternativt 3, men man slipper den relativt omfattende anleggsvirksomheten tett 

innpå boligområdet på Olsvik. 

Tabell 5.5. Rangering av alternativene i forhold til risiko for trafikantene i anleggsfasen. 

Alternativ Merknader  Rangering 

Null-alt Ingen anleggsperiode 1 

Alt. 1  Anleggsområdet i nær tilknytning boligområdet ved Olsvik, men noe 
mindre komplikasjoner enn alternativ 3.  

3 

Alt.2 Ombygging av kryss ved Liavatnet med stort inngrep og skaper 
kompleksitet i kryssområdet.  

5 

Alt.3  Anleggsområdet i nær tilknytning boligområdet ved Olsvik.  4 

Alt.3 var.  Separat bygging av tunnel og normal drift av Lyderhorntunnelen. 2 

Alt.4  Stenging av ett tunnelløp under anleggsperioden skaper farlige forhold 
enten i ett av tunnelløpene eller rundt Loddefjord, avhengig av hvilken 
løsning som velges.  Økt fare for trafikkulykker rundt Loddefjord  

6 

 

 

Samlet vurdering av trafikantsikkerhet  

Totalt sett bidrar ingen av planforslagene til kritisk risiko, men det er enkelte utfordringer knyttet til den 

antatt økte trafikkmengden på strekningen. Risikobildet domineres av noe høyere risiko i kollektivtunnel på 

grunn av møtende trafikk og mange potensielle skadde.  

Tabell 5.6. Samlet rangering av risiko for trafikantene. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 variant Alt. 4 

Driftsfase  4 5 2 1 3 

Beredskap  4 5 3 2 1 

Anleggsfase  2 4 3 1 5 

Samlet rangering 4 5 2 1 2 

 

 

5.2 ROS-ANALYSE 

Mens risikoanalysen i kapittel 5.1 er rettet mot trafikantene, er ROS-analysen rettet mot risiko for liv og 

helse til personer i omgivelsene, skade på ytre natur- og kulturverdier i nærområdet og konsekvenser for 

samfunnsviktige funksjoner som for eksempel viktig infrastruktur, bygninger mm. Risikoanalysen er 

gjennomført i tråd med gjeldende retningslinjer [10] [17]. 

Det er vurdert at planforslaget ikke vil føre til økt fare for skade knyttet til natur, miljø og kulturverdier, 

flom, helseskadelig uventet støy og utslipp av støv, risikable grunnforhold og åpenbar fare for tap av 

materielle verdier. Følgende faremomenter i planområdet er indentifisert som mest aktuelle: 

1. Ulykker i anleggsfasen 

2. Skred/ras 

3. Akuttutslipp fra transport 

4. Ulykker under lek og fritid 

5. Ekstrem nedbør 
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Fra dagens situasjon til nullalternativet 

I forhold til dagens situasjon vil nullalternativet ha økt risiko knyttet til to av hendelsene over: akuttutslipp 

fra transport og ekstrem nedbør. Det går daglig 7 – 8 tankbiler med naturgass mellom Øygarden og Bergen 

og 10-20 biler i året med kjemikalier til oljeterminalen på Sture. Med økt trafikk i forhold til i dag vil sann-

synligheten for uhell også øke, og dermed også noe økt risiko.  Det er usikkert hvor store klimaendringene 

vil være, men det forventes at episoder med store nedbørsmengder i Bergen vil dobles på lang sikt i forhold 

til i dag [37]. Disse to forholdene gir noe økt risiko i nullalternativet i forhold til dagens situasjon.  

Utbyggingsalternativene i forhold til nullalternativet 

Endringer i risikobildet til utbyggingsalternativene i forhold til nullalternativet er i hovedsak: 

 Skred og ras: alle alternativ unntatt alternativ 4 får noe økt risiko pga. nye tunnelinnslag i registrerte 

aktsomhetsområder for skred og steinsprang. 

 Ulykker under lek og fritid: Alternativ 3 får noe økt risiko med ny busstrase tett inntil Gamle 

Kjøkkelvikvei med kortere avstand mellom veg og boligområder.  Alternativ 3 variant får derimot noe 

redusert risiko ved at busstrafikk går i tunnel utenom boligområder. 

 

Samlet ROS-vurdering 

Samlet sett vurderes ikke risikonivået som kritisk for noen av alternativene. Sammenlignet med 

nullalternativet kommer alternativ 3 variant med forlenget kollektivtunnel i vest best ut. Forskjellen i risiko 

sammenlignet med nullalternativet for alternativ 3 variant vurderes som liten og medfører ingen kritisk 

økning i risiko for omgivelsene. Nedenfor er alternativene rangert etter risiko for omgivelser. 

Tabell 5.7. Endring i risikonivå i forhold til nullalternativet. 

Farer Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 variant Alt. 4 

1. Ulykker i 
anleggsfasen  

Økt risiko  Økt risiko  Økt risiko  Økt risiko  Økt risiko  

2. Skade som følge 
skred/ras  

Økt risiko  Økt risiko  Økt risiko  Økt risiko  Uendret risiko  

3. Akuttutslipp fra 
transport  

Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  

4. Ulykker under lek 
og fritid  

Uendret risiko  Uendret risiko  Økt risiko  Redusert risiko  Uendret risiko  

5. Ekstrem nedbør  Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  Uendret risiko  

Rangering 3 3 5 1 2 

 

 

5.3 SAMLET SIKKERHET OG SÅRBARHETSVURDERING 

Igjen av alternativene vurderes som kritisk i forhold til sikkerhet og sårbarhet for omgivelsene, trafikantene, 

personer eller aktiviteter i nærheten av veg. Forskjellen mellom alternativene er liten, men samlet sett 

kommer alternativ 3 variant noe bedre ut enn de andre alternativene både i forhold til trafikantsikkerhet og 

ROS-analysen.  

Tabell 5.8. Endring i risikonivå i forhold til nullalternativet. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 variant Alt. 4 

Trafikantsikkerhet 4 5 2 1 2 

ROS-analyse 3 3 5 1 2 

Samlet rangering 3 5 4 1 2 
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5.4 AVBØTENDE RISIKOREDUSERENDE TILTAK 

Det er en rekke tiltak som kan gjennomføres for å forebygge ulykker og redusere risikoen både for 

trafikanter og for personer og verdier i omgivelsene. Mange av disse er nedfelt i retningslinjer for 

detaljplanlegging, utforming og bygging av veganlegg.   

Økt risiko ved utbyggingsalternativene er i hovedsak knyttet til toveis trafikk i kollektivtunnel. Følgende 

forslag til avbøtende tiltak ved utforming av tunnel anbefales slik at risikonivået for trafikantene ikke 

vesentlig overstiger risikonivået for nullalternativet.  

Unngå møtende trafikk i kollektivtunnel i rushtrafikken  

Tomme busser i retur til og fra Bergen bør benytte tunnel for ordinær trafikk i rushtrafikken for å redusere 

sannsynligheten for kollisjon mellom busser i kollektivtunnelen. Dette vil redusere sannsynligheten 

vesentlig.  

Forsterket midtoppmerking i kollektivtunnel  

Midtdeler vil hindre møteulykker i kollektivtunnelen. For å gi god fremkommeligheten vil det kreve at 

tunnelen blir dimensjonert for å kunne kjøre to busser hver retning. Forsterket midtoppmerking i 

kollektivtunnelen vil kreve at tunnelprofilet utvides til T10,5. Dette vil redusere sannsynlighet for 

møteulykker i kollektivtunnelen, om enn ikke like effektivt som midtdeler.  

Kun busser i kollektivtunnelen  

Ved å reservere kollektivtunnelen kun til busser, vil trafikken holdes på et lavt nivå, og dermed også lav 

sannsynlighet for møteulykker.  

Utvidelse av tverrprofil til T10,5 i kollektivtunnel  

Det er i utgangspunktet langt til grunn tunnelprofil T9,5 for kollektivtunnelen. Dette profilet må økes til 

T10,5 for å få innpasset forsterket midtoppmerking. Dersom tunnelprofilet skal inneholde både kollektiv og 

sykkel tar prosjektet utgangspunkt i 12,5m. Dette profilet bør økes med 1 m pga. midtmerking. Det bør også 

vurderes om areal satt av til skille mellom kollektiv og sykkel i dette profilet, er bredt nok når fysisk 

skillevegg anbefales. 

Håndbok 017 «Veg- og gateutforming», som i hovedsak gjelder for nybygging av veger, omtaler ikke 

forsterket vegoppmerking. Bred midtmerking, som i praksis fungerer som forsterket midtoppmerking, er 

imidlertid et alternativ for vegklasse S4 «Stamveger og andre hovedveger med ÅDT 4000 – 8000 og 

fartsgrense 80 km/t».  Kollektivtunnelen er anslått å få en trafikkmengde på ca. 700-800 busser i døgnet. 

Trafikkmengden ligger langt under hva denne vegklassen tilsier, men busser med mange passasjerer kan 

ikke direkte sammenliknes. Sannsynligheten for en møteulykke i kollektivtunnelen vurderes som langt 

lavere enn i en tunnel med 8000 i ÅDT, mens konsekvensen dersom en ulykke inntreffer vil derimot kunne 

blir mer alvorlig når buss er involvert.  

I denne vegklassen består merkingen av to sperrelinjer med en avstand på 1 m målt fra senter av hver linje. 

I tillegg freses det to spor med rumleriller på innsiden av oppmerkingen. Tverrprofilet for denne vegklassen 

i tunnel er T 10,5.  

 



 

       

Rv. 555 Fastlandssambandet Sotra – Bergen Parsell Storavatnet - Liavatnet  | Planforslag Oppdragsnr: 5114778 

Statens vegvesen region vest  -  5114778_KDP_og_KU_Rapport_v4.docx 2012-12-20 | Side 101 av 111 

 

6 Lokal- og regional utvikling 

6.1 AVGRENSING  

Delområdet Storavatnet-Liavatnet utgjør den østre delen av det totale prosjektområdet for Sotra-

sambandet. De prinsipielt forskjellige løsningene for Sotrasambandet har vært knyttet til antall felt fra Sotra 

til Bergen og hvor fjordkryssingen skulle legges og de endringer dette fører med seg for transportvilkårene 

mellom Bergen og kommunene i vest.  Forskjellene mellom alternativene som vurderes mellom Storavatnet 

og Liavatnet er av mer lokal karakter og er mer nyanser av samme sak, siden det nå forutsettes at Sotra-

sambandet skal bygges med firefelts bro like ved dagens korridor. Det vises for øvrig til konsekvens-

utredningen for Sotrasambandet delprosjekt 1, Fastlandssambandet Sotra-Bergen [32]. 

Konsekvensutredningen for hovedsambandet mellom Kolltveit og Storavatnet har vurdert lokal og regional 

virkning i tråd med Statens vegvesens håndbok 140 for følgende tema: arbeidsmarked, fritids- og handle-

mønster, kommunikasjonsknutepunkt, endret arealbruk som konsekvens av tiltaket, kapasitetsproblemer, 

tilgjengelighet og arealinngrep. I planprogrammet for delområde Storavatnet-Liavatnet er lokal og regional 

utvikling avgrenset til: 

 endring i arealbruk og arealinngrep og 

 endringer i tilgjengelighet  

 

6.2 ENDRINGER I AREALBRUK OG AREALINNGREP 

Hovedtyngden av tiltakene gjelder større tunnelanlegg uten direkte arealinngrep. Inngrepene er knyttet til 

dagstrekninger utenfor nye tunnelportaler og anlegg av egne kollektivfelt og sykkelveg i området. Ingen av 

alternativene åpner for ny arealutvikling av betydning. Arealinngrepene er også relativt beskjedene. 

Vurderingene her tar ikke for seg visuelle og landskapsestetiske forhold ved arealinngrep, det er behandlet i 

kapittel 4.6.   Forholdene for arealbruk er oppsummer i tabellen på neste side. 

 

 
Figur 6.1. Skisse av mulig inngrep ved Gamle Kjøkkelviksvei øst for Olsvikkrysset i alternativ 3.   
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Tabell 6.1. Virkninger for lokal arealbruk og arealinngrep 

Alternativ Virkninger for arealbruk Konklusjon 

Alt. 1 Ny tunnelportal i vest er like ved krysset ved Storavatnet, i øst går 
vegtunnelen sammen med dagens. Tilførselsveg og tunnelportal ligger 
innenfor avsatt vegareal, berører ikke eksisterende byggeområder og har 
ingen innvirkning på redusert potensiell ny arealbruk.    
Nytt kollektivfelt i Loddefjorddalen vil utvide dagens vegareal i hovedsak ved 
å gå inn i terrenget på østsiden. Dette har ikke vesentlige virkninger for 
endring i arealbruk. 
Nødvendig arealforbruk til gjennomgående sykkelveg er antatt å være 
beskjeden. 

Ubetydelig 
virkning 

Alt. 2 Virkningene for arealbruk er som for alternativ 1, men unntak av det her ikke 
er planlagt nytt bussfelt og sykkelveg i Loddefjorddalen 

Ubetydelig 
virkning 

Alt. 3  Vegsystemet for biltrafikk er som i nullalternativet. 
Buss- og sykkelveg vest for Lyderhorntunnelen vil gripe inn i boligområdet ved 
Gamle Kjøkkelvikvegen, nord for rv. 555. Dette gjelder garasjeanlegg som må 
erstattes. Nærføring av busstrase kan muligens påvirke områdets attraktivitet 
med langsiktig virkninger for arealbruken. Dette gjelder i forhold til 
trafikksikkerhet for beboerne og visuell opplevelse av stor busstrafikk opp 
mot boligområdet. 
I øst vil kollektivtunnelen ende litt nord for midten av Liavatnet og koble seg 
til rv. 555 med eget bussfelt. Det kan føre til behov for utvidet utfylling i 
Liavatnet. Dette vil være en utvidelse av den utfylling som allerede er på gang 
i området. 

Noe inngrep 
ved Gamle 
Kjøkkelvik-
veien, ellers 
ubetydelige 
inngrep 

Alt. 3 
variant 

I vest skiller varianten seg fra alternativ 3 vesentlig ved at kollektivtraseen 
føres i tunnel forbi boligområdet ved Gamle Kjøkkelvikveien nord for rv. 555. 
Areainngrepet blir dermed avgrenset til tunnelportal og påkobling mot 
vegsystemet inn mot kryssområdet ved Storavatnet. 

Ubetydelig 
virkning 

Alt. 4 Utstrossing av Lyderhorntunnelen har ingen virkninger for arealbruk. 
Kollektivtrase langs sidevegene vest for Olsvikkrysset vil kreve arealinngrep 
men berører ikke vesentlig inngrep i arealbruken i området.  

Noe inngrep 
vest for 
Lyderhorn-
tunnelen, 
ellers 
ubetydelig 
virkning 

 

6.3 ENDRING I TILGJENGELIGHET 

Tilgjengelighet handler bl.a. om befolkningens muligheter for å nå arbeidsplasser, handels- og servicetilbud, 

rekreasjons- og kulturtilbud. I denne sammenheng er det i første rekke tilgjengelighet til Bergen sentrum og 

til Loddefjord bydelssenter som er aktuelt.  Tilgjengelighet til nære friområder er behandlet under 

konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Tilgjengeligheten til Loddefjord er i første rekke viktig for områdene 

i Bergen vest. For befolkningen på Sotra og Askøy vil egne sentra være viktigere enn Loddefjord for 

tilgjengelighet til handel og tjenester. Følgende relasjoner dermed aktuelle for vurdering av endret 

tilgjengelighet som følge av tiltaket: 

 Områder nord for rv.555 Olsvik, Kjøkkelvik – Bergen sentrum 

 Områder nord for rv.555 Olsvik, Kjøkkelvik – Vestkanten 

 Loddefjord – Bergen sentrum for kollektivtrafikanter og syklister 

 Sotra, Askøy – Bergen sentrum 
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Tilgjengeligheten i form av endringer i vegsystem, reisetider med buss og tilrettelegging for sykkel er omtalt 

tidligere. Nedenfor oppsummeres tilgjengelighet for de fire relasjonene for ulike trafikantgrupper. 

For tilgjengeligheten er alternativ 3 jamt over noe bedre enn de andre alternativene. Alternativ 3 variant gir 

noe dårligere tilgjengelighet for både buss og bil mellom Olsvik og Bergen. Samlet sett er forskjellene ikke 

store nok til å skille mellom alternativene. 

Tabell 6.2. Endring i tilgjengelighet (rødt= dårligere, blått = bedre) 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3  Alt 3 variant Alt 4 

Med bil      

 Olsvik, Kjøkkelvik – 
Bergen sentrum 

Litt lengre 
kjøring via 
Storavatnet 
eller 
Loddefjord 

Litt lengre 
kjøring via 
Storavatnet 
eller Lodde-
fjord, poten-
siell kø ved 
Liavatnet 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Kjøkkelvik, Olsvik - 
Vestkanten 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Sotra/Askøy-
sentrum 

Ingen 
vesentlig 
endring 

Potensiell kø 
ved Liavatnet 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

Med buss      

 Olsvik, Kjøkkelvik – 
Bergen sentrum 

Ingen endring Noe bedre 
regularitet 

Ingen endring Lengre, 
omkjøring via 
Storavatnet 

Bedre 
regularitet 
med eget felt 

 Kjøkkelvik, Olsvik - 
Vestkanten 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Loddefjord – 
Bergen sentrum 

Kortere og 
raskere 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Sotra/Askøy-
sentrum 

Ingen endring Ingen endring Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Bedre 
regularitet 
med eget felt 

Med sykkel      

 Olsvik, Kjøkkelvik – 
Bergen sentrum 

Ingen endring Ingen endring Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Ingen endring 

 Kjøkkelvik, Olsvik - 
Vestkanten 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Loddefjord – 
Bergen sentrum 

Kortere og 
raskere 

Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring 

 Sotra/Askøy-
sentrum 

Bedre med 
egne felt og 
innkorting 
ved Lodde-
fjord 

Vesentlig 
kortere med 
egen tunnel 

Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Kortere og 
raskere, ny 
tunnel 

Ingen endring 
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6.4 SAMLEDE REGIONALE OG LOKALE VIRKNINGER 

Regionale og lokale virkninger er samlet sett vurdert å være av beskjedent omfang. Lokalt kan imidlertid 

inngrepet for etablering av en busstrase med stor busstrafikk ved Gamle Kjøkkelvikveien ha betydning for 

arealbruken i dette området.  Det kan imidlertid finnes avbøtende tiltak med skjerming og sikring av 

boligområdet mot busstraseen. Samlet sett vurderes derfor alternativ 3 ha litt større negativ virkning enn 

andre alternativ. 

Ingen av alternativene endrer tilgjengelighet til bydelssenteret. For noen vil imidlertid tilgjengelighet mot 

Bergen sentrum blir påvirket. Samtlige alternativ unntatt alternativ 4 gir bedre tilgjengelighet med sykkel 

mot Bergen.  Forlenget Lyderhorntunnel i alternativ 1 og 2 gir lengre strekning til Bergen for de som bor i 

områdene nord for rv. 555.  

Samlet kommer alternativ 4 best ut selv om dette ikke gir kortere sykkelrute mot Bergen fra områdene vest 

for Lyderhorn.  Alternativ 3 kommer dårligst ut pga. inngrepet ved Gamle Kjøkkelvikveien. Det må imidlertid 

understrekes av forskjellene mellom alternativene er helt marginale. 

 
Tabell 6.3. Samlet rangering for regionale og lokale virkninger. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3  Alt. 3 variant Alt. 4 

Arealbruk og 
arealinngrep 

1 1 5 1 1 

Endring i 
tilgjengelighet 

4 5 1 2 2 

Samlet  3 4 5 1 1 

 

 
Figur 6.2. Gangvegen langs Storavatnet nedenfor rv. 555. Mellom Olsvikkrysset og gangtunnelen vest for 
krysset ved Storavatnet, er det ingen forbindelse opp til områdene nord for vannet. (Foto: Bergen og omegn 
friluftsråd) 
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7 Oppsummering og anbefaling 

7.1 MÅLOPPNÅELSE 

Følgende spesifikke mål gjelder for tiltaket: 

1. Ikke føre til økt vegkapasitet 

2. Sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken uavhengig av annen trafikk 

3. Bedre forhold for «transportsyklister»  

4. Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen og i Loddefjorddalen 

5. Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen, dersom Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest blir 

stengt 

 

Nedenfor gjennomgås disse for hver av alternativene. I tillegg sees dette i sammenheng med resultatet fra 

ROS-analysen, kostnadene og den samlede transportøkonomiske nytten. 

Vegkapasitet 

Ingen av alternativene medfører økt feltkapasitet, alle har fire felt som dagens veg i området. Alternativ 1 

og 2 har ett kryssområde mindre ved at traseen går i tunnel utenom Olsvikkrysset.  I alternativ 3 og 4 vil 

Olsvikkrysset forenkles ved å fjerne ramper mot Storavatnet for å unngå konflikter med veksling ved økt 

trafikk på strekningen og dermed gi en mer trafikksikker løsning. Direkte føring fra rv. 555 mot Ringveg vest 

i alternativ 2 fører til en kryssløsning ved Liavatnet som kan gi dårligere kapasitet her enn i andre alternativ.  

Samlet sette vurderes dette målet som oppfylt for alle alternativ. 

God framkommelighet for kollektivtrafikken uavhengig av annen trafikk 

Alle alternativ gir egne traseer for busstrafikken. Unntaket er direkte ruter mellom Storavatnet og Bergen 

som vil bruke Lyderhorntunnelen i alternativ 1 der det ikke er egen busstrase.  En omlegging av disse rutene 

via Loddefjord for å bruke tunnelen der i alternativ 1, gir det lengre reiselengde enn direkte gjennom 

dagens tunnel. Begrunnelsen for dette vil i så fall være å gi en mer sikker framkommelighet som ikke kan 

tilbys gjennom Loddefjordtunnelen.  Dersom vi legger dagens rutestruktur til grunn, rangeres dermed alle 

alternativ unntatt alternativ 1 som likt og best i forhold til uavhengig busstrafikk fra annen trafikk. I 

alternativ 2 kan det blir avviklingsproblemer ved Liavatnet. Så lenge busstrafikken går på egen trase, vil det 

ikke ramme kollektivtrafikken. Busstrafikken i alternativ 4 kan være sårbar for trafikkulykker og stengt 

tunnel. Dette er et tema i risikoanalysen og trekkes ikke inn her. 

Bedre forhold for «transportsyklister» 

Det er i første rekke transportsyklister fra områdene vest for Lyderhorn mot Bergen som får de største 

gevinstene. Dette gjelder i størst grad i alternativ 3 og 3 variant. Dårligst ut kommer alternativ 4 der dagens 

sykkelrute opprettholdes, og med opprustet sykkelveger.  Alternativ 2 gir bedre forhold enn alternativ 1 til 

tross for tunnelen fra Loddefjord mot Liavatnet. Tunnelen har om lag fem prosent stigning som kan 
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oppleves som bratt over en lang strekning, og gir ikke så mye bedre forhold enn en sykkelveg rundt 

Bjørndalspollen. 

Gi bedre miljøforhold på strekningen Storavatnet – Lyderhorntunnelen - Loddefjorddalen 

Miljøforholdene gjelder i hovedsak støy. Luftforurensing ser ut til å ha mindre konsekvenser men alternativ 

3 og 4 har større potensial for å gi dårligere luftkvalitet i boligområdene enn alternativ 1 og 2. Støyen kan 

dempes med støyskjermer. Selv med støyskjermer vil det være en del støybelastning i området. Selv om 

forskjellene mellom alternativene er små, vil alternativ 3 og 4 med mindre trafikk i Loddefjorddalen, 

vurderes som bedre. I alternativ 3 variant er det en ekstra forbedring ved at også busstrafikken går i lengere 

tunnel. 

 

Hindre økt trafikkbelastning i Loddefjorddalen, dersom Lyderhorntunnelen eller Ringveg vest blir stengt 

Ved uplanlagt og uvarslet stenging av tunneler vil ingen av alternativene kunne hindre økt trafikk gjennom 

Loddefjorddalen. Omdirigering og bruk av kollektivtunnelen, kan lette noe på trafikken gjennom Loddefjord 

dersom det oppstår mer langvarig behov for å stenge tunnel for øvrig trafikk. Det er imidlertid viktig at 

busstrafikken får god framkommelighet dersom det stopper opp for biltrafikken.  

 

Tabell 7.1. Måloppnåelse 

Mål  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 var Alt. 4 

1. Ikke økt 
vegkapasitet 

Oppfylles Oppfylles Oppfylles Oppfylles Oppfylles 

2. Sikre god fram-
kommelighet for 
kollektivtrafikken 
uavhengig av 
annen trafikk 

Oppfylles til og 
fra Loddefjord, 
ikke egne trase 
gjennom Lyder-
horntunnelen 

Oppfylles, 
egne felt 

Oppfylles, 
egne felt 

Oppfylles, 
egne felt 

Oppfylles, 
egne felt 

3. Bedre forhold for 
«transport-
syklister»  

Bratt tunnel 
men kortere til 
og fra Lodde-
fjord 

Oppfylles Oppfylles Oppfylles Oppfylles 
ikke, som i 
dag 

4. Gi bedre miljøfor-
hold mellom 
Storavatnet og 
Loddefjord 

Mindre trafikk 
og mindre støy  

Mindre 
trafikk og 
mindre støy 

Ubetydelig 
endring i 
forhold til 
null-
alternativet 

Som alt. 3 
men lokalt 
noe bedre 
ved Gamle 
Kjøkkelvikvei 

Ubetydelig 
endring i 
forhold til 
nullalterna-
tivet 

5. Hindre økt trafikk 
i Loddefjord-
dalen, ved 
stengte tunneler  

Mål nås ikke, 
eneste om-
kjøring er via 
Loddefjord. 

Mål nås ikke, 
eneste om-
kjøring er via 
Loddefjord. 

Mål nås ikke, 
eneste om-
kjøring er via 
Loddefjord. 

Mål nås ikke, 
eneste om-
kjøring er via 
Loddefjord. 

Mål nås ikke, 
eneste om-
kjøring er via 
Loddefjord. 

Rangering i forhold til 
måloppnåelse 

4 1 3 1 4 

 

7.2 OPPSUMMERING AV VIRKNINGER 

I en samlet evaluering basert på måloppnåelse, sikkerhet, lokal utvikling og samfunnsøkonomisk 

konsekvensanalyse, framstår alternativ 3 variant som best. Dette alternativet skårer best på alle hovedtema 

i evalueringen.  Alternativet er ikke like godt som alternativ 1 og 2 på reduksjon av trafikal miljøpåvirkning. 

Tilgjengeligheten med buss mot Bergen fra Olsvik og Kjøkkelvik blir også noe dårligere enn andre alternativ 
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ved at reiseruten må legges om via Storavatnet og ikke direkte inn mot Lyderhorntunnelen som i andre 

alternativ.  Samlet sett, er like vel alternativ 3 variant noe bedre enn andre alternativ. 

Ingen av alternativene, heller ikke nullalternativet, vil i seg selv hindre økt trafikk gjennom Loddefjord ved 

stengning av Lyderhorntunnelen eller tunnelen på Ringveg vest mot Liavatnet.  Omkjøring via Loddefjord er 

eneste alternative kjørerute i slike tilfeller. Det kan være mulig å benytte kollektivtunnelen i alternativ hvor 

det er egen busstunnel, men denne bør reserveres for å sikre god framkommelighet for bussene og ut over 

det til nødetatene.  

I gjeldende reguleringsplan for Loddefjord sentrale deler er det lagt opp til betydelig omstrukturering av 

vegsystemet og med miljøprioritert gjennomkjøring (jf. kapittel 1.4.3 og Figur 3.10 på side 47 i kapittel 

3.2.2).  Dette vil sette store beskrankninger på hvor mye trafikk som kan gå gjennom Loddefjorddalen. 

Loddefjorddalen har uansett ikke kapasitet til å ta unna trafikk som ellers skulle gått i Lyderhorntunnelen. 

Sårbarheten i transportsystemet mellom Bergen og områdene vest for Lyderhorn er derfor stor ved 

hendelser som stenger hovedvegen. Sårbarheten i det samlede transportsystemet bedres ved at 

kollektivtransporten kan gå uavhengig av biltrafikken.  
 

Tabell 7.2. Samlet sammenstilling av måloppnåelse, risiko, lokal utvikling og konsekvenser. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 var Alt. 4 

Rangering i forhold til måloppnåelse 4 1 3 1 4 

Risiko og sikkerhet 3 5 4 1 2 

Lokal utvikling 3 4 5 1 1 

Konsekvenser, prissatte og ikke prissatte 4 5 2 1 3 

SAMLET RANGERING 4 4 3 1 2 

 

7.3 ANBEFALING 

Grunnlag for planarbeidet 

Planarbeidet med forslag til kommunedelplan for strekningen Storavatnet-Liavatnet er basert på 

planprogram for Fastlandssambandet Sotra-Bergen, sist revidert 12.9.2011, og Bergen kommunes vedtak til 

planprogrammet der det blant annet i pkt 2 c står:  

«Kollektivtransporten skal styrkes framfor personbiltransport mellom Sotra og Bergen sentrum. 

Planarbeidet må tilrettelegge for kollektivtransport med buss på egen trasé mellom Storavatnet og 

Liavatnet, som alternativ løsning til mulig framtidig bybane fra Storavatnet.» 

Planarbeidet har derfor vært fokusert på å tilrettelegge for gode og effektive løsninger for kollektivt-

ransport basert på buss som kollektivtransportsystem og ha vegløsninger der man ikke øker kapasiteten for 

biltrafikk utover dagens situasjon. 

Fortsatt uavklart valg av kollektivtransportsystem mellom Storavatnet og Bergen sentrum  

I forbindelse med Bergen kommunes vedtak om utvidelse av planområdet til Liavatnet (vedtak av 

22.3.2010, sak 70-10 og 71-10), utarbeidet Statens vegvesen et notat datert 18.3.2010 der det blant annet 

ble presisert at løsning for kollektivtrafikken fra Storavatnet videre inn mot Bergen sentrum er avhengig av 

systemvalg, dvs. en baneløsning eller bussløsning for hele vestkorridoren. På strekningen mellom 

Storavatnet og Liavatnet vil løsningen for kollektivtransporten være avhengig et slikt overordnet 

systemvalg. 
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Siden 2010 er det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet der 

Statens vegvesen anbefalte bybane som framtidig kollektivtransportsystem til alle bydelene.  

Ved behandling av konseptvalgutredningen, har både Bergen kommune, Fjell kommune og Hordaland 

fylkeskommune sluttet seg i prinsippet til Statens vegvesens anbefalte transportpolitiske strategi for 

utvikling av transportsystemet i Bergensområdet.  Men det er pr i dag ikke fattet noen bindende vedtak om 

valg av kollektivtransportsystem i vestkorridoren. 

Hordaland fylkeskommune og Skyss har i samarbeid med Statens vegvesen og berørte kommuner høsten 

2012 startet opp arbeid med et samlet driftskonsept for buss og bybane i vestkorridoren. Resultatet av 

prosjektet vil være en del av beslutningsgrunnlaget i arbeidet med videre planlegging av kollektivtilbudet i 

korridoren. I dette arbeidet tar man sikte på at sluttrapport ferdigstilles medio mars 2013. 

 

Primær anbefaling 

Statens vegvesen mener at løsning for kollektivtransportsystemet i vest mellom Storavatnet og Liavatnet 

bør inngå i en større sammenhengende kollektivstrategi for hele Bergensregionen. Statens vegvesen er enig 

i prinsippet om at kollektivtransport bør prioriteres på egne felt eller egne traséer. Dette prinsippet bør 

gjelde for hele vestkorridoren inn mot Bergen sentrum, og det bør foretas et valg om det skal være buss 

eller bybane som skal danne hovedstammen i et slikt kollektivsystem.  

Før et slikt valg, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta et valg av transportløsning for den 

avgrensende parsellen mellom Storavatnet og Liavatnet. Statens vegvesen finner det vanskelig å kunne 

anbefale løsninger som innebærer store investeringer i kollektivanlegg på en kort strekning der valg av 

framtidig kollektivtransportsystem ikke er foretatt, og vi dermed ikke vet om investeringene vil inngå i en 

framtidig kollektivløsning.  

Foreliggende forslag til kommunedelplan er basert på at man velger buss som framtidig kollektivtransport-

system. Dersom bybane blir valgt som framtidig kollektivtransportsystem, vil behovene i det totale 

transportsystemet bli annerledes. Dette vil påvirke løsningsvalgene og vurderingene av alternativ.  

Statens vegvesen anbefaler derfor primært å utsette videre planarbeid på strekningen Storavatnet – 

Liavatnet til endelig valg mellom buss eller bybane er gjort og hovedprinsippene i nytt kollektivsystem er 

fastlagt. 

 

Subsidiær anbefaling 

Dersom buss blir valgt som framtidig kollektivtransportsystem, vil Statens vegvesen subsidiært anbefale at 

alternativ 3 variant med ny kollektivtunnel og sykkeltunnel nord for dagens Lyderhorntunnel og med 

biltrafikken på dagens rv. 555, blir valgt som utgangspunkt for videre detaljregulering. Kollektivtunnelen bør 

føres forbi dagens boligområde langs Gamle Kjøkkelvikvei av hensyn til nærmiljø og bomiljø, 

trafikksikkerhet for beboerne samt estetikk og visuell opplevelse av veganlegget. 

Alternativ 3 variant tilfredsstiller målene for tiltaket på en god måte, har nest lavest investeringskostnad og 

gir best nytte i form av innkorting og prioritering av trasé for busstrafikken mellom Bergen sentrum og 

Sotra/Øygarden, Askøy og Drotningsvik/Godvik/Olsvikområdet. Sykkeltunnel i alternativ 3 og 3 variant gir 

også størst innkorting av hovedsykkelruten mellom Bergen og Bergen vest, Sotra og Askøy.  

 

Siden sykkeltunneler av denne lengde ikke er utført tidligere i Norge, vil det være usikkerhet med hensyn til 

godkjenning. Endelig løsning for sykkel må derfor avklares som del av det videre detaljplanarbeidet. 
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