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1.

1

PROBLEMSTILLING/OPPGAVE
Som en del av planarbeidet med forslag til reguleringsplan for rv 555 Sambandet Sotra-Bergen
mellom Kolltveit og Storavatnet (ca. 9 km), skal Rambøll i denne mulighetsstudien vurdere hvordan en bybane kan gjennomføres og hvordan vegprosjektet kan forberedes for en eventuell bybane en gang i framtiden. Vurdering av bybane mot Sotra avgrenses av den ca. 5,5 km lange
strekningen mellom Storavatnet terminal og Straume tettsted.

For å belyse funksjonelle forhold ved en bybane til Sotra er det her sett på ulike prinsipper/konsepter og hvordan disse kan kobles med alternative brukryssinger. Det viktigste spørsmålet nå er å avklare - funksjonelt og økonomisk - om ny bru bør forberedes og dimensjoneres for bybane eller
ikke. Alternativet vil være å bygge en egen bybanebru i framtiden når bybane til Sotra eventuelt blir
aktuelt.
Tidligere utarbeidet kommunedelplan med KU for rv 555 Sambandet har følgende hovedmål:
"Det skal legges til rette for et effektivt og sikkert samferdselsanlegg for alle transportgrupper.
Anlegget skal være robust og lite sårbart og være fleksibelt med hensyn til framtidige endringer i
transportbehov. Anlegget skal legges til rette for å kunne oppnå mål om at mest mulig av framtidig transportbehov kan løses ved hjelp av kollektivtransport og gang/- sykkeltransport".
Dette betyr at det veganlegget som nå skal bygges, både skal vurderes for fleksibel/endret bruk i
fremtiden, og at hensyn til at fremtidens transportbehov kan løses ved hjelp av bl.a. kollektiv
transport. Denne rapporten vurderer hvordan en ny bru over Hjeltefjorden kan forberedes for bybane, og om ekstra tiltak for en fremtidig bybane bør gjennomføres nå i forbindelse med vegprosjektet for rv 555, eller om en framtidig bybane bør planlegges helt uavhengig av rv 555-prosjektet. I hovedsak handler dette om hvilken type Sotrabru som nå bør velges for vegprosjektet.
Av tidligere rapporter som behandler spørsmålet om bybane mot Sotra, må nevnes «Framtidig
bybanenett i Bergensområdet» (Norconsult 2009). Her beskrives en mulig bane fra Bergen via
Fyllingsdalen og Loddefjord mot Storavatnet og med endepunkt Straume. Rapporten mener det
vil være lenge til før det vil være markedsgrunnlag for bybane til Sotra, og at dette i allefall vil bli
etter 2040.

Rambøll 11.04.2014
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2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Plansituasjon
Nedenfor vises utsnitt av vedtatt Kommunedelplan for rv. 555 i både Bergen og Fjell kommuner.
Områdene rundt planlagt rv 555 er båndlagt for regulering etter PBL. Firkantene viser vegkryss.

Figur 1 Vedtatt kommunedelplan for Fjell kommune

Figur 2 Vedtatt kommunedelplan for Bergen kommune

Rambøll 11.04.2014
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2.2

3

Planområde
Planområde for bybanen går fra Straume i vest til Storavatnet i øst. Tett bebygde områder langs
denne korridoren er Straume, Valen, Knarrvika, Drotningsvik og områdene mot Godvik. Straume
og Drotningsvik tettsted har også noen sentrumsfunksjoner. Storavatnet er mer et omstigningspunkt, men det planlegges både boliger og næring her.
Rv 555 er hovedvegen fra vest til øst i retning Bergen. Denne er altså planlagt i ny trase jfr. vedtatt kommunedelplaner som vist i Figur 1 og Figur 2.

Figur 3 Planområde for bybanetraseer

Rambøll har studert tre konsepter for bybane i den aktuelle korridoren; grønn, rød og blå linje.
Intensjonen med konseptene er å belyse fjordkryssing både via ny bru og eksisterende bru, samt
vurdere mulighetene og begrensningene ved å tilrettelegge brua for rv 555 for bane.

Rambøll 11.04.2014
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Figur 4 Vurderte alternativer for bybane mellom Straume og Storavatnet

Alle linjer går fra Straume terminal. Neste stopp retning østover er Valen stasjon, nesten samme
sted for grønn og rød/blå linje, men på hver sin side av dagens RV 555. Grønn og rød/blå linje
har felles trase mellom Straume og Valen og skiller lag ved Valen stasjon. De møtes ikke igjen før
like vest for Storavatnet terminal. Kryssing av Hjeltefjorden er ved dagens Sotrabru for grønn
linje, og lagt i ny bru for rv 555 for rød og blå linje. Grønn linje betjener i større grad eksisterende boligområder som Drotningsvik og Godvik, enn blå linje som har stasjon ved Janaflaten der
det ikke er så mange bosatte.
Varianter:
En forlengelse av banen vestover fra Straume, kan tenkes som en videre etappe mot Bildøy. En
annen mulighet er også direktelinje mellom Janaflaten og Loddefjord, med utgangspunkt i blå
linje. Dette gir imidlertid lange avstander mellom holdeplassene, trasèføring gjennom krevende
terreng og områder med store friluftsinteresser. Vi har ikke konstruert disse mulige forlengelsene
av traseene i dette forprosjektet, men dette kan selvsagt studeres i et eventuelt senere
planarbeid.

2.3

Dagens passasjergrunnlag
Fjell kommune har opplevd en sterk vekst i befolkningsutvikling og næringsliv gjennom de siste
10 - 15 årene, men er fremdeles et område preget av spredt bebyggelse. Dagens befolkningsgrunnlag for de tre alternative traséene er vist i Figur 5 til Figur 9. Befolkningstallene er angitt for
henholdsvis 400 og 600 meter i luftlinje fra den enkelte holdeplass. Holdeplassene Godvik og
Drotningsvik er slått sammen fordi disse til en viss grad har overlappende nedslagsfelt. Det er
altså totaltallet for Godvik og Drotningsvik til sammen, som er vist i figurene for grønn og rød
linje.
Terrenget er forholdsvis kupert slik at luftlinje kan være et noe misvisende mål for tilgjengelighet
i dette området. Samtidig vil en baneløsning ha et større nedslagsfelt enn buss, og med et godt
tilrettelagt gang-sykkelvegsystem vil mange være villige til å gå eller sykle også mer enn 600
meter. 600 meter i luftlinje fra holdeplass er derfor antatt å være et reelt nedslagsfelt.

Rambøll 11.04.2014
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Figur 5 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Grønn linje (kilde: SVRV)

Figur 6 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Rød linje (kilde: SVRV)
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Figur 7 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Blå linje (kilde: SVRV)

Storavatnet
Valen

Straume

Figur 8 Antall arbeidsplasser fordelt på grunnkrets

Rambøll 11.04.2014
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Antall bosatte
GRØNN LINJE

Antall
arbeidsplasser

RØD LINJE

BLÅ LINJE

(anslag basert på
grunnkrets)
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(luftlinje)
200

600 m
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800
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2600

6200
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5800

1300

4300

7400

Storavatnet
Godvik +
Drotningsvik
Janaflaten

SUM

Figur 9 Oversikt over dagens passasjergrunnlag

I Figur 9 er det også angitt et grovt anslag på antall arbeidsplasser innen nedslagsfeltet til den
enkelte holdeplass i dagens situasjon. Dette er basert på oversikt over antall arbeidsplasser på
grunnkretsnivå (Figur 8).
Som vist i Figur 9 er markedsgrunnlaget i dagens situasjon relativt begrenset. Det er lite som
skiller Grønn og Rød linje, men Grønn linje følger i større grad dagens veg, og dekker derfor naturlig nok dagens marked noe bedre. Blå linje går i sørlig trasé utenom dagens boligkonsentrasjoner ved Godvik/Drotningsvik, og har derfor lavest befolkningsgrunnlag av de tre alternative
traséene i dagens situasjon.

2.4

Dagens kollektivtilbud
Dagens kollektivtilbud langs strekningen Straume –Storavatnet består av busser med 4 avganger
pr time, og betjener bl.a. tettstedene Straume, Valen, Drotningsvik, Godvik og Storavatnet. Det
er store forsinkelser i rushtidene begge veger på grunn av stor trafikkbelastning, og bussene må
gå i samme kø som bilene. Dette medfører også store punktlighetsforstyrrelser i rushet. På en
gjennomsnittlig hverdag, er det mer enn 250 påstigere på bussen ved Valen og ved Drotningsvik,
mens det på Storavatnet terminal er ca. 600 påstigere. (kilde: Skyss, 2013). Reisetiden fra
Straume terminal og inn til Bergen utenom rush, er 25-30 minutter med lokalrute, og ca. 15 minutter med ekspressrute. Med ny rv 555 med egne kollektivfelt for buss, vil busskøene sannsynligvis elimineres.
En gang i framtiden kan det være et alternativ å erstatte noen av bussene med bybane.

Rambøll 11.04.2014
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Figur 10 Forsinkelse på buss fra Straume og inn mot Bergen
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2.5

Miljø, landskap, naturressurser og kulturminner

Figur 11 Miljøtema i planområdet

De ulike delområdene i kartet er nummerert og forklart i tabellen nedenfor. Kun områder som
kommer i konflikt med aktuell bybanetrase og som har middel eller høy verdi er tatt med. Bakgrunnsdataene er hentet fra SVV fagrapporter til kommunedelplan/KU for rv 555.

Rambøll 11.04.2014
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1
Knarrvika

Kulturmiljø; Området er tidstypisk for en tidlig industrialiseringsfase. Boligene
er her er gamle arbeiderboliger og en del av et helhetlig bygningsmiljø. Området har høy kulturhistorisk verdi på tross av et stort innslag av nye boliger og
rv 555.

2
Sotrabrua

Kulturmiljø; Den gamle brua er et «historiefortellende element» i landskapet,
og forteller om moderne tids teknologi og samferdsel. Da den ble bygget i
1972 var den landets lengste hengebru, og er fremdeles blant de lengste med
en lengde på 1236 m.

3
Søre
Drotningsvik

Kulturmiljø; Før sotrabrua ble bygget la dampskip til i Søre Drotningsvik og
stedet en viktig del av regional samferdselshistorie i tida 1880 til 1950. Sundet har vært strategisk viktig og har en gammel tysk utkikspost fra krigen.

4
Drotningsvik –
Storavatnet

Nærmiljø og friluftsliv; Området fra sjøen ved Drotningsvik til Storavatnet er
et større sameningene friluftsområde som er opparbeidet med stier og idrettsanlegg.
Naturressurser; Et større område med løv og barskog dekker området og har
middels verdi.

5
Straume/
Skiftedalsvatnet
6
Generelt om
landskapsbilde
i prosjektområdet:

7
Stiavatnet og
Stølavatnet

Nærmiljø og friluftsliv; I utkanten av Straume, ved Skiftedalsvatnet, ligger idrettsanlegg, skole og friluftsområde. Området er vurdert å ha en middel til
høy verdi for nærmiljø og friluftsliv.

Det meste av landskapet i prosjektområdet er typisk for regionen og har derfor middels landskapsverdi. Noen delområder har helt spesielle landskapskvaliteter og derfor høyere verdi. Landskapet er mosaisk med mange overgangssoner og småkupert. Dette gjør det sårbart for inngrep av stor skala.

Naturressurser; Det er ingen verder registrert i Naturbasen. Det bør vurderes
ytterlegere utredninger på naturmiljø særleg i disse vanna, dersom grønt alternative blir valgt (jfr §9 i naturmangfoldsloven - stor konsekvens av tiltaket).

Figur 12 Områder med middels eller høy verdi for naturressurser, natur-, kultur og nærmiljø, samt kulturminner. Samsvarer med Figur 11.

Rambøll 11.04.2014
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Grunnforhold

Figur 13 Bergrunnskart over området der område for rv 555 er vist. Kilde: Statens Vegvesen, geologisk
rapport (2008)

Berget er i hovedsak gneiser av rimelig god kvalitet (bergklasse B-D), men dårligere berg opptrer
i svakhetssoner (bergklasse F). Svakhetssonene følger stort sett N-S retning og er tilnærmet vertikale. Foliasjonen til berget heller svakt mot øst (omkring 20grader).
Det er generelt lite løsmasser i området, og de løsmassene som er tilstede, er oftest i forsenkninger (myrer/innsjøer) og består av noe morenemasser i bunn med organiske løsmasser og torv
på toppen. Mektigheten av løsmasser i forsenkningene er sannsynligvis mindre enn 10 m.

3.

TEKNISKE KRAV TIL BYBANE

3.1

Traseparametre
Banen skal tilfredsstille kravene iht. Tekniske spesifikasjoner for bybanen. De viktigste parametere som vi har benyttet i dette arbeidet er:

Dimensjonerende hastighet
Minste horisontalradius, egen trasè
Stigning fri linje
Stigning, stasjon
Fri høyde, tunnel
Bredde, dobbeltspor bru/tunnel (midtstilt KL)
Bredde, dobbeltspor bru/tunnel (sidestilt KL)
Bredde, enkeltspor bru/tunnel
Plattformlengde
Minste horisontalradius, stasjon

Grønn verdi
80 km/t
240 m
4%
2%
5,16 m
8,8 m
8,3 m
4,15 m
42 m
700 m

Gul verdi
50 m
6%
4%
4,63

300 m

Figur 14 Krav til trasèparametere som vi har benyttet i mulighetsstudien

Gul verdi tillates dersom særlige forhold tilsier det. Vi har i hovedsak holdt oss til grønne verdier,
med unntak av stigning noen få steder som er 6 % på grunn av stedlige forhold.
Rambøll 11.04.2014
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Rød linje er dimensjonert etter bussens krav med horisontalradius R300 m, men med antatt trafikkmengde for busser, kan denne trolig settes til R250 m (for evt. videre planlegging). For denne
busstraseen er det tilstrebet å oppfylle krav til radier både horisontalt og vertikalt samt krav til
klotoider iht. 017 (klasse H2 for kollektiv, H7 for Rv555), i tillegg til at kravene for bybane må
være tilfredsstilt iht. teknisk regelverk.

3.2

Stasjoner
Vi har lagt inn stasjoner der de ligger best mulig til i forhold til markedet, men samtidig hensyntatt tekniske krav (ved horisontalradius minst 700 m og ved stigning maks 2 %). Vi har plassert
alle stasjoner i dagen, da vi mener dette er klart best for de reisende (reisetid, trygghetsfølelse),
og har samtidig lavest investerings- og driftskostnad. Vi har ikke tatt hensyn til fasiliteter på stasjonene, som innfartsparkering (kun aktuelt på noen stasjoner som f.eks. Storavatnet), sykkelparkering, buss-stopp etc. Dette må gjøres i en eventuell senere planfase.

3.3

Normalprofiler

3.3.1

Daglinje

Vi har lagt til grunn dobbeltspor hele vegen, men for ett av bru-alternativene har vi også vurdert
ett enkeltspor på hver side av brua. Da trenger vi 4,15 meter for hvert spor for også å ha plass
for rømningsveg på siden.

Figur 15 Normalprofil for enkeltsporet bybane

Figur 16 Normalprofil for dobbeltsporet bybane

Når dobbeltsporet ligger samlet, har vi lagt til grunn en nødvendig bredde på 8,8 meter i tunneler
og på bru, for å sikre plass for tosidig gangbane.

Rambøll 11.04.2014
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Tunnel

Figur 17 Krav til gangbane for rømning i tunnel

Figur 18 Normalprofil for dobbeltspor i tunnel

Det er krav til langsgående gangbane for rømning i tunnel. Den skal være minimum 0,8 meter
bred. Ved dobbeltsporet bane, skal det være gangbane på begge sider av sporet. Vi har lagt det
samme kravet til grunn for rømning på bru.
Med gangbane på 0,8 meter på hver side av tunnelen og midtstilt kontaktledning, får vi en total
profilredde på 8,8 meter i tunnelene. Vi har lagt det samme kravet til grunn på bru.

4.

TIDLIGERE ALTERNATIVER OG GROVSILING
Hensikten med mulighetstudien har vært å se på hvordan planlagt kryssing av Hjeltefjorden kan
tilrettelegges for bybane. For å vurdere hvilke muligheter som finnes, kalte vi inn til idedugnad
den 28.august 2013 med deltagere fra Fjell og Bergen kommuner, Hordaland fylkeskommune,
Skyss, Statens Vegvesen og Rambøll.

Figur 19 Idedugnad avholdt i august 2013
Rambøll 11.04.2014
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Det ble sett på ulike traseer langs både dagens Sotrabru og langs ny bru for RV 555.
Nærmere om begrunnelse for de ulike traseene er dokumentert i eget notat fra idedugnad, se
vedlegg 2. Ulike traseforslag ble senere bearbeidet til tre trase-alternativer som i størst mulig
grad fanger opp de mest aktuelle traseene som framkom i idedugnaden: grønn linje på egen bru
parallelt med dagens Sotrabru, blå linje som skal gå mest mulig direkte mellom Janaflaten og
Storavatnet og har bybane på ny bru for RV 555, og rød linje på ny bru og mest mulig langs
dagens RV 555 videre. De tre traseene er vist i Figur 4.

5.

BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV ALTERNATIVER

5.1

Innledning

5.1.1

Grunnforhold langs traseene

Tunneler for de tre alternative traseene vil ligger øst for Sotrabrua, og går i øyegneis. Bergmassekvaliteten i området kan ventes å være relativt god (Bergmasseklasse A-D), men dårligere
bergmassekvalitet opptrer i forbindelse med svakhetssoner i området (bergmasseklasse F). Bergmassen i Drotningsvika beskrives i geologisk rapport for Fastlandsforbindelsen Sotra - Bergen
som, massiv og meget lite oppsprukket.
Svakhetssonene i området følger stort sett en N-S retning. Det er de aktuelle tunnelene fra
Sotrabrua/Søre Drotningsvik til Harafjellet som trolig vil krysse eventuelle svakhetssoner i prosjektområdet. Tunnelene gjennom Harafjellet og Brønndalsåsen vil raskt få god overdekning og
ventes å krysse to mindre svakhetssoner.
Området beskrives som bart fjell, ubetydelig dekke i NGU sine løsmassekart og det er generelt
liten løsmasseoverdekning langs de aktuelle traseene. Det må likevel ventes å finne løsmasser i
forsenkninger i terrenget, løsmassene i området er morene og myrjord/torv. Boringer ved
Janaflaten og Alvøyvegen viser en løsmassemektighet på mellom 1 til 8 meter.

Figur 20 Svakhetssoner (ref. Vegvesenrapport Nr.2003034014-132)

Rambøll 11.04.2014
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Alternativer for bruer

Vi har gjort en innledende studie med bybane på ulike brutyper. Vi har sett på følgende brutyper:
Alternativ
A
B
C
D
E

Brutype
Hengebru
Hengebru
Skråkabelbru
Skråkabelbru
Buebru

F

Hengebru

Tårntype
H-tårn
Smalt A-tårn
Prismeformet A-tårn (P-tårn)
I-tårn
Dobbel sidestilt overliggende
bue
H-tårn

Kommentar

Kun for bybane alene

Figur 21 Ulike alternativer for brutyper som er vurdert for bybane

De ulike bruene er vurdert for de følgende kategorier:
Kategori
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IV

Beskrivelse
Bruer ikke forberedt for bybane
Bruer forberedt for symmetrisk plassering av kollektivfelt, uten bybane
Bruer forberedt for symmetrisk plassering av bybane felt
Bruer forberedt for asymmetrisk plassering av gjennomgående kollektivfelt,
uten bybane
Bruer forberedt for asymmetrisk plassering av gjennomgående
bybane felt
Bruer kun for bybane

Figur 22 Ulike kategorier brutyper som vi har gått videre med i Innledende forprosjekt ny Sotrabru

Nedenfor er gjengitt nødvendige brubredder, målt i bredde på brukassen.
Alternativ
Kategori
I
Bredde (m)
II
Bredde (m)
III
Bredde (m)

Hengebru

Skråkabelbru

H-tårn

Smalt Atårn

P-tårn

I-tårn

A-I
38,2
-

B-I
43,6
B-II
46,1
B-III
54,1

C-I
38,2
-

D-I
43,6
D-II
46,1
D-III
50,2

-

-

Buebru

Hengebru
for bybane

E-I
48,2
-

F-I
17,5
-

-

-

Figur 23 Brubredder for de forskjellige alternativene og kategoriene som er videre beskrevet i innledende forprosjekt ny Sotrabru

Figur 24 En av variantene som er utredet; skråkabelbru med I-tårn
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Med den kunnskap vi sitter inne med nå, ser det ut til at brualternativer med èn brukasse, vil
være et gode alternativer å gå videre med dersom brua skal forberedes for bybane. Å tilrettelegge brua for en eventuell senere bybane, og som overtar kollektivfeltet for buss, vil være en
mulighet, men det er ingen betingelse med slik etterbruk. Løsningen har dermed mange frihetsgrader, uten at man investerer for mye som senere vil vise seg unødvendig.
Det vises til innledende forprosjekt Ny Sotrabru for nærmere dokumentasjon av de ulike alternativer og begrunnelse for hvorfor enkelte alternativer er silt bort.

5.1.3

Brualternativer med bybane som er silt bort

Vi har ikke sett videre på å føre en bybane over eksisterende Sotrabru. Det vises her til notat fra
Haug og Blom-Bakke AS. De har beregnet at den eneste muligheten for at dagens bru vil tåle en
bybane, er hvis man kjøre kun ett enkelttog i ett spor over brua (og selv da er deformasjoner på
grensen av det tillatte). Vi anser ikke dette som et aktuelt alternativ (for dårlig kapasitet og lite
driftssikker).
Vi har innledningsvis vurdert to-etasjes bru, der bybanesporene er hengt under vegbanen, og der
seilingshøyden på 50 meter er opprettholdt. Vi har ikke gått videre med dette bru-alternativet da
vi er kommet fram til at andre løsninger med bybane i plan, er langt bedre.
Det vises til innledende forprosjekt Ny Sotrabru for nærmere begrunnelse for hvorfor enkelte alternativer er silt bort.

5.1.4

Egen bru kun for bybane

Et alternativ som vi har sett nærmere på, er å bygge en egen bru kun for bybane. Brua bygges
først når man i fremtiden trenger den, og man vil da unngå å investere i noe som ikke blir brukt
på flere tiår. Man kan tenke seg at det også vil være behov for gangbane på brua, men vi har
valgt å kun vurdere bybanens behov for å få det riktige sammenligningsgrunnlaget med de andre
brutypene. Denne brua er vurdert til å bli 11,5-17 meter bred, og vi ser for oss en enkel hengebru.

Figur 25 Separat bru kun for bybane

Brua vil måtte få rømningsveg på begge sider. RAMS analysen har pekt på at det ikke skal være
gjerder mellom rømningsveg og bybane, som figuren viser. RAMS analysen sier også at bybanen
må gjerdes inn på en slik måte at fotgjengere/syklister ikke kan komme ut på bybanebrua for å
bruke rømningsvegen som gang-/sykkelveg. Videre peker RAMS-analysen på at det må legges
overkjøringsspor på begge sider av brua fordi man forventer jevnlig vedlikehold av brua, samt
mindre hendelser som gjør at det ene sporet har behov for å stenge. Overkjøringssporene legges
ved Valen og Drotningsvik stasjoner.
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Figur 26 Separat bru kun for bybane med dobbeltspor, vist med rømningsveg på begge sider

Vi har valgt å legge denne brutypen til grunn for grønn linje (men denne brua kan også kombineres med rød linje).

5.1.5

Sidestilt plassert bybane på ny bru

Figur 27 Bybane kan gjenbruke kollektivfeltet, enten sidestilt eller sentrisk plassering på brua

Et annet alternativ for bybane har utgangspunkt i at kollektivfeltene for buss kan innredes med
bybane på et senere tidspunkt. Her har brukonstruktørene lagt vekt på å skille vegtrafikken og
kollektivtrafikken/gang-/sykkeltrafikken med et midtre I-tårn. Nordre del av brua vil i dette alternativet få gang-sykkeltrafikk nærmest sjøen, noe som vil være positivt for støybelastning og reiseopplevelse for gang- og sykkeltrafikken. Kollektivfeltet som betjenes av busser de første årene,
vil senere kunne overtas av bybanen. Figur 28 viser gjerde mellom framtidig bybane og brutårn,
men RAMS-analysen påpeker at dette ikke bør settes opp av hensyn til universell utforming for
rømning på brua. Videre peker RAMS-analysen på at det må legges overkjøringsspor på begge
sider av brua fordi man forventer jevnlig vedlikehold av brua, samt mindre hendelser som gjør at
det ene sporet har behov for å stenge. Overkjøringssporene legges ved Valen og Drotningsvik
stasjoner.
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Figur 28 viser også mulighet for fire smale kjørefelt på søndre del av brua, men utgangspunktet
er to normale kjørefelt.

Figur 28 Sidestilt bybane, skråkabelbru med I-tårn er vist

Tunnel for bybane

Figur 29 Sidestilt bybane med hengebru-løsning er vist

Brua må breddeutvides over ca. 170 meter fra landkar og inn mot fjellveggen/tunnelinnslag ved
Drotningsvik sør, for å få plass til tre til fire tunnelåpninger som skal ha 5-10 meter fjell mellom.
Det fjerde løpet er eventuelt for gang-/sykkeltunnel lengst nord, men denne kan også tenkes lagt
i dagen på en brukonstruksjon som videre er sprengt inn i en skjæring i fjellet. Bybanen vil gå
inn i et separat tunnel-løp som kommer opp i dagen litt sørøst for kjøpesenteret i Drotningsvik.
Vi synes denne løsningen er ryddig og separerer de ulike trafikk-typene på en god måte. Her
unngår vi også kryssing av tunnel-løp inni fjellet, og løsningen er god med tanke på gjenbruk av
areal. Vi har sett nærmere på hvordan bybanen kan føres fra den sidestilte plasseringen på nordsiden av brua og videre inn i fjelltunnel mot Drotningsvik (gang-sykkelvegen er ikke vist her, se
Figur 30).
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Figur 30 Mulig føring av bybane fra sidestilt plassering på brua og mot Drotningsvik. Rød linje er vist.

Vi har valgt å legge denne brutypen til grunn for rød linje, da den sannsynligvis vil være den
beste løsningen for linjeføringen som skal i retning nord-øst mot Drotningsvik. Bybane på nordsiden av brua kan like godt kombineres med grønn linje. For blå linje vil det være naturlig å legge
bybanen på sørsiden av brua i det sidestilte alternativet.

5.1.6

Sentrisk plassert bybane på ny bru

Et annet alternativ har også forutsatt at kollektivfeltene for buss kan innredes med bybane på et
senere tidspunkt. Utgangspunktet for denne varianten var at brukonstruktørene ønsket å få plassert bybanen plassert så sentrisk som mulig på brua, siden banen er tung, og det er en fordel
med sentrisk belastning på bærekonstruksjonen. Gangbanen er plassert midt på brua og det vil
gå ett spor for bybanen på hver side av bæretårnet. Plassering av gangbanen midt på brua, vil
kunne gi mer støybelastning for gående og syklende, og mindre utsikt mot sjøen. Kjørebaner er
ytterst på hver side av brua.

Rambøll 11.04.2014

MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME

20

Figur 31 Skråkabelbru med I-tårn med sentrisk bybane, 46.1 m bred. Tverrsnitt vist med kollektiv felt for
buss (øverst) som senere overtas av bybanen (nederst).

Den mest utfordrende delen av brua, er "ilandføringen" på Bergenssiden. Her er det bare ca. 170
meter fra landkaret og til fjellveggen. Kjørebaner og ett bybanespor på hver side av brutårnet,
føres inn i fjellet i hver sin tunnelportal. Det er to portaler der hver portal består av 2 kjørefelt og
ett spor for bybane. Her må man også sikre at de to tunnelportalene sikres en innbyrdes avstand
på 5-10 meter. Hver portal blir på fra 12,5 meter til ca. 20,3 meter på det bredeste lenger inn i
fjellet, som vist i Figur 33. Fjellet er middels godt til godt i dette området, så løsningen skal
kunne la seg gjennomføre.
Fra to tunnel-løp, går de indre bybanesporene sammen i et tredje tunnelløp mellom vegtunnelene. Bybanetunnelen vil så stige opp og krysse det søndre vegløpet, for så å komme opp i dagen
ved Janaflaten (blå linje).
En annen utfordring med løsningen, er brannsikring/ventilasjon av tunnelene. Man må sikre at
ved brann, vil røyk ikke trekke over i nabotunnel ved utløpet Drotningsvik sør. Men dette kan nok
løses ved å konstruere en innvendig vegg som skiller bybanen fra vegen, helt ut til tunnelportalen. Dette kan nok også være fornuftig fra et sikkerhetsmessig synspunkt.
RAMS-analysen peker på at det må legges overkjøringsspor på begge sider av brua fordi man
forventer jevnlig vedlikehold av brua, samt mindre hendelser som gjør at det ene sporet har behov for å stenge. Overkjøringssporene legges ved Valen og Janaflaten stasjoner.
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Figur 32 Portal ved Drotningsvik sør, der bybanen er sentrisk plassert på brua

Figur 33 Portal ved Drotningsvik sør, der bybanen er sentrisk plassert på brua (etterbruk av kollektivfelt)

I dette alternativet er gangbanen løftet i et plan over vegbanen/bybanen på de østligste metrene
av brua, for så å svinge over den nordre portalen i retning mot Drotningsvik. Den kan videre enten legges på en fjellhylle i dagen, eller gå inn i en kort gang- og sykkeltunnel.
Denne brua forutsetter altså at kollektivfeltene for buss kan etterbrukes av bybanen. Brubredden
blir derfor ikke bredere med bybanen enn den må være for å få plass til 2 kjørefelt, 2 bussfelt og
gang-/sykkelveg.
Vi har sett nærmere på hvordan bybanen kan føres fra den midtstilte plasseringen på brua og videre inn i fjelltunnel mot Drotningsvik for rød linje (gang-sykkelvegen er ikke vist her, se Figur
34). Midtstilt plassering er også fullt mulig for grønn og blå linje.
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Figur 34 Mulig føring av bybane fra sentrisk plassering på brua og mot Drotningsvik. Rød linje er vist.

Vi har valgt å legge denne brutypen til grunn for blå linje, selv om det betyr at bybanetunnel og
løp for søndre vegbane må krysse inne i fjellet. (Det vil også være mulig med sidestilt bybane på
bru for blå linje, men da vil bybanen måtte plasseres på sørsiden av brua. )

5.1.7

Sammenstilling brutyper

Vår gjennomgang viser at alle linjeføringer (grønn, rød og blå linje) kan kombineres med alle
brutyper, så lenge de er forberedt for bybane. Det vil derfor sannsynligvis ikke være linjeføringen
som avgjør hvilken brutype som velges. Med den kunnskap vi sitter inne med nå, ser det imidlertid ut til at plassering av bybane på nordsiden av brua er best for rød linje.
5.1.8

Felles bruk av kjørefelt, buss og bybane

Gjennomgangen av ulike brutyper for ny rv 555 har tatt utgangspunkt i at bybanen kan "arve"
kollektivvegen for buss en gang i framtiden, forutsatt at brua er forberedt for bybane i utgangspunktet med tilstrekkelig bredde og tykkelse på brukasse, jfr. avsnitt 5.1.5 eller 5.1.6. En annen
mulighet er at man kan fortsette å kjøre busser der det legges skinner for bybanen, slik at buss
og bybane deler kjørefelt. Dette blir på samme måte som man allerede gjør på enkelte strekninger i Bergen sentrum og i en rekke andre byer, men da med betydelig lavere hastighet enn vi
vil ha over ny Sotrabru.
I første rekke ser vi tre viktige aspekter som må studeres grundig før man kan si om sambruk
buss og bybane vil være å anbefale. Dette er:
-sikkerhetsmessige forhold
-kapasitetsmessige forhold
-tekniske forhold
Det bør også gjennomføres samfunnsøkonomiske beregninger på om det vil være lønnsomt å
gjøre om kollektivvegen til bybanetrase uten også å kunne kjøre buss der. Vi kan ikke anbefale
sambruk av bane og buss uten videre undersøkelser, men vi kan heller ikke avvise muligheten.
Sambruk vil sannsynligvis medføre betydelig nedsatt fart for bybanen.
Sikkerhet

Vi har ikke gjennomført RAMS-analyse med tanke på sambruk av kjørefeltene. Skal man gå videre med dette bør det gjennomføres en RAMS-analyse (og som minimum en sikkerhetsvurdering). Med sambruk kun over brua, vil det ikke være noen holdeplasser på denne strekningen, og
det forenkler bildet en del (ingen passasjerer som skal av og på og som kan komme ut i kjørebanen). På eventuelle andre strekninger kan man ha lange holdeplasser (som i Oslo og mange
andre byer) eller trekke bussene ut av bybanesporet på holdeplassene (som flere steder i England).
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Vi har lagt til grunn at det bør kunne kjøres i 70-80 km/t med både buss og trikk. I så fall må det
være en lav fysisk skille mellom kjøreretningene evt. med installasjoner for guiding av bussen.
Bane skal uansett ha rømningsplass på utsiden av vognkassen. Det er viktig at ikke sambruk av
feltene reduserer hastigheten i vesentlig grad, da både buss og bybane må ha konkurransedyktig
hastighet i forhold til bil. Vi antar imidlertid at sambruk vil føre til krav om betydelig lavere hastighet for bybanen, men på en begrenset strekning som over brua, er det kanskje snakk om ca 1
min. tidstap.
Et annet spørsmål er om det kan tillates å kjøre på sikt med de hastigheter som ønskes, eller om
det på strekningen over brua må etableres ATS-signalanlegg. Det vil være tilfredsstillende sikt
over brua, men behovet for ATS-anlegg kan uansett være aktuelt da det vil kunne oppstå situasjoner med behov for motspordrift når brua skal vedlikeholdes eller ved hendelser. Eventuelle behov for ombordutstyr i bussene og kommunikasjon til Bybanens driftssentral må vurderes. Dette
vil bl.a. avhenge av hvilken driftsform som skal gjelde på strekningen og hva slags regelverk
man da skal kjøre etter.
Kapasitet

Vi anser det i utgangspunktet som akseptabelt å ha en kombinert trase med 5 minutter mellom
avgangene for bybanen, og med bussavganger innimellom. Vi anser at 5-minutters ruter for bybanen sannsynligvis vil være tilstrekkelig for å dekke det markedet man i beste fall ser for seg
svært langt fram i tid. Supplering med buss i rush i stedet for å ligge inne med et antall bybanevogner som ikke brukes mellom rushtidene er antakelig mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Teknisk

Med felles bruk av kjørefelt, må man etablere fast dekke der bussene kjører. Observasjoner fra
Bergen i traseen forbi Nonneseter og Bystasjonen, viser allerede sprekker i dekket fordi bussene
sliter på underlaget, selv om det kjøres med lave hastigheter. Samme problem finnes i Kaigatens
forlengelse der det går mange busser i tillegg til bybane. Det må påregnes høyere vedlikeholdskostnader ved felles bruk, enn om man bare har bybane i traseen.

5.1.9

Mulighet for ballastfritt spor på brua

Vi har vurdert ballastfritt spor, for å spare vekt på brua og som igjen vil redusere behovet for
mengde stål. Et ballastfritt spor, kan redusere dimensjonerende last betydelig i forhold til et konvensjonelt ballastspor. Det vil også være et poeng her, at man ikke dimensjonerer brua for unødig vekt, siden det kan gå mange år med bare buss før bybane blir aktuelt.

Figur 35 Mulighet for fastspor på bru: sporet kan legges i en fleksibel masse

En løsning med ballastfritt spor må studeres videre i neste planfase dersom det blir aktuelt med
bybane.
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Figur 36 Eksempel på ballastfritt spor på bru

5.1.10 Holdeplasser og tettsteder
Straume

Straume befinner seg på vestre del av Lillesotra er sentrum og kommunesenter i Fjell kommune.
Stedet har i dag ingen tradisjonell bystruktur, med gater og plasser, men er heller preget av et
stort kjøpesenter samt en rekke enkeltstående bygg med butikk og servicefunksjoner, spredt villabebyggelse og grupper av rekkehus. Stedet har også rådhus, barne- og ungdomsskole og flere
barnehager (Sotra videregående skole ligger på Bildøy, ca. 1,5 km på veg fra Straume).
Fjell kommune planlegger utvikling og transformasjon av sentrum, med lokk over riksvegen. Eiendomsselskapet (Kystbyen og Sartor holding) står bak utvikling og planlegging av den nye
«kystbyen».
Landskapsformene i dette skjærgårdsområdet har et relieff med høydedrag i nord-sør retning.
Disse deles opp av tverrgående infrastruktur, dalsøkk og små vann. Lille-Sotra (med Straume) er
så pass stor at man ikke opplever sundet og strandlinja fra områdene midt inne på øya. Terrenget rundt Straume kan deles i ulike soner. Fra sundet og opp mot næringsområdene er terrenget bratt og småkupert med mange skrenter. I denne sonen er det boligbebyggelse, for det
meste eneboliger. Terrenget i det bebygde sentrumsområdet ligger øst for dette og er stort sett
fylt opp. Det er ikke utsikt mot sundet her. I nord er området avgrenset av vegsystemet, bussterminalen og Stovevatnet.
Vi har foreslått en terminal for bybane og buss, rett ved eksisterende bussterminal. En slik terminal vil måtte bli ca. 165 meter lang og 35-37 meter bred. Bredden styres av bussens behov for å
vende på terminalen, samt behov for reguleringsparkering i ytterkant. Lengden styres av behovet
for nødvendig overkjøringsspor ved innkjøring til terminalen, plattformer til bybanen samt vendespor med overkjøringsmulighet i vestenden.
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Figur 38 Straume terminal og traseforslag
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Valen/Knarrvika

Knarrvika og Valen har sammenhengende spredt småhusbebyggelse med en barneskole og en
barnehage. I en 600 m avstand fra ny holdeplass har området ca. 700 innbyggere og 40 arbeidsplasser. Om vi går ut til en radius på 1km øker innbyggertallet til 1400 og arbeidsplassene til
400. Dette viser at holdeplassen må tilrettelegges for sykkel. På Hjelteryggen i nord finnes det
post i butikk og dagligvare på Knappen (Matkroken Hjelteryggen), ellers mangler området sentrumsfunksjoner. Det finnes noe spredte industrivirksomheter og Knarrvika er dominert av områdene til Norwegian Talc fabrikker i vest ved Sotrabrua. Kjerneområdet på Valen/Knarrvika ligger
ca. 2 km fra Straume sentrum.
Bybanestoppet er tenkt ved Liljevatnet skole langs dagens rv 555. Det er uvisst om bybanestopp
vil ha betydning for sentrumsutvikling her på grunn av stedets nærhet til Straume. Stedet kan
være aktuelt for utvikling av både innfartsparkering og noen butikkfuksjoner i nær tilknytning til
stoppet.
Holdeplassen kan plasseres i et sørvendt landskapsrom som defineres av markerte høyderygger
nordover. Det er utsikt mot vann med Stølsvika, som er med å gi stoppestedet kvalitet.
Utbygging oppover mot Hestvikafjellet/Burdalsfjellet vil betraktelig øke befolkningsomlandet til
holdeplassen. Det må vurderes en høyere boligtetthet nærmere holdeplassen.

Figur 39 Valen holdeplass og traseforslag

Drotningsvik og Janaflaten

Drotningsvik er et kupert område med spredt småhus- og rekkehusbebyggelse. Området har ca.
2000 innbyggere og 300 arbeidsplasser. Innbyggere og arbeidsplasser er målt innen 600m fra
tenkt holdeplass og overlapper med innbyggere og arbeidsplasser på Godvik. Til sammen utgjør
Godvik og Drotningsvik et område på 2900 innbyggere innenfor 600m fra foreslåtte stasjoner.
Arbeidsplassene er hovedsakelig på industriområdet Janaflaten. Sentrumsfunksjoner i området
finnes på Drotningsvik senter som har post i butikk, dagligvarer, bensinstasjon, treningssenter
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m.m. Senteret ligger like ved dagens rv 555. Barneskolen, Alvøen skole, ligger lengst sør i området, sør for Janaflaten.
Drotningsvik holdeplass er tenkt i nær tilknytning til senteret, og det er naturlig å tenke en økt
aktivitet her med bolig og næring som følge av ny holdeplass på bybanen. Økt utbygging kan
komme ved utvide dagens senter, bedre utnytte dagens næringsarealer, fortette i villaområdene
og transformere andre arealer. Det kan også være aktuelt å fylle igjen hele eller deler av Stiavatnet, litt beroende på bybanens trasé.
Beliggenheten av holdeplassen vil være god i forhold til at dette er et naturlig knutepunkt for
gangveger og lokalveger. Plassering av holdeplassen i forhold til senteret vil være viktig for om
de reisende vil føle seg trygge. God plassering bør gi gode solforhold og noe avstand til innkjøring til parkeringsanlegg og varelevering til senteret. Dersom noe naturlig terreng, vann og vegetasjon kan bevares kan det gi holdeplassen identitet.
Holdeplass lokalisert på Janaflaten er noe mer usentralt, selv om det blir kortere reiseveg for boligene i sør. Holdeplassen vil også i større grad kunne benyttes til arbeidsreiser, og en høyere
konsentrasjon av arbeidsplasser her vil bygge opp under dette.

Figur 40 Drotningsvik og Janaflaten holdeplasser og traseforslag

Godvik

Området Godvik henger tett sammen med Drotningsvik. Området har i likhet med Drotningsvik
et kupert landskap med spredt småhus- og villabebyggelse. Det er også noe industri i nordvest
på Leirvikflaten og i sørøst på Janaflaten. Til sammen utgjør Godvik og Drotningsvik et område
på 2900 innbyggere innenfor 600m fra foreslåtte stasjoner. Det finnes to butikker ved rv 555,
men utover det ingen sentrumsfunksjoner.
Godvik holdeplass planlegges på østsiden av Stølavatnet. Det er lite ledig areal i området og
eventuell fortetting rundt holdeplassen kan skje på enkelttomter. Transformering av enkelte
sentrale industritomter kan også være aktuelt.
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I dette området går banen på tvers av hovedretningene i landskapsformene. Banen vil derfor ha
flere tunellstrekninger, og komme ut på holdeplassen i et landskapsrom som er preget av Stølavatnet. Dette gir romfølelse og lys, uansett framtidig fortetting rundt holdeplassen. Adkomstvegene følger naturlige søkk i nord-sør retning.
Alternativ holdeplasslokalisering i sør ved rv. 555 og dagligvarebutikk vil ligge lengere unna hoveddelen av boligkonsentrasjonen, men kan gi noen større utviklingsmuligheter enn i nord på
grønn linje.

Figur 41 Godvik holdeplass og linjeforslag

Storavatnet

Storavatnet terminal er tenkt som foreløpig en større bussterminal. Området har 1100 innbyggere innenfor en radius på 600m og ca. 600 arbeidsplasser. To større områder like ved terminalen er satt av til utbygging i kommuneplanens arealdel. Disse utgjør til sammen et utbyggingsareal på ca 176.000m2. I tillegg er et areal på ca 73.000m2 satt av til næringsbebyggelse
Veganlegg med flere kryss og kollektivterminal i området vil prege holdeplassen, som bør plasseres i forhold til en best mulig overgang til buss og bilparkering. Banetraseen går på tvers av landskapsrommet som har en dalform som åpner seg mot Storavatnet i sør. Holdeplassen kan plasseres med sol og utsikt, og bør skjermes av mot veganlegget. Det vises til Innledende forprosjekt
Storavatnet - bussterminal og kryssløsning for nærmere beskrivelse av aktuelle terminaler.
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Figur 42 Storavatnet terminal og linjeforslag

Terminal Storavatnet

D
A

B'

Figur 43 Aktuelle terminalplasseringer ved Storavatnet. To hovedalternativ etter grovsiling, A og B'. D vil
bli vurdert. Vi har tatt utgangspunkt i plassering A for bybanetraseene.
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Terminalen, jfr. alt. A er tenkt liggende på lokk over Askøyvegen, ett nivå høyere enn vegen som
eventuelt kan senkes noe. Bybanen kan føres videre gjennom terminalen og inn i fjellet sørøstover retning Loddefjord. Rambøll har tegnet en mulig bybane ved terminalplassering A, men det
er også mulig å føre bybanen videre i tunnel mot terminalplassering B' eller D og videre mot Loddefjord.

Figur 44 Terminalen ved Storavatnet kan tenkes utformet slik skissen viser (plassering A).
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Grønn linje – ved dagens bru

Figur 45 Alternativ grønn linje

5.2.1

Beskrivelse av trase

Traseen er 5,8 km lang fra Straume til Storavatnet og har 5 holdeplasser. Banen når dermed
flere markedsområder på bergenssiden med stopp på Straume, Valen, Drotningsvik, Godvik og
Storavatnet. Stasjonen på Drotningsvik vil kreve igjenfylling av det lille vannet like øst for
Drotningsvik senter, der stasjonen anlegges. Ved Godvik stasjon er det behov for omlegging av
dagens vegsystem.
Ny trase går for en stor del gjennom eksisterende boligområder (Straume, Valen, Drotningsvik
og Godvik). Traseen følger dagens Rv 555 på store deler av strekningen, og vi ser for oss en ny,
dobbeltsporet bybanebru bygget ved siden av den gamle Sotrabrua.
Kurvaturen er konstruert med grønne dimensjoneringsverdier med unntak av en 6 % stigning
ved Arefjorden for å komme opp for å krysse lokalvegen. Alle kryssinger med beger er i
utgangspunktet planskilte, men dette må detaljeres i en evt. senere planfase.
Banen går i dagen vest for Hjeltefjorden. Øst for Hjeltefjorden, går banen i tre tunneler, forutsatt
at Godvik-svingene kan sprenges/jevnes og lokalveg legges om. Hvis ikke må det legges en
fjerde tunnel her. Alle tunneler er kortere enn 400 meter. Det betyr at det ikke er behov for egne
rømningstunneler. Tunnelandelen for hele strekningen Straume-Storavatnet blir 15 %.
Det vil også være behov for flere brukonstruksjoner. Foruten kryssingen av Hjeltefjorden, kan
nevnes en ca. 380 meter lang viadukt ved kryssing av Arefjorden, der banen er lagt inntil 13
meter over vannet.
RAMS analysen har ikke avdekket spesielle barrierer som vil øke faren for villkryssinger av
banen. Et område som ble diskutert var området ved Valen stasjon, men her vil det være flere
muligheter for å legge inn planskilte kryssinger for fotgjengere der banen ligger høyt. Det må
velges korte bruer framfor høye fyllinger i dette området.
Bru over Hjeltefjorden for grønn linje er nærmere beskrevet i avsnitt 5.1.4.

5.2.2

Fleksibilitet for annen bruk

Fordelen med å vente med å bygge bru for bybane over Hjeltefjorden, er at man investerer først
når nytten kan tas ut. Den grønne linjetraseen kan vel så gjerne benyttes som busstrase øst for
Hjeltefjorden, siden det er en mye raskere trase enn dagens RV 555. Traseen egner seg også
godt for kjøring med buss, siden den når de lokale markedene i Godvik og Drotningsvik. Vest for
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Hjeltefjorden har lokalvegen fra før en god kurvatur og det vil kanskje ikke være behov for enda
en trase. Men hvis det er behov for økt kapasitet for buss, kan banetraseen helt fram til Straume
også benyttes som busstrase, eventuelt som lokalveg for biler.
5.2.3

Landskap/kulturmiljø/nærmiljø

Landskap; Fra Straume til Valen følger linjen de overordnede landskapsformasjonene. I Knarrvika
går linja tett på det gamle trehusmiljøet 1) før bru over Hjeltefjorden. Landskapet østover mot
Storavatnet har videre en overordnet struktur med nord-sørgående høgdedrag i topografien.
Mindre vann og vassdrag/myr ligger i forsenkningene. Lokalvegen svinger seg mellom disse formasjonene. Grønn linje vil gå i tunell på tvers av overordna topografi. En øst-vest gående linje
medfører derfor inngrep med tunellåpninger og fylling i vann der linja går i dagen. Høgdedrag
med boligbebyggelse vil være naturlige barrierer for tilkomst til terminalene, som bør plasseres
der lokalvegsystemet har en naturlig forgreining. Dette ligger godt til rette ved Drotningsvik, og
noe dårligere ved Godvik plasseringen.
Kulturmiljø; Det er funnet to steinalderboplasser ved Arefjorden, og det er vurdert at det er stor
mulighet for å gjøre nye funn. På midten av 1900-tallet ble det bygget en del fritidsbebyggelse
rundt fjorden og denne har en viss kulturhistorisk verdi. Traseen vil gå langs rv. 555, tvers over
Arefjorden. Det er uvisst hvilken påvirkning denne får for kulturmiljøet, men trolig er påvirkningen liten. Traseen må bygges slik at den tar hensyn til vanngjennomstrømning og småbåthold
i indre del av fjorden.
Banen vil gå igjennom det gammelt industrimiljøet ved Knarrvika (1). Mange gamle arbeiderboliger langs rv. 555 kan bli berørt. Boligene er tidstypiske for en relativt tidlig industrialiseringsfase.
Sotrabrua ble bygget i 1972 og er fortsatt blant de lengste bruene i landet. Buas samferdselshistoriske verdi er av betydning. Grønn linje vil gå parallelt med gamle Sotrabrua, og uttrykket til
jernbanebrua må tilpasses deretter.
I Drotningsvik er det ikke funnet noen automatisk fredede kulturminner, men området har trolig
vært bebodd helt tilbake til steinalderen. Det er lite til middels potensiale for å gjøre nye funn av
automatisk freda kulturminner, spesielt på steder som ikke er utbygd.
Nærmiljø; Foruten kystområdene inkludert strandsonen i Arefjordspollen, er det to områder som
utmerker seg for friluftsliv, Skiftedalsvannet på Lillesotra og områdene rundt Vardevatnet/Småvatnet/Storavatnet. Ingen av trasealternativene går inn i disse områdene.
Gjennom Drotningsvik og Godvik vil traseen gå dels i tunnel og dels i dagen. På dagstrekningene
går banen gjennom eksisterende bolig og industribebyggelse. Over hele traseen vil det være behov for innløsning av omtrent 18 boliger, men antallet kan nok reduseres ved en mer detaljert
trassering i senere planfaser. Det må også gjøres tilpassinger og utfyllinger i Stiavatnet og Stølavatnet som banen går delvis over. Eventuelt kan banen krysse vannene i viadukt for å miske miljøulempene. Banetraseen går over Storhaugen ved Godvik. Det er i dag ikke boliger på Storhaugen, men Kommuneplanens arealdel legger opp til dette. Deler av denne utbyggingen må vike for
banen.

5.2.4

Naturmiljø

Alle linjene går gjennom bebygd område og det som er igjen av naturområder er preget av ulike
inngrep.
Første parsellen fra Straume til Valen er felles for alle linjene og går langs Stovevatnet, som har
lokal stor verdi som lokalitet for biologisk mangfold. Utbygging av veg og bane i sør og østre delen av vannet. Utfordringen ved utbyggingen blir å minimere utfyllingen i vannet, samt sikre bekkeløpet ned til Arefjorden og tilrettelegge for fiskevandring. Stovevatnet ved Straume er ikke
angitt på verdikartet for naturmiljø, men har mest naturverdier i østre ende ved utløpet til Arefjorden. Dette er knyttet til fisk og fugleliv.

Rambøll 11.04.2014

MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME

33

Traseene krysser videre Arefjorden langs dagens rv. 555. Riksvegen deler Arefjorden i to med en
fylling. Denne gir dårlig vannsirkulasjon. Bybanetraseen blir liggende høyere enn riksvegen, på
bru, og vil derfor påvirke fjorden i mindre grad. Arefjorden er en del av det store kystlandskapet
med strandsone, og naturmiljøet her har derfor verdi. Verdsettingen er satt til liten til middels
verdi (KDP-KU).
Mustadvannet vil i de fleste alternativene bli delvis igjenfylt. Vannet har begrenset verdi som naturmiljølokalitet og er sterkt preget av omkringliggende veger og industrivirksomhet.
Kryssing av Arefjorden byr ikke på vesentlige utfordringer for naturmiljøet. Fjorden er preget av
en robust marinøkologisk tilstand.
Grønn linje går videre over Stiavatnet og Stølavatnet. Utredningen har lagt til grunn at det skal
gå bruer over vannene for å minimere inngrepene. Virkning av fylling her kan også vurderes.
5.2.5

Landbruk

Det er registrert en håndfull landbrukseiendommer i området. Grønn linje vil føre til noe stripeerverv ved noen av eiendommene ved Valen/Liljevannet skole. Eiendommene består for det meste
av skrinn fastmark, men også noe skog med høy bonitet og en jordteig med fulldyrka jord.

5.2.6

Gjennomføring av prosjekt

Det mest sannsynlige, er at man bygger seg vestover fra Storavatnet. Da er bussterminalen ved
Storavatnet etablert, og forberedt for bybane. Den første utbyggingsetappen kan da være 1,8 km
fram til Drotningsvik stasjon. Man kan tenkes seg en drift av bybanen bare fram til Drotningsvik
de første årene, før man eventuelt velges å ta den store investeringen med bybanebru over til
Sotra. Da må det bygges vendespor med overkjøringssløyfe vest for Drotningsvik stasjon, noe
som kan etterbrukes når neste etappe bygges. Det er naturlig at bru-etappen bygges fram til Valen stasjon, eventuelt helt fram til Straume terminal som da er ferdig forberedt for bybane. Bybanebrua bør legges i tilstrekkelig avstand fra dagens Sotrabru, slik at lokaltrafikken ikke forhindres
mens man bygger.
Det vises til nærmere beskrivelse av bru-etappen i innledende forprosjekt ny Sotrabru.
5.2.7

Sammenstilling av effekter

Vi har sammenstilt effektene, som beskrevet ovenfor, i følgende tabell der:
Grønn: Innfrir krav
Gul: Innfrir krav bare delvis
Rød: Innfrir krav i liten grad

Straume-Valen

Fleksibilitet for annen bruk
Landskap/Kulturmiljø/Nærmiljø
Naturmiljø
Landbruk
Grunnforhold
Gjennomføring
Figur 46 Samlet vurdering for Grønn linje
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Rød linje – ved ny bru "gjenbruk av busstrase"

Figur 47 Alternativ rød linje

5.3.1

Beskrivelse av trase

Prosjektet har vurdert en egen busslinje på separat veg mellom Straume og Storavatnet som
alternativ til kollektivfelt på Rv 555. Tanken er busstraseen an gang i framtiden kan innredes
med skinner og kontaktledning, for så å betjenes av bybane. Traseen koordinerer kravene for
både bussveg og banetrase. Den strengeste traseparameteren er valgt, med unntak av stigning
der vi har lagt til grunn 6 % som er gul verdi for bybanen. Horisontalkurvaturen blir ekstra god,
siden den er lagt med Rmin 300 meter, som er kravet for buss (litt stivere enn kravet til bybane
som er Rmin 240 meter). Tunnelene må bygges store nok for bybane med
kontaktledningsanlegg.
Traseen går i dag fra Straume terminal og fram til Valen stasjon. For å krysse Arefjorden,
anlegges en ca. 300 meter lang viadukt liggende maks 9 meter over vannet. Like øst for Valen
stasjon dykker banen under ny Sotrabru og ramper for lokalveg, for så å komme opp igjen på
nordsiden av ny Sotrabru, der to spor for bybanen blir en del av brulegemet i samme plan.
Løsningen med egen bussveg i «rød trasé» innebærer i prinsippet egen kollektivveg langs dagens
rv 555 bortsett fra at den føres inn på ny Sotrabru og har egen tunnel gjennom Janahaugen
mellom østre bru brufeste og Drotningsvik. Ideen er at man bygger videre på
reguleringsplanene for kollektivfelt langs dagens rv 555 fra Straume til krysset ved
Valen/Knarrvika og kollektivfelt fra Drotningsvik senter til Breiviksskiftet (som nå snart er
ferdigbygd). Øst for Alvøvegen brukes mest mulig av dagens trase for rv 555 inklusive deler av
tunnelen gjennom Kiplehaugen og gjennom Harafjellet bygges ny kollektivtunnel som tilpasses
kollektivterminal ved Storavatnet. Det er ikke undersøkt hvor mye dagens tunnel eventuell må
utvides for en eventuell senere bruk til bybane. Den delen av dagens Kipletunnel som fortsatt
kan brukes som ny bussveg, vil ikke behøve å utvides i første omgang så lenge den skal fungere
som bussveg. Godviksvingene blir lokalveg for biltrafikken mellom Breivikskiftet og
Storavatnkrysset.
Hele strekningen består av èn kulvert (under ny Sotrabru) pluss 3 korte tunneler. De lengste
tunnelene er gjennom Janahaugen og Harafjellet og begge blir ca. 250 meter lange. Det vil
derfor ikke være nødvendig med rømningstunneler på strekningen. Tunnelandelen er ca. 12 %
mellom Straume og Storavatnet.
Det vil også bli nødvendig med en del bru-konstruksjoner, der lengste bru, foruten ny Sotrabru,
blir bru/viadukt over Arefjorden (ca. 300 meter).
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RAMS analysen har ikke avdekket spesielle barrierer som vil øke faren for villkryssinger av
banen. Et område som ble diskutert var området ved Valen stasjon, men her vil det være flere
muligheter for å legge inn planskilte kryssinger for fotgjengere der banen ligger lavt (profil 1600
til 2000). Her må man sørge for å legge lokalvegen over banen ved ca. profil 1900.
Ny Sotrabru med rød linje er nærmere beskrevet i avsnitt 5.1.5.

5.3.2

Fleksibilitet for annen bruk

Dette alternativet er konstruert for en gjenbruk av trase. Først bygges den som en ren busstrase,
som senere kan overtas som bybane. Det er ingen betingelse at traseen kan overtas som bybane
og det meste av ekstra investeringer som gjøres for å tilpasse til bybane, kan utsettes til den dagen det besluttes å bygge for bybane på strekningen. Unntakene kan være det ekstra det koster
å dimensjonere bruene for bybanelast, samt at det vil lønne seg å sprenge ut nødvendig tunnelprofil for bybane, når tunnelene først bygges (gjelder nye tunneler). All baneteknikk kan installeres først senere, når traseen skal tas i bruk som bybane.
5.3.3

Landskap/kulturmiljø/nærmiljø

Landskap; Fra Straume til Valen går rød linje i forhold til landskapets hoveddrag. Fra Valen følger
traseen ny bru, og unngår kulturmiljøet i Knarrevika. På østsiden av Hjeltefjorden kommer banen
inn mot Drotningsvik i en berglendt topografi med mye bebyggelse. Banen føres i tunell under
Janahaugen. En god tilpasning til terrenget er avgjørende for et godt resultat her. Fra Drotningsvik til Godvik og Storavatnet følges eksisterende Rv 555 trase. Traseen følger i større grad landskapets hovedformer, som er inndelt i færre større landskapsrom her enn lenger nord.
Rød linje kommer noe sør for dalstrukturen med nord-sør mønster, og også lokalvegene starter
avgreiningene lenger sør, ved traseen. Da traseen ligger på veggrunn, blir det færre nye inngrep. Landskapets relieff er slik at det også blir færre tunellportaler. Holdeplassene i Drotningsvik
og Godvik er godt plassert i forhold til lokalvegnettet, som allerede har knutepunkter her.
Kulturmiljø; I likhet med grønn og blå trasealternativ krysser også rød linje Arefjorden. Se detaljert omtale på grønn linje. På delstrekningen Valen - Ny Sotrabru – Søre Drotningsvik vil Inngrepene for det meste være samlet med ny Sotrabru, og legge seg sør for industriområdet på Knarrvika. Mellom Søre Drotningsvik og Storavatnet terminal vil traseen gå parallelt med dagens rv
555. Det er ingen registreringer av automatisk fredede kulturminner i området.
Nærmiljø; Foruten kystområdene er det to områder som utmerker seg for friluftsliv, Skiftedalsvannet på Lillesotra og områdene rundt Vardevatnet/Småvatnet/Storavatnet. Ingen av trasealternativene går inn i disse områdene.
Ved tunnelportalene ved Janahaugen og Kiplehaugen vil banen føre til inngripen i nabolag, og
innløsing av boliger og/eller lokale tilpassinger må påregnes. Over hele traseen vil det være behov for innløsning av omtrent 16 boliger, men antallet kan nok reduseres ved en mer detaljert
trassering i senere planfaser.

5.3.4

Naturmiljø

Se 5.2.4 Naturmiljø på grønn linje.
5.3.5

Landbruk

Traseen går gjennom et lite område med noe uproduktiv skog, og kommer ellers ikke i konflikt
med landbruk.
5.3.6

Gjennomføring av prosjekt

Det mest sannsynlige, er at man bygger ut busstraseen vestover fra Storavatnet. Da er bussterminalen ved Storavatnet etablert. Den første utbyggingsetappen kan være ca. 1,8 km fram til
Drotningsvik. Herfra må ny trase og tunnel drives fram til ny Sotrabru. Anlegget for Sotrabru og
tunnelinnslag ved Drotningsvik må studeres spesielt i senere planfase. Det må utarbeides detaljerte faseplaner. Det vises også til nærmere beskrivelse av bru-etappen i innledende forprosjekt
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ny Sotrabru. Fra Valen og vestover kan dagens lokalveg benyttes for bussene fram til det blir behov for økt kapasitet for buss, og den siste etappen av bussbanen Valen-Straume bygges ut.
Når det senere besluttes at bussbanen overtas til bybane, må det sikres at Kipletunnelen har riktig profil også for bybane. Hele traseen må installeres med pukk, sviller/skinner og kontaktledningsanlegg, og busstraseen må da stenges for trafikk. Bussene kan kjøre på ny rv 555 inntil bybanen åpner. Når de banetekniske installasjonene skal på plass på ny Sotrabru, vil det være aktuelt å sende deler av vegtrafikken over dagens Sotrabru. Anlegget over Sotrabrua betraktes
som enkelt gjennomførbart når brua allerede er forberedt for bybane.

5.3.7

Sammenstilling av effekter

Vi har sammenstilt effektene, som beskrevet ovenfor, i følgende tabell der:
Grønn: Innfrir krav
Gul: Innfrir krav bare delvis
Rød: Innfrir krav i liten grad
Straume
-Valen
Fleksibilitet for annen bruk
Landskap/Kulturmiljø/Nærmiljø
Naturmiljø
Landbruk
Grunnforhold
Gjennomføring
Figur 48 Samlet vurdering for Rød linje
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Blå linje- ved ny bru

Figur 49 Alternativ blå linje

5.4.1

Beskrivelse av trase

Traseen var opprinnelig tenkt som den raskeste linja mellom Straume og Storavatnet, men på
grunn av lokale forhold mellom Janaflaten og Storavatnet, ble ikke linjeføringen spesielt kort. Blå
linje er ca. 5,8 km fra Storavatnet til Straume.
Traseen har færre holdeplasser enn rød og grønn linje; blå linje har totalt fire på strekningen
Straume til Storavatnet inkl. de to i hver ende. Banen vil få stopp på Straume, Valen, Janaflaten
og Storavatnet. Holdeplasser er plassert i områder med eksisterende boliger (Straume og Valen)
og med potensiale for tettstedsutvikling på begge sider av brua (området Valen og noe ved
Janaflaten). Linjeføringen er basert på ny vegtrase inkludert ny bru for RV 555. Den blå linjen er
konstruert i bruas senterlinje der vi tenker oss ett spor på hver side av brutårnet. Banen vil føres
under det planlagte krysset med lokalvegen ved Valen, og banen føres inn sentrisk i bruas
vestende. Bybanen vil fra brukaret ved Drotningsvik sør, gå med ett spor i hver vegtunnel, og
banen vil komme opp i dagen ved ny stasjon på Janaflaten. Det vil kreve omlegging av
lokalveger i dette området. Det var også en tanke med denne linja at den kunne gå direkte fra
Janaflaten stasjon og til Loddefjord (utenom Storavatnet terminal), og da blå linje mer for seg.
En slik direktelinje vil imidlertid ha en utfordring med kryssing av Storavatnet.
Blå linje er lik rød linje vest for Hjeltefjorden og går i daglinje her. Øst for ny Sotrabru er det tre
tunneler, der den lengste er tunnel under Harafjellet på ca. 300 meter. Det er således ikke behov
for rømningstunneler for blå linje. Tunnelandelen er 16,5 %.
Ny Sotrabru med blå linje er nærmere beskrevet i avsnitt 5.1.6.
5.4.2

Fleksibilitet for annen bruk

Banen vil kunne etterbrukes som f.eks. egen busstrase på et senere tidspunkt. Da bør traseen
konstrueres med Rmin 300 meter fra starten. Likevel vil ikke selve traseen øst for Hjeltefjorden
ha riktig plassering for lokale buss-stopp, og er således best egnet for en ekspressbuss mellom
Janaflaten og Storavatnet eller Loddefjord.
5.4.3

Landskap/kulturmiljø/nærmiljø

Landskap; Også blå linje forholder seg til overordnede landskapsformer, vann og bebyggelse
fram til Valen. Også blå linje går i tunell etter ilandføring ved Drotningsvik, men kommer noe senere opp i dagen til terminal på Janaflaten. Blå linje er i likhet med rød linje mindre i konflikt med
naturlige fjellformasjoner, men den har en dårligere tilpasning til lokalvegnettet enn rød linje.
Stoppestedet på Janaflaten er plassert midt i et næringsområde, og det vil kreve mer av tiltak i
gang- og sykkelvegsystemet å få dette til å bli godt for brukerne fra boligområdene.
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Kulturmiljø; I likhet med grønn og rød trasealternativ krysser også blå linjen Arefjorden. Se detaljert omtale på grønn linje. På delstrekningen Valen - Ny Sotrabru – Søre Drotningsvik vil Inngrepene for det meste være samlet med ny Sotrabru, og legge seg sør for industriområdet på
Knarrvika. Mellom Søre Drotningsvik og Storavatnet terminal vil traseen gå parallelt med dagens
rv 555. Det er ingen registreringer av automatisk fredede kulturminner i området.
Nærmiljø; Foruten kystområdene er det to områder som utmerker seg for friluftsliv, Skiftedalsvannet på Lillesotra og områdene rundt Vardevatnet/Småvatnet/Storavatnet. Ingen av trasealternativene går inn i disse områdene.
Ved tunnelportalene ved Janahaugen og Kiplehaugen vil banen føre til inngripen i nabolag, og
innløsing av boliger og/eller lokale tilpassinger må påregnes. Over hele traseen vil det være behov for innløsning av omtrent 10 boliger, men antallet kan nok reduseres ved en mer detaljert
trassering i senere planfaser.
5.4.4

Naturmiljø

Se 5.2.4 Naturmiljø på grønn linje.
5.4.5

Landbruk

Traseen går gjennom et område med noe uproduktiv skog, og kommer ellers ikke i konflikt med
landbruk.
5.4.6

Gjennomføring av prosjekt

Det mest sannsynlige, er at man bygger ut bybanen vestover fra Storavatnet. Da er bussterminalen ved Storavatnet etablert. Den første utbyggingsetappen kan være ca. 1,8 km fram til Drotningsvik. Herfra må ny trase og tunnel drives fram til ny Sotrabru. Anlegget for Sotrabru og tunnelinnslag ved Drotningsvik må studeres spesielt i senere planfase. Tunnelinnslaget ved Drotningsvik sør vil være komplisert med to tunneler som skal videre til tre tunneler (to for veg og ett
for banen) og kryssing av to løp lenger inn i fjellet. Bybanetunnelen vil måtte forberedes så langt
inn i fjellet, at vegtrafikken kan gå uforstyrret når man senere skal inn å drive resten av bybanetunnelen. Driving av tunnel vil kunne gjøres fra Janaflaten der banen skal komme opp i dagen.
Det må utarbeides detaljerte faseplaner. Det vises også til nærmere beskrivelse av bru-etappen i
innledende forprosjekt ny Sotrabru. Når de banetekniske installasjonene skal på plass på ny
Sotrabru, vil det være aktuelt å sende deler av vegtrafikken, samt bussene over dagens Sotrabru. Anlegget over selve Sotrabrua betraktes som enkelt gjennomførbart når brua allerede er forberedt for bybane.
5.4.7

Sammenstilling av effekter

Vi har sammenstilt effektene, som beskrevet ovenfor, i følgende tabell der:
Grønn: Innfrir krav
Gul: Innfrir krav bare delvis
Rød: Innfrir krav i liten grad

Straume-Valen
Fleksibilitet for annen bruk
Landskap/Kulturmiljø/Nærmiljø
Naturmiljø
Landbruk
Grunnforhold
Gjennomføring
Figur 50 Samlet vurdering for Blå linje
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Publikumstilbud med bybane
Vi har lagt til grunn 5 stoppesteder (inkl. Straume og Storavatnet) på grønn og rød linje, mens vi
har 4 på den blå linja. Korteste strekning mellom to stasjoner, er ca. 700 meter mellom Drotningsvik og Godvik på rød linje. Her vil man måtte optimalisere stasjonsplasseringene i neste
planfase, og det kan hende man velger å slå sammen de to stoppene til ett, i en evt. senere
planfase. Lengste strekning er 2,4 km mellom Valen og Drotningsvik på grønn linje, så her vil
man kunne oppnå høyere hastighet.
Vi har forutsatt at bybanen får en gjennomsnittshastighet på mellom 40 og 50 km/t mellom stasjonene, og en oppholdstid på stasjonene på mellom 20 og 50 sekunder. Selv om banen er dimensjonert for 80 km/t, og bybanevognene for en maksimal hastighet på 70 km/t, vil man ikke
kunne utnytte hastigheten fullt ut på grunn av at det er relativt tett mellom stasjonene. Likevel
er ikke stasjonstettheten større enn det som er vanlig ellers på bybanen. Vi synes derfor en stasjonsavstand på gjennomsnittlig ca. 1-1,5 km som det er her, burde være passende for et slikt
bybanekonsept.
Det er samtidig viktig at vi får en så rask bane som mulig mellom Sotra og Bergen slik at den vil
kunne ta sin andel av markedet til bil og buss, og dessuten ha en akseptabel tid for arbeidsreisende til Bergen.

Sum
Bildøy

Straume

5,8 km
10 min

Valen
1,6
2

Straume
5,5
9

Valen
1,9
3

Straume
5,8
9

Drotningsvik
Godvik Storavatnet
1,2
0,7
1,6
2
2

Loddefjord

Drotningsvik
Godvik Storavatnet
1,9
0,7
1,1
1,6
3
1
2

Loddefjord

2,4
4

Valen
1,9
3

Janaflaten
2,2
3

Storavatnet
1,8
1,6
3

Fyllingsdalen
22
Fyllingsdalen

Bergen

22
Loddefjord

Fyllingsdalen
22

Tall over streken: kilometer
Tall under streken: minutter
Figur 51 Foreslått stoppmønster for de tre alternativene som er utredet. Stoppesteder mellom Storavatnet og Bergen er ikke vist (kun Loddefjord og Storavatnet).
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Grønn

min

Straume

40

sek

min

min

stopp

sum tid

sum tid

Valen

1,9

20

2,2

Drotningsvik

2,8

50

3,7

Godvik

1,8

20

2,1

Storavatnet

1,1

50

1,9

Loddefjord

1,9

50

9,9

Fyllingsdalen
Bergen

22

Sum:

31,9

Rød

min

Straume

sek

min

min
sum tid

stopp

sum tid

Valen

2,2

20

2,6

Drotningsvik

2,2

50

3,1

Godvik

1,1

20

1,4

Storavatnet

1,7

50

2,5

Loddefjord

1,9

50

9,5

Fyllingsdalen
Bergen

22

Sum:

31,5

Blå

min

Straume

sek

min

min

stopp

sum tid

sum tid

Valen

2,2

20

2,6

Janaflaten

2,6

50

3,4

Storavatnet

2,1

50

2,9

Loddefjord

1,9

50

Reisetider mellom Straume og Storavatnet
ligger på 9-10 minutter for alle linjene,
som er 5,5 til 5,8 km lange.
Fra Straume og helt til Bergen, blir reisetiden 31-32 minutter for alle alternativ, forutsatt at traseen mot Bergen går via Loddefjord og Fyllingsdalen. Reisetiden på 22
minutter mellom Storavatnet og Bergen er
hentet fra «Framtidig bybanenett i Bergensområdet» (Norconsult 2009). En
gjennomsnittlig arbeidsreise varte i 2009
24 minutter og hadde en hastighet på 37
km/t, iht. Reisevaneundersøkelsen 2009.
Tendensen har vært at tiden det tar å
komme seg til jobb, øker rundt de store
byene. En arbeidsreise mellom Straume
og Bergen med bybane, vil således ikke bli
vesentlig lengre enn en gjennomsnittlig
arbeidsreise, og er omtrent den tiden det
tar i dag fra Straume og inn til Bergen
med buss (uten kø).
Det blir også vurdert en mer direkte linje
mellom Bergen og Storavatnet, og som vil
kunne gi kortere reisetid enn 22 minutter,
men vi har ikke gått videre inn på disse
alternativene i dette arbeidet.
Det antas at stasjonene vil få avganger
minst hvert kvarter.

8,9

Fyllingsdalen
Bergen

22

Sum:

30,9

Figur 52 Reisetider mellom Straume- Storavatnet og Bergen
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Framtidig markedsgrunnlag
Sotra og Øygarden er et av områdene i Bergensregionen med sterkest vekst både i befolkningstall og næringsutvikling, og det er forventet fortsatt sterk vekst i området, med tilhørende økt
press på transportsystemet. Et overordnet mål er at mest mulig av trafikkveksten i årene som
kommer skal foregå som grønne reiser. Et kapasitetssterkt og forutsigbart kollektivsystem er
sentralt i en slik tankegang.
De alternative traséene for en framtidig bybane er vist i Figur 53. Som beskrevet i kapittel 2.3 er
passasjergrunnlaget i dagens situasjon lavt med tanke på etablering av en baneløsning. Framtidig utvikling vil kunne endre på dette bildet, men et tilstrekkelig markedspotensial for fornuftig
drift av en bybane ligger trolig langt fram i tid. Dette underbygges av betraktninger rundt potensialet for vekst fram til 2040 hentet fra Bybaneutredningen1. Beregnet vekst i befolkning og arbeidsplasser for strekningen Storavatnet – Straume er vist i Figur 54.

Figur 53 Alternative traséer for framtidig bybane

Figur 54 Potensial for befolknings- og arbeidsplassvekst fram til 2040 med moderat og høyt anslag for
byutvikling (Kilde: Bybaneutredningen, Norconsult 2009)

1

Framtidig bybanenett i Bergensområdet, Norconsult 2009.
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I Bybaneutredningen fra 2009, ble følgende kriterier lagt til grunn ved vurdering av potensialet
for etablering av bybane:




2000 passasjerer pr. linjekm
1300 passasjerer/time i rushet
2000 bosatte pr. linjekm mindre enn 400 m fra banen

Med en befolkningsvekst fram mot 2040 på 70 % vil strekningen Storavatnet-Straume kunne få
et passasjergrunnlag på 1200 bosatte pr. linjekilometer. Dette er fremdeles godt under grensen
for hva som defineres som et tilstrekkelig grunnlag. Med dette som utgangspunkt vil trafikkgrunnlaget heller ikke i 2040 være stort nok til å kunne forsvare nødvendige investering i infrastruktur og materiell.
Et annet sentralt poeng er at en reise med bybane vil ta lengre tid enn dagens ekspressbusser
som benytter Vestre innfartsåre og Damgårdstunnelen. Dersom man velger å opprettholde dagens ekspressbusstilbud vil det bety at bybanen vil få sterk konkurranse. Passasjergrunnlaget bør
derfor være enda høyere enn grunnkriteriene tilsier for å ta høyde for at deler av markedet vil
betjenes med buss. Alternativt kan man fjerne ekspressbusstilbudet og overføre alle kollektivreiser til bybanen, men dette vil av flere kunne oppleves som et dårligere tilbud enn dagens.
Det er altså høyst usikkert når passasjergrunnlaget vil være tilstrekkelig stort til å kunne forsvare
en baneløsning på strekningen Storavatnet – Straume, og dette ligger trolig langt fram i tid, trolig etter 2040. Valg av trasé bør gjøres på helt andre kriterier enn dagens bo- og næringsmønster
fordi behov for fortetting for å oppnå ønsket passasjergrunnlag tilsier store endringer i framtidig
bebyggelsesmønster.
Erfaringer fra andre banestrekninger, både i Bergen og andre steder, viser at arealer nær knutepunkt på banestrekninger har høy verdistigning, og utviklingen vil tilpasse seg et kapasitetssterkt
kollektivsystem. Framtidig valg av trasé vil derfor være med på å definere framtidig utbygging i
området, og valg av løsning bør derfor heller fokusere på hvilket utviklingspotensial som ligger
langs de alternative traséene. Mulighet for en trinnvis tilnærming med etablering av bussveg som
etter hvert kan konverteres til bybanetrasé bør også vektlegges høyt.
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RAMS-analyse
I forbindelse med forprosjekt for vurdering av bybane på strekningen mellom Storavatnet og
Straume, er det gjennomført en overordnet vurdering av sikkerhet, drift og vedlikeholdsvennlighet (RAMS2).
Formålet med RAMS-vurderingen har vært å gi en driftsmessig og sikkerhetsmessig vurdering
som innspill til valg av løsning for bybanen på strekningen. Som en del av dette arbeidet, har
vurderingen hatt følgende formål:





5.7.1

Identifisere og vurdere overordnede farer og RAM-forhold for hvert av de ulike alternativene
for bybanen.
Identifisere forslag til tiltak som kan tas med i den videre planleggingen/prosjekteringen av
bybanen.
Identifisere eventuelle konflikter mellom sikkerhet og RAM ved de ulike alternativene.
Oppsummering og totalvurdering av hvert alternativ.

Risikoreduserende tiltak

I vurdering av sikkerhet for grønn, rød og blå linje er følgende forutsetninger lagt til grunn:




Det forutsettes at rød linje krysser under 2-feltsveg i tett kulvert
Tilfredsstillende skjerming mot KL iht. krav der veg og/eller g/s-veg krysser over bybanen.
Dette gjelder alle linjer.
Det forutsettes at områdene med tunnelportaler sikres mot ras og nedfall på spor.

I analysen er det i tillegg identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Det anbefales at disse
vurderes/følges opp i den videre planlegging og prosjektering av bybane mellom Straume og
Storavatnet.
Forslag til risikoreduserende tiltak «grønn linje»:
 Vindskjerming over Sotrabrua.
 Rutiner for å stenge bybanebrua ved uvær.
 Skiting og naturlig lede myke trafikanter inn på lokalveg og ikke over bybanebrua.
 Gjerde inn banen fra Valen stasjon til Drotningsvik stasjon.
 Unngå gjerde mellom spor og gangbane for evakuering over Sotrabrua.
 Forebygge mot villkryssing ved å velge korte bruer framfor høye fyllinger ved Valen stasjon
og etablere planskilte kryssinger for fotgjengere.
Forslag til risikoreduserende tiltak «rød linje»:
 Vindskjerming over Sotrabrua.
 Rutiner for å stenge bybanebrua ved uvær.
 Sikring av tunnelportalområder mot ras og nedfall på spor.
 Sikre ras- og steinsprangutsatte skjæringer.
 Gjerde og skjerming for å hindre nedfall av objekter på spor der bybanen krysser under veg.
Forslag til risikoreduserende tiltak «blå linje»:
 Vindskjerming over Sotrabrua.
 Rutiner for å stenge bybanebrua ved uvær.
 Sikre ras- og steinsprangutsatte skjæringer.
 Gjerde og skjerming for å hindre nedfall av objekter på spor der bybanen krysser under veg
og g/s-veg.
 Utrede brannsikring /ventilasjon i tunnelsystemet øst for ny Sotra bru.
 Gjerde / tilpasset barriere mellom midtstilt g/s-veg og bybanens spor på brua. God merking/skilting.

2

RAM - Reliability, Availability, Maintainability og S – Safety
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Vurdering RAM

For å sikre god regularitet på bybanen, må det legges til rette for vedlikehold og at hendelser kan
inntreffe uten at dette setter bybanen helt ut av drift. Det må blant annet forventes vedlikehold
av brukonstruksjoner som gjør at det ene sporet har behov for å stenge.
Følgende tiltak anbefales for bybanen:


5.7.3

Det anbefales å legge overkjøringsspor på begge sider av Sotrabrua. Overkjøringssporene
legges ved Valen stasjon på vestsiden av Sotrabrua, og øst for Sotrabrua ved henholdsvis
Drotningsvik stasjon for grønn og rød linje og ved Janaflaten stasjon for blå linje.

Konklusjon

Det er gjennomført en RAMS analyse av alternativene for bybane mellom Straume og Storavatnet; «grønn linje» med egen Sotra bybanebru, «rød linje» med ny Sotrabru der bybanen er
sidestilt, samt «blå linje» med ny Sotrabru der bybanen er sentrisk plassert.
I vurderingen er det identifisert og vurdert 9 farer – kritiske enkelthendelser/ scenarioer. Det er
identifisert forslag til risikoreduserende tiltak, og det anbefales at disse vurderes/følges opp i den
videre planlegging og prosjektering av bybane mellom Straume og Storavatnet.
Det er ikke identifisert store sikkerhetsmessige forskjeller mellom de alternative linjene, men
grønn og rød linje vurderes som noe bedre enn blå linje. Forskjellen ligger først og fremst i fremføring av bybanen over Sotrabrua og rett øst for denne, i samtrafikk med andre trafikanter.
I forhold til RAM er de tre alternativene vurder som like. Det er identifisert ett forslag til tiltak for
å bedre RAM-forholdene for bybanen.
Det er ikke identifisert konflikter mellom sikkerhet og RAM ved noen av alternativene.

5.8

Kostnader
Det er gjort kostnadsberegninger med ANSLAG på strekningen Valenkrysset- Drotningsvik for de
tre linjene som er utredet. Enhetspriser er baser på tidligfaseutredningen Bergen-Åsane. Denne
igjen bygger på erfaringspriser fra byggingen av øvrige parseller fra bybanen. Kostnadsberegningene fokuserer på forskjellene mellom de ulike alternativene for å kunne foreta de rette valgene på dette tidspunktet. Det vil i senere faser beregnes komplette anleggskostnader for bybane dersom man går videre med dette.
Grønn linje:
Scenario 1: Hele etableringskostnaden for bybanen er medregnet. Det er lagt til grunn kostnad
for en enkel hengebru ved siden av dagens Sotrabru, kun for bybane.
Rød linje:
Det er regnet på to scenarier:
Scenario 2: rv 555 er ikke anlagt med egen kollektivveg. Bybanen går ved siden av bussfeltene
på brua. Kostnadstallene angir en mindre forberedelse i årene 2017-21 for å anlegge bybane senere. Da må bybanen måtte investere et større beløp når bybanen skal etableres, for eksempel i
2040, fordi underbyggingen på hele strekningen da må bygges. I brukostnadene er det kun tatt
med tilleggskostnader for hva det koster ekstra å forberede rv 555-brua for bybane. Vi har lagt
inn skråstagbru med P-tårn i vårt eksempel.
Scenario 3: rv 555 er anlagt med egen kollektivveg. Hele traseen er da brukt til busstrase før bybanen overtar den. Kostnadstallene angir en større forberedelse i årene 2017-21 for å anlegge
bybane senere, fordi underbyggingen for hele kollektivvegen etableres. Da må bybanen måtte
investere et mindre beløp når bybanen skal etableres, for eksempel i 2040, da underbyggingen
for bybanen allerede er på plass. I brukostnadene er det kun tatt med tilleggskostnader for hva
det koster ekstra å forberede rv 555-brua for bybane. Vi har lagt inn skråstagbru med P-tårn i
vårt eksempel.
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Scen. 1
Grønn linje
MNOK

Scen. 2
Rød linje
MNOK

Scen. 3
Rød linje
MNOK

Fase 1
2017-21

45

Forberedende tiltak for sideanlegg

0

54

243

Tilleggskostnader for bru forberedt for
bybane, skråstagbru med P-tårn

0

1221

1221

Fase 2
2030-70
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Sideanlegg for bybane og alt banetenisk

342

383

194

Bru for bybane, separat hengebru med
H-tårn

1732

0

0

Sum, tillegg for bybane
(uten diskontering)

2074

1658

1658

Figur 55 Anslag-beregninger fra SVV for strekningen Valenkrysset til Drotningsvik. Tallene viser kun tilleggskostnader for bybane. Det er her ikke hensyntatt ulike investeringstidspunkt.

Kostnadene er vist uten diskontering, det vil si at det ikke er tatt hensyn til at investeringene for
bybanen må tas på forskjellige tidspunkter.
Det er gjennomført en investeringsanalyse for tiltakene, der dette beregnes og der vi vurderer
om det vil lønne seg å forberede den nye Sotrabrua for bybane nå, eller om dette bør vente til
bybane eventuelt blir aktuelt i framtiden. Investeringsanalysen finnes i Samlerapport for ny
Sotrabru (11.04.2014).
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EVALUERING
Vi har valgt ut de kravene som vi mener vil være viktigst når bybanetrase skal velges, og vurdert
i hvilken grad de tre linjene innfrir kravene.
Krav

Grønn linje

Rød linje

Blå linje

Kort kjøretid/god geometri
Har fleksibilitet for annen bruk
Godt publikumstilbud for kollektivtrafikk
Positiv virkning for tettsted /gir best markedsgrunnlag
Liten negativ virkning for landskap, natur-, kultur-, nærmiljø
Grunnforholdene er gode
RAMS

Grønn: Innfrir krav
Gul: Innfrir krav bare delvis
Rød: Innfrir krav i liten grad
Figur 56 Sammenligning av de tre alternativene for bybane som er utredet

Et viktig kriterie er kostnader. Dersom det tas en beslutning om at ny rv 555-bru over Hjeltefjorden skal forberedes for en framtidig bybane, vil kostnadene for rød eller blå linje være lavest.
Dersom man velger å først bygge kollektivveg for buss, vil rød linje som overtar kollektivvegen,
være det gunstigste alternativet for bybanen. Hvis det ikke blir bygget midlertidig busstrase for
rød linje, må hele kostnaden som inkluderer all underbygging og ny bybanebru, bæres av bybaneprosjektet alene og alternativet blir mindre gunstig for bybanen.
Dersom det blir tatt en beslutning om at ny Sotrabru ikke skal forberedes for bybane, må det
bygges en egen bru kun for bybanen senere. Investeringsanalysen gjør rede for om det vil være
lønnsomt å vente med forhåndsinvesteringene, eller om ny Sotra bru bør forberedes for bybane.
Når investeringsanalysen holdes utenom, vil rød linje være det mest foretrukne alternativet. Rød
linje har dessuten minst negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø,
og en svært god fleksibilitet for annen bruk i det den også vil være velegnet til bruk som separat
busstrase inntil det blir aktuelt med bybane.
Rød linje vil også nå de lokale markedene langs traseen på en god måte, selv om grønn linje er
noe bedre. Vi anser også at anleggsgjennomføringen for rød linje, med sidestilt busstrase/bybane
på brua, vil være relativt enkel sett i lys av at brua for rv 555 vil bli bygget uansett.
En klar fordel med å ikke investere for en eventuell framtidig bybane, er at man da ikke løper
noen risiko med å velge galt bybaneprosjekt for fremtiden. Man investerer først når man vet hvor
bybanen skal gå. Det kan også tenkes at det velges en slik strategi for rød linje. Det må da undersøkes om planlagt ny Sotrabru vil tåle en egen bybanebru på nordsiden, eller om det estetiske
inntrykket av den nye veibrua da blir forringet.
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OPPSUMMERING
Vår undersøkelse av tre traseføringer for bybane (grønn, rød og blå linje) viser at alle kan kombineres med både bybane på ny Sotrabru og en egen bybanebru på et senere tidspunkt.
Linjevalg mellom Storavatnet og Drotningsvik, og Valen og Straume, er derfor en avgjørelse som
kan tas når bybane eventuelt blir aktuelt. Det er små forskjeller i kjøretider, dekningsgrad (dagens
situasjon) og konsekvenser mellom de ulike trase-alternativene, se Figur 56.
Det som må tas stilling til nå, er selve brua med ilandføring på begge sider, det vil si strekningen
Drotningsvik-Valen. Siden det funksjonelt vil være nokså likeverdig om bane går på ny Sotrabru eller
en egen bybanebru, er det derfor i all hovedsak et teknisk/ økonomisk spørsmål om ny bru bør tilrettelegges for bane eller ikke.
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