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1.

PROBLEMSTILLING/OPPGAVE
Vegsystem Bildøy – Straume er et av 5 innledende forprosjekt som legges til grunn for reguleringsplanforslag for Rv555 Sotra - Bergen. Trase for lokalveg (sekundærveg) mellom
Straume og Bildøy ble ikke valgt gjennom kommunedelplanen, og skal derfor vurderes videre i forprosjektet. Skisser til framtidig vegsystem med hovedveg og lokalveg skal vurderes i samarbeid med Fjell kommune. Fjell kommune er i gang med byomforming og byutvikling både på Bildøy og Straume.
Følgende punkter skal vurderes i det innledende forprosjektet:
1. Det skal gjøres en vurdering av hvordan mulighetene er for kryss på Straume både
for kollektivtrafikk og annen trafikk når hovedvegen legges i miljøtunell (under
lokk) gjennom sentrum.
2. Vurdering av forhold for kollektivtransport og effektiv tilkomst til og fra terminalen
på Straume. Hvordan løses busstilkomst til kollektivterminalen fra vest?
3. Det skal gjøres ny vurdering av løsning for hovedveg og utstrekning av miljøtunnel/miljølokk. Fjell kommune har vedtatt 600 m lengde. Lengde og utforming skal
vurderes i forhold til teknikk og økonomi, i forhold til trafikale løsninger, trafikksikkerhet, krav til forhold til tunnellengde, eksisterende og planlagt bebyggelse, byutvikling, estetikk, nærmiljø med mer.
4. Vurdere bruk av dagens bru over Straumsundet
5. Lokalisering av ny sekundærveg (videre vurdering av de trealternative løsningene
fra kommunedelplanen) mht trafikkmengder, forhold til kollektivtransport, stedsutvikling og landskapsopplevelse.

Prosjektområdet, kartgrunnlag med hovedvegtrase fra kommunedelplanfasen markert
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2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Vegstruktur og hovedtrekk i arealbruk
Hovedvegen går i dag gjennom Straume sentrum, med to-plans kryss nord for Sartor
handlesenter. Mellom brua over Straumsundet og opp til krysset med lokalvegsystemet
ligger vegen i en dyp fjell-skjæring. Lokalvegen går i bru over hovedvegen i krysset.
Kryssområdet ligger omlag 5 meter lavere enn terrenget ved dagens bussterminal (Sartor). Dette forsterker kryssområdet som visuell og fysisk barriere for fotgjengere i tettstedet. Sentrum er i dag funksjonsdelt med offentlige formål (rådhus, sykehjem) i nord, og
handel og næring i sør. Gang- og sykkelveg går i dag langs hovedvegen fra Straumsundet
og opp til lokalvegsystemet ved Foldnes-vegen. På Foldnes-vegen er det fortau på brua i
toplanskrysset. Det er tosidig gangveiløsning videre sørover forbi Sartor-senteret.
Landskapet på Bildøyna er i dag naturprega. Landbruksarealer ligger på begge sider av
riksvegen og består hovedsakelig av naturbeite.

Figur 2 Hovedstruktur i dagens arealbruk Bildøy – Straume - Knarrevik(kilde: Fjell kommune

Figuren over viser arealbruken i Straume sentrum. Nord for Riksvegen ligger rådhus, skoler og sykehjem. Skolene ligger spredt inntil sentrum med Foldnes barneskole nord for
sentrum, Sotra videregående skole på Bildøy og Danielsens ungdomsskole sør for sentrum.
Handelssenteret Sartor ligger sør for riksvegen, og næringsområdet ligger videre sørover
fra dette. Omkring det hele ligger boligområder.
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2.2

Veg/trafikksituasjon

Figur 3

Dagens hovedvegnett i Straume, riksveg markert med rødt, fylkesveg med grønt

Over Bildøy går riksvegen uten nærføring til bebyggelse fram til Straumsundet der det ligger et hytteområde. Gangbane med autovern ligger på nordsida av riksvegen.
Etter kryssing av Straumsundet går riksveg 555 i grensa mellom forretningsområdet i sør
og området med de offentlige funksjonene i nord. Toplanskrysset like nord for Sartor senter fordeler trafikk nord og sør på Litlesotra.

Gangbane langs dagens riksveg på Bildøya

Fylkesveg 209 (Foldnesvegen) krysser over riksvegen i toplanskrysset, og fungerer som en
hovedveg gjennom planområdet i nord-søraksen. Ut fra fylkeseveg 209 går private og
kommunale veger som adkomstveger til bolig og næring i området.
7
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Riksveg 555 deler området i to deler, med få og dårlige sammenbindingspunkt for gående
og syklende. Riksveg 555 har høy trafikkbelastning, og er en dominerende barriere i planområdet
Sekundærvegnettet i Straume sentrum er noe ustrukturert sett i forhold til funksjonsdeling
og innbyrdes nivå/status. Vegsystemet er i dag forgreinet uten å kobles sammen i et bymessig mønster.

2.3

Planlagt utbygging Sotra kystby (Bildøy og Straume).
Kommunedelplanen for Straume (2005-2018) åpner for en utbygging på opp til 2400 boenheter i tettstedet. Det er også et visst fortettings-potensiale i eksisterende boligområder
nær sentrum. Rundt sentrum ligger det i tillegg klart flere store planer for utbygging med
potensiale for mellom 870 og 1970 boliger. Med utgangspunkt i markedet slik det er nå ser
man for seg en realisering av en slik byvekst i en 10-års periode.
Kommunedelplanen for Nordre Bildøy (2013-2024) som ble sluttbehandla 30.11.13, legger
opp til samlokalisering av tett boligstruktur og næringsareal, i nær kontakt mot Straume.
Planen legger opp til en utbygging av 3000 boliger og om lag 100 000 m2 næringsareal
fram mot 2035-40. Dette er illustrert i infofolder fra Kystbyen og Sartor holding.
Det legges opp til mange (2-3000) nye arbeidsplasser i området slik at det skal være kort
veg mellom bolig og jobb.
Illustrasjonene viser en visjon med utbygging med høy tetthet både langs sundet og på
nordre del av Bildøy. Det er under bygging boliger i Sundet på Straume-sida. Her er nivået
fylt ut i sundet ved bruk av tunellmasser for parkeringsanlegget under Sartor

Figur 4 Presentasjon av den nye kystbyen. Kilde: Infofolder Sotra kystby 2013

Fjell kommune har utarbeidet reguleringsplan for sentrumsområdet ved Sartor (2011).
8
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Illustrasjonsplanen (Dronninga landskap) viser at når sentrumsområdene blir transformert
til mer bymessig struktur, blir Straume sentrum mer forgjengerbasert og får høyere kvalitet i uterommene. En viktig del av plangrepet er å flytte parkering under terreng med det
nye parkeringshuset under Sartor. Innkjøringen til parkeringskjelleren blir sør i handelsområdet.

Figur 5 Illustrasjonsplan fra Reguleringsplan for Straume mai 2011. Dronninga landskap.
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Figur 6 Omriss av fylling, tunell og parkeringstunell under Straume sentrum.

På illustrasjonen under er det vist en visjon for en sammenhengende by mellom rådhuset
og handels- og næringssentret ved Sartor. Foldnes-vegen er ønsket utviklet til miljøgate.
Denne visjonen er utarbeidet av Kystbyen og Sartor holding.

Figur 7 Framtids-bilde Straume. (Kilde: Kystbyen og Sartor holding)
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2.4

Bebyggelse, landskap, kulturmiljø og nærmiljø
Landskapsformene i dette skjærgårdsområdet har et relieff med høydedrag i nordsørretning. Disse deles opp av tverrgående infrastruktur, dalsøkk og små vann.
Landskapet kan deles inn i overordna landskapsrom i sundene mellom øyene, og sekundære landskapsrom mellom romdannende terrengformasjoner inne på øyene. Både Bildøy og
Lille-Sotra (med Straume) er så pass store at man ikke opplever sundet og strandlinja fra
områdene midt inne på øyene.
På kartet under vises hovedtrekk i landskapet med markering av verdifulle kulturmiljø omtalt i kommunedelplanen. Landskapet på Bildøy har natur- og kulturlandskapspreg. Skjærgården er variert med flere holmer. Sør for riksvegen på Bildøy er det et område med naturbeitemark.
Terrenget på Straume-siden kan deles i ulike soner. Mot sundet og opp mot næringsområdene er terrenget bratt og småkupert med mange skrenter. I denne sonen er det boligbebyggelse, for det meste eneboliger. Det er innslag av kulturmark, beitelandskap, gardstun
og kulturmiljø med eldre naust. I denne sonen er det solvendt og en god del naturlig terreng og vegetasjon. Landskapet er berglendt og kupert. I dalsøkk kan det være frodig vegetasjon. Øverst på skrentene er det utsikt mot sundet. Noen markerte grønne dalsøkk
forbinder sundet med områdene inne på øya.

Figur 8 Temakart landskapsbilde/kulturlandskap/miljø
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Utsikt mot nordre Bildøy fra knausene vest for Sartor

Terrenget i det bebygde sentrumsområdet er stort sett fylt opp. Det mangler utsikt mot
sundet herfra. Bebyggelsen er fra 1980-tallet hovedsakelig med enkle elementbygg. Sentrumsområdet oppleves som «innland» og har i dag en anonym form. Men stedet er under
transformasjon og vil med det få en bedre uterom-struktur som er mer urban og mindre
bilbasert. Parkering skal legges i fjellhall under Sartor.

Foldnesvegen er viktig lokalveg – gate i Straume i dag. Den skal utvikles til Miljøgate i stedsutviklingsprosjeket.

Stovevatnet med sitt vannspeil danner «gulvet» i et viktig landskapsrom i tettstedet. Dette
er en viktig visuell kvalitet for opplevelsen av dette framtidige byrommet. Vannet må ses i
sammenheng med det grønne daldraget ned mot Straumsundet i vest og Arefjord i øst.
Stovevannet ligger også i siktaksene fra Rådhuset og byutviklingsområdet sør for dagens
toplanskryss område. Et grønt drag dannes også lenger nord mellom sundet og marka.

12
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Tettstedets struktur har Foldnes-vegen som en hovedakse nord-sør. I øst går den parallelle Grønamyrsvegen. Stedets fasader mot nord har vært lukket, og bussterminalen med
parkeringshus er ikke unntak. Dagens bussterminal har betongelementvegger mot nord.
Inngangen til holdeplassene er under tak med inngang fra vest.

Stovevatnet sett fra dagens kryssområde og mot øst. Inntrykket av vannet forstyrres av vegutstyr.

Øst for sentrum ligger boligområder med hovedsakelig småhus- og eneboligbebyggelse og
naturterreng. Naturmarka her består stort sett av åpen lynghei.
Grønnstrukturen på stedet er fragmentert. Det mangler generelt forbindelser mellom de
ulike grønne områdene(både natur- og kulturlandskap) og sundet. Barneskole ligger nord
i sentrum og en ungdomsskole (Danielsens) ligger sør for sentrum. Ungdomsskole og videregående skole ligger sør på Bildøy. Adkomst til disse er bilbasert.
Hele Straumsundet og Bildøystraumen er viktig for småbåter. Landskapet langs Straumsundet har store verdier for landskapsopplevelse og friluftsliv. Vi finner en badeplass på
vestsida Strumsundet ved Søre Straume. Det er også badeplasser ved Skiftedalsvatnet og
ved Bildøystraumen. Stekarvika badeplass ved Arefjordpollen er i liten grad påvirket av
dagens veg.

2.5

Natur-/vannmiljø
Stovevannet med vassdraget ned til Arefjordpollen har lokal verdi som lokalitet for biologisk mangfold i et område med stort utbyggingspress. Ved bekkeutløpet skal det også
være anlagt fisketrapp og vassdraget har potensiale for sjøørret. Bekkeutløpet fra Stovevatnet til Arefjordpollen og vannets østre del har mest verdi.
Det er registrert i Naturbasen at Stovevatnet har vært hekkeområde for toppand (siste
hekking i 1997?). om dette fortsatt er et hekkeområde er uvisst.
I KU er det også nevnt et viktig hjortetrekk forbi Arefjord. Trekket skal være eneste farbare korridor mellom nord og sør på Lillesotra. Det er registrert 4 påkjørsler av hjort i området. Arefjordpollen er en fjordarm som er avsnørt av dagens vegfylling. Derfor er det dårlig
sirkulasjon i vannmassene.
13
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Østre del av Stovevatnet er minst berørt av inngrep i dag og har verdi for biologisk mangfold.

2.6

Landbruk/næringsliv
Fjell kommune planlegger utvikling og transformasjon av sentrum, det gjelder også området for dagens vegkryss mellom Rådhuset og Sartor senter. Eiendomsselskap står bak utvikling og planlegging av den nye kystbyen som er omtalt i avsnitt 2.3 over.
Det er landbruksareal på både begge sider av Straumsundet. På Bildøy er det et område
med naturbeite sør for hovedvegen og ned mot Straumsundet. På motsatt side ved Straume sør, ligger et gardstun med noe innmark i vesthellinga. Det er naustmiljø knyttet til
brua over Straumsundet ved Straume sør. Flere mindre områder sør for sentrum har kulturlandskapspreg.

2.7

Grunnforhold
Berggrunnen i området består hovedsakelig av gneis med god kvalitet. Svakhetssoner i
fjellet går i nord-sør retning og er tilnærmet vertikale. Det er generelt lite løsmasse i området, og mest i forbindelse med forsenkninger, myrer og innsjøer.
Grunnundersøkelser pågår, og kan føre til linjejusteringer. Forholdene med dybde til fjell
under Sartor og sør for Stovevatnet vil avgjøre om det blir mulig gjennomføring med fjelltunell under Straume, eller om det blir betongtunell(betong-lokk) eventuelt kombinert
fjell- og betongtunnel.

14
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3.

TEKNISK KRAV FOR HOVEDVEG
OG LOKALVEG

De viktigste og grunnleggende tekniske kravene for hovedveg, og lokalveg Bildøy –
Straume er gjengitt nedenfor justert til de nye betegnelsene i nylig oppdaterte håndbøker.
3.1

Rv
•
•
•

555
Standardklasse H7 – ÅDT over 12000 Tungtrafikkandel 10%
Fartsgrense 80 km/t
Tverrprofil (kilde Hb017)

Figur 9 Tverrprofil H7, 20m vegbredde

Tunnelklasse E, to-løps tunneller 2xT9,5 profil for alle hovedtunneler.
3.2

Lokalveg Bildøy – Straume
• Standardklasse H1 – ÅDT mindre enn 12000.
• Fartsgrense 60 km/t
• Tverrprofil (kilde Hb017)

Figur 10 Tverrprofil H1, 8,5m vegbredde og ÅDT 4000-12000

Ny lokalveg kan tilpasses dagens riksveg som har en vegbanebredde på 7,1-7,5m. Kravene til horisontal og vertikal linjeføringer for lokalvegen vil være noe mykere.
3.3

Gang- og sykkelveg Bildøy – Straume
Det legges opp til gang- og sykkelveg langs lokalvegen mellom Bildøy og Straume med
samlet bredde 5 m. Det må bygges ny g/s bru eller utvides på dagensbru over Straumsundet. Sykkelfelt anlegges på samme nivå som øvrige kjørefelt. Her er det aktuelt å legge
sykkelfeltene på samme side over brua, og ensidig videre langs lokalvegen.

15
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Figur 11 Tverrprofil for gang- og sykkelveg

4.

TIDLIGE ALTERNATIVER OG GROVSILING

4.1

Hovedveg og lokalvegalternativer i Kommunedelplanen
Traseen for ny fire-felts hovedveg følger dagens trase, men legges under terreng gjennom
Straume sentrum. På Bildøy rettes kurven ut mellom Bildøystraumen og nytt toplanskryss
midt på øya. Nytt Straumekryss er vist øst for Straume sentrum i Arefjorden. Lokalvegforbindelse mellom Bildøy og Straume er en del av forprosjektet.
I KDP ble det konkludert med 3 alternative lokalvegløsninger for videre arbeid.

Figur 12 Kommunedelplanens tre lokalvegalternativer

Illustrasjonen over viser de tre lokalvegalternativene fra KDP. Nordre alternativ viser bru
over fra Bildøy opp gjennom et dalsøkk i boligområdet vest for Fjell rådhus.
Midtre alterantiv viser ny bru over eksisterende Gamle Bildøybru i sundet. En bru her må
legges minst 25 meter over dagens grunnet krav til stigning på den nye vegen. Søndre alternativ viser en ny bru lengre sør i sundet, med vegforbindelse over Bildøy via den videregående skolen til nytt kryss.
Nordre alternativ med seilingshøyde på 13m, er i konflikt med boligbebyggelse på Straume-siden og hyttefeltet på Bildøy. Et verdifullt skjærgårdslandskap vil også få store inng16
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rep. Lokalvegløsningen vil ikke betjene søndre Bildøy og området ved Sartor med blant
annet ny parkeringshall i fjell.
Midtre alterantiv vil danne en markant bru, i minimum 25m høyde, som blir liggende
nær ny hovedvegsbru. Den kan derfor bli en visuell barriere for nye boliger i sundet. Ilandføringen på Straumesiden er vanskelig både i forhold til terreng og bebyggelse.
Søndre alternativ ble i KDP-arbeidet ansett som uaktuell fordi det ble altfor lang omveg
for kollektivtransporten mellom Bildøy og Straume og alternativet hadde høyest kostnad. I
de nye vurderingene knyttet til reguleringsparbeidet, der vi nytter dagens rv 555 til lokalveg/kollektivveg, har denne vegløsningen blitt aktuell igjen som en framtidig supplerende
lokalvegforbindelse mellom Bildøy og Straume. Den gir muligheter for å knytte deler av
tettstedet godt sammen uten å føre mye trafikk gjennom Straume sentrum. Veg fra Arefjorden mot Storskaret og Fv209 sør for Sartor er regulert. Oppstart anleggsarbeid er planlagt i slutten av 2014. Denne vegen kan sammen med ny lokalveg i søndre alternativ danne et søndre ringvegsystem avlaster hovedveg og lokalveg i Sotrasambandet.
I det innledende forprosjektet legges de tre alternativene til grunn for videre alternativssøk
til helhetlig vegsystem for Bildøy – Straume. Løsningen må tilpasses stedsutviklingsprosessen for Bildøy og Straume.
4.2
4.2.1

Innledende forprosjekt i reguleringsplanarbeidet
Idèverkstemøte – mulighetsstudier

I verkstedmøte i Straume den 27.august 2013 ble det arbeidet med skisser for vegsystemet Bildøy – Straume. De tre alternativene fra kommunedelplanen i nord, midt og sør, ble
drøftet.
Etter verkstedet ble det oppsummert i alt 6 ulike helhetlige ideer for hovedveg, lokalveg og
kollektivtrafikk. I tillegg hadde Fjell kommune et eget verksted (i september) der lokalbefolkning ble bedt om å komme med forslag. Ideer og skisser fra dette verkstedet ble tatt til
betraktning for om mulig å utvide antallet løsningsforslag som utgangspunkt for grovsiling.

4.2.2

Kriterier for utsiling av alternativer

Kommunedelplanen med føresegner gir følgende kriterier for utsiling av alternativer:
 Det skal være et 600m langt miljøtunell/lokk under Straume sentrum for hovedvegen
 Muligheter for kryss med lokalvegen i Straume sentrum skal vurderes
 Lokalvegløsning vestover fra Straume skal velges med bakgrunn i de tre alternativene
fra Kommeunedelplanen
 Best mulig kollektiv-framkommelighet
 Mulighetene for å benytte eksisterende bru vurderes
Miljøtunell/lokk under sentrum skal ivareta muligheter for stedsutvikling i nåværende hovedvegkryss i Straume. Fjell kommune har i sine føresegner til kommunedelplanen bestemt at det skal være miljølokk/tunnel for hovedvegen i minimum 600 m under sentrum.
I prosjektet vurderes to varianter for hovedveg under Straume:
Mulig gjennomføring med fjell-tunnel
Mulig gjennomføring med betongtunnel(betong-lokk)eller kombinasjon fjell- og betongtunnel
Begge disse beregnes å oppfylle hensikten med føresegnene i kommunedelplanen.

4.2.3

Grovsiling av alternativer for videre arbeid i forprosjektet

Alle skissene og variantene som viste kort lokk/tunnel fra kreativ fase ble silt ut på bakgrunn av kriteriene vist over. (Alternativ 1, 4 og 5). Vi hadde da fire skisse-alternativ fra
kreativ fase med videre:
•

Alternativ 2, med lokalveg langs 555.
17
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•
•
•

Alternativ 3, med lokalveg langs og over 555. Gate med buss/bane på «lokket» i
Straume.
Alternativ 4var, ny lokalveg i sør (tilsvarende Alternativ 2 fra KDP-fasen) kollektivfelt langs 555.
Alternativ 6, ny lokalveg 700-800m lenger sør i sundet (tilsvarende Alternativ 3 fra
KDP-fasen) som kobles på Fv209 til ringvei.

Alternativ 2, lokalveg langs 555

Alternativ 3, lokalveg langs 555, egne felt for kollektiv i gate over lokket
18
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Alternativ 4 var, lokalveg langs 555(med kollektiv), + lokalvei i sør

Alternativ 6, lokalvei i sør
Figur 13 Underveis-skisser av alternativer som ble arbeidet videre med
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4.2.4

Vurdering av kryss sentralt i Straume

Kryss med hovedvegen i Straume sentrum er vurdert i kreativ fase. Det ble sett på flere
alternativer med avkjøring rett vest for sentrum. Vekslingsfelt og ramper ville startes på
brua. Det viste seg at lengden på vekslingsstrekningen før tunnelåpningen ble for kort i
forhold til kravene. Det blir også for kort avstand mot krysset på Bildøy fram til en ny avramping mot Straume. Normalen tillater ikke vekslingsstrekning på bru.
En løsning der avkjøringen kun skulle være kollektivfelt ble også vurdert, men de samme
begrensningene vil jo gjelde her. I tillegg vil en slik løsning med et felt kun forbeholdt kollektivtrafikken være vanskelig å håndheve i praksis. Videre utredning om kryss med hovedvegen er lite aktuelt ut fra de krav til vegutforming og avstand til toplanskryssene på
Bildøy og i Arefjorden. Løsningen med egne felt for kollektiv opp mot Straume sentrum er
vist i Alternativ 3, og dette alternativet siles ut på bakgrunn av forholdene forklart over.
4.2.5

Vurdering av kollektivframkommelighet

Vurdering av best kollektivframkommelighet skulle videre ligge til grunn for valg av ny lokalveg-trase. I alle alternativene tar kollektivfeltene av i toplanskryssene og følger lokalvegsystemet fram til terminal i Straume sentrum. Alternativ 2 og 4var som viser lokalvei i
midtre alternativ mellom Bildøy og Straume gir den beste løsningen for buss, med minst
mulig svingebevegelser og omveier. Alternativ 6 siles ut på bakgrunn av dette.
Kollektivvei fra øst er vist i egen trase på sørsiden av Stovevatnet, noe som gir prioritering
for trafikken mot Bergen fra Straume. En slik kollektiv-trase kan benyttes til buss-vei fram
til det eventuelt blir aktuelt å bygge bybane og ny kollektivterminal i Straume.
Det er ønskelig at den eksisterende brua over Straumsundet kan benyttes til ny lokalvei i
løsningen. Med ny riksveg blir det til sammen 6 felt med bru over Straumsundet på et
sted. Av hensyn til veg-geometri (siktforhold, tunellpåhugg etc) bør ny hovedvegbru ligge
sør for eksisterende bru.
Bygging av 2-etasjes bru har vært lansert. Dette vil kreve ny bru i byggeperioden, og riving av eksisterende bru, og blir en dyr løsning. I tillegg blir dette en stor barriere for tilgrensende boliger. Dette utredes derfor ikke videre i dette forprosjektet.
4.2.6

Vurdering av trafikken i nytt bymessig sentrum i Straume

Alternativ 4 viser en ny lokalveg og bru sør for riksvegen som supplement til å bygge lokalveg parallelt med ny riksveg over Straumsundet.
Dersom lokalvegen føres inn slik, bør Foldnesvegen vurderes stengt for trafikk. Innkjøringen til Parkeringshuset sør i sentrum nås langs Fv209. Det blir inngrep i lokalmiljøet langs
gamle Bildøyveg i Straume sør og det kan bli stor barrierevirkning av bru og veg for bebyggelsen langs Straumsundet.
Løsningen gir dobbel lokalveg i bru over Straumsundet, med en mulighet for trafikkøkning
i Foldnesvegen. Økonomiske og bymessige hensyn gjør at alternativ 4 siles ut.

4.2.7

Oppsummering

Alternativ 2 velges på bakgrunn av silingen for videre vurdering. Alternativet har flere varianter og utviklingsmuligheter hvis man ser dette i et lengre tidsperspektiv.
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Figur 14 Alternativ 2

Forslaget i Alternativ 2 er fleksibelt i forhold til utvikling av kollektivterminalen i Straume.
Løsningen kan i første fase benytte eksisterende bussterminal. I senere fase kan kollektivtraseen bygges som prioritert buss-vei, som senere kan konverteres til bybane. Ny kollektivterminal kan legges nord for dagens.
For å unngå store trafikkmengder i sentrumsgatene, vil avlastende sekundærveier i krysset ved Arefjord sørover via Storskaret til søndre del av sentrum og parkeringsanlegget
der, og nordover til nordre del av Straume og Foldnes, være viktige helhetsgrep for vegsystemet på stedet. Krysset ved Arefjord vil bli det nye Straumekrysset der trafikken fra
øst og vest kan fordele seg til ulike deler av Straume sentrum. Dette systemet vil også
kunne avlaste biltrafikken på lokalvegen i samme korridor som ny rv 555 mellom Bildøy og
Straume
Lokalvegsystem mellom Bildøy og Straume som er vist i alt 6, i tillegg til lokalveg langs rv
555, ses ikke på som alternativ i dette prosjektet, men som en videre utvikling av vegsystemet i Straume på lang sikt.
Alternativ 2 kan skilles i to varianter som avhenger av mulighetene for fjell-tunnel under
Straume.
- fjelltunnel under Straume
- kombinert fjelltunnel/betongtunnel forbi Straume
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Figur 15 Alternativ 2 med oppsummering av utviklingsmuligheter
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5.

BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV
ANBEFALT ALTERNATIV

5.1

Vurderingskriterier
Veganlegget er vurdert etter tilsvarende tema som de andre innledende forprosjektene i
Sotrasambandet. Det er gjort tilpasninger der tema ikke er relevante.
-

5.2

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon/trafikksikkerhet
Fleksibilitet i bruk (annen bruk på senere tidspunkt)
Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon (stengt tunnel eksempelvis)
Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk
Tettsteds-utvikling, landskapsopplevelse, kulturmiljø
Omfang og kompleksitet av konstruksjoner
Friluftsliv og nærmiljø inkl. støy/luftforurensing
Naturområder og vannmiljø
Landbruk og næringsliv
Grunnforhold
Anleggs-/gjennomføringsfasen
Utbyggingsetapper

Veg-geometri/romkurve/ trafikksituasjon/trafikksikkerhet
Hovedvegen føres i tunell under Straume sentrum. Dybden til fjell vil avgjøre om det er
mulig å bygge hele eller deler av traseen som fjell-tunnel. Hovedvegen vil berøre østlige
del av Stovevatnet. Det er mest aktuelt med utfylling av dette området. Nivå og omfang
av veganlegg og fylling er avhengig av hvilken trasè og hvilket nivå man må ha på fjelltunnelen under Straume. Vestre del av Stovevatnet er mulig å demme opp for å kunne bevare vannspeilet i sentrum.
Lokalvegen føres på terreng opp til Straume sentrum, der den får en horisontalgeometri
som er tilpasset stedets planlagte bystruktur. Den nye linjeføringen har fartsdempende effekt (retningsendring).
Det nye krysset i Arefjord vil bli det nye Straumekrysset med fordeling av trafikken til og
fra Straume og parkeringsanlegget på Straume fra både vest og øst, nord og sør på sikt.
Planene for den nye kystbyen vil gi et sentrum med bygater. Det legges opp til bilparkering under terreng. Den nye byen vil ikke bli så tilgjengelig for biler som i dag.
Bygging av ny fylkesveg mellom nytt Straumekryss, Foldnesvegen og sentrum sør (parkering) synes å være et viktig virkemiddel for å få ned trafikken i sentrum.
For trafikk til sentrum fra øst, vil tiden det tar å komme til innkjøringen til parkeringskjelleren bli omtrent lik (2 min) fra nytt Straumekryss om man følger lokalvegen gjennom sentrum eller ny Fv209. Fra Straumekrysset i Arefjorden til P-huset er det 1,56 km mens det
via lokalvegen vil være 1,49 km. Fra øst vil det være raskere og enklere å kjøre ny fv 209
via Storskaret enn via lokalvegnettet i sentrum.
For å få ned trafikken ytterligere, vil ny veg mot sentrum ved Foldnes i nord via nytt
Straumekryss minske trafikken på lokalvegen i sentrum.
Fra vest er det 1,58km fra Bildøykrysset langs lokalvegen til P-huset. Via nytt Straumekryss er avstanden 3,5km. Fra vest blir Bildøykrysset og lokalvegen i utgangspunktet et
raskere alternativ. For å redusere trafikken fra vest mot parkeringshuset gjennom sentrum
må man sette i verk tiltak som reduserer hastigheten for trafikken. Dette kan være tiltak
som holder gata åpen for trafikk, men samtidig er mer «kronglete» fordi den er mer fotgjengerprioritert. Smalning av gateløpet med treplantinger og andre møbler og bruk av
prinsipper som «shared space», kan gjøre at biltrafikken kan kjøre her, men på bylivets
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premisser. Da kan de som har dårlig tid velge den mer forutsigbare og raske veien. En
løsning som stenger for trafikken kan vurderes dersom dette ikke fungerer. Envegskjøring
og/eller stenging for gjennomkjøring vil tvinge lokaltrafikken også fra vest gjennom
Straumekrysset.
Et viktig prinsipp med vegsystemet er at kollektiv og fotgjengere og syklister skal få kortere vei til sentrum enn biltrafikken. For trafikken fra øst, er bygging av ny Fv forbindelse til
sentrum sør og parkeringshuset en viktig snarveg som demper trafikken på lokalvegen i
sentrum.
For at biltrafikken fra vest ikke skal velge lokalvegen , er det viktig at Foldnesvegen oppfattes som bygate og er fotgjengerprioritert. Da kan trafikken reduseres med ulike tiltak
deretter hvert.
Vegsystemet vil ha en oversiktelig struktur med tydelige overganger fra hovedveg til lokalveg i Bildøykrysseet og nytt Straumekryss. Lokalvegene i Straume sentrum må utformes
som et gatenett med fotgjenger –og kollektivprioritering. Slike gaterom skal være prioritert for fotgjengere, være logiske og lesbare og universellt utformet. Det vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikkanter, når farten på biltrafikken dempes.
5.3

Fleksibilitet i bruk
Kollektivterminalen og kollektivtrase kan utvikles over tid. Eksisterende bussterminal og
evt. kollektivfelt langs lokalvegen nord for Stovevatnet kan benyttes i første fase. Kollektivtraseen sør for Stovevatnet kan bygges som buss-veg og senere evt. bli bane, med ny
kollektivterminal for buss og bane.
Flere alternative lokalveger fra det nye Straumekrysset kan fordele trafikken derfra og sør
og nord for sentrum slik at sentrum ikke belastes med gjennomgangstrafikk i Foldnesvegen.

5.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon
Ved stengt tunnel vil det finnes omkjøringsmuligheter på lokalveiene.
En løsning med to separate bruer, dvs bruk av eksisterende bru for lokalvegen, gir sikkerhet ved avvikssituasjoner i tunell. Åpninger i midtdeler i begge ender av tunnelen under
Straume vil gjøre toveis trafikk i et tunnelløp mulig i avvikssituasjon.

5.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk
Kollektivknutepunktet vil ligge sentralt i byen med kort vei til handel og service.
Kollektivtilbudet vil kunne forbedres etter hvert som egen kollektivtrase mot øst og ny kollektivterminal bygges. Kollektivknutepunktet på Straume er et av de stoppestedene som
har flest mennesker beboende i gangavstand på hele strekningen.

5.6

Gang – og sykkeltrafikk mellom Bildøy og Straume
Gang- sykkelveg på strekningen kan bygges som en 5 m bred sykkelveg med fortau. Dette
medfører utvidelse av brua over Straumsundet.

5.7

Tettstedsutvikling, landskapsopplevelse
Lokalvegføring og terrengforming ved dagens to-plans kryss vil gi mulighet for en betydelig stedsreparasjon i Straume. Lokalvegen vil ligge på oppfylt terreng, og dette vil gi vegen
og gatene et bedre samspill med sideterreng og byrom. Det vil bli bedre visuell kontakt
mellom nord og sør i Straume sentrum, da gatenettet kan danne åpne gaterom i en bymessig struktur gjennom stedet. Sentrum er i dag «delt» mellom offentlige funksjoner i
nord og næring og handel i sør. En bedret sammenheng i gatenettet er et viktig bidrag i
byomformingen her. Dersom Stovevatnet heves noe ved oppdemming i øst, kan vannspeilet bli et attraktivt element i stedsreparasjonen.
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Flybildet viser området for dagens kryss og stedsreparasjon

Figur 16 Underveis skisse av muligheter for byutvikling (fiolett) i forhold til nytt vegsystem

5.8

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner
Forslaget innebærer ny firefelts bru ved siden av eksisterende bru, og føringen av hovedveg inn i tunnel i terrenget på østsiden av sundet er utfordrende. Dette gjelder blant annet
skjerming av støy og horisontalkurvatur mellom de to bruene.
Selve tunnelens kompleksitet avhenger av grunnforholdene som er under utredning. En
løsmassetunnel vil være mer komplisert å bygge enn en fjelltunnel. Eventuell opppdemming av Stovevatnets vestre del må vurderes opp mot mulighetene for å bevare eller
gjenskape landskap i området. I landskapsrommet i østre del av Stovevatnet og mot det
nye Straumekysset, blir terrenget kraftig omformet av veganlegget. En gang- og sykkelvei
skal også innpasses her.

5.9

Friluftsliv og nærmiljø
Tiltaket har en positiv virkning for nærmiljøet i tettstedet Straume. Det nye vegsystemet
med hovedveg i tunnel under Straume gjør det mulig å utvikle den fragmenterte grønnstrukturen til å bli mer sammenhengende. Naturlandskapet og landskapselementer som i
dag er avstengt fra byrommene, vil kunne trekkes inn som opplevelseskvaliteter. Det gjelder blant annet Stovevatnet som kan bli mer synlig.
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I østre del av Stovevatnet blir opplevelseskvaliteter og naturmiljø sannsynligvis forringet
av veganlegget. Arealene langs Straumsundet er viktige for friluftslivet og kan knyttes
bedre til sentrum av Straume når riksvegen legges i tunell

Straumsundet nord for dagens riksvegbru

5.10 Kulturmiljø
Ved Bildøystraumen ligger et verdifullt kulturmiljø med gammel bru, brygger og naust.
Kulturmiljøet langs sundet blir i liten grad berørt av vegprosjektet. Kulturmiljøet rundt
garden Storhaugen på Bildøy like øst for dette blir berørt av valgt vegtrase for rv. 555. Her
er det et eldre gardsmiljø med kulturmark og rester av en gammel veg. Det er i det samme området registrert automatisk fredede kulturminner som er i konflikt med planlagt
rv. 555.

Kulturmiljø ved Bildøystraumen

Kulturmiljøet i Straumsundet er knyttet til naustmiljø i sundet ved gamle Bildøybrua.
Et område med naturbeite ned mot Straumsundet er planlagt utbygd, se figur 4 i kap. 2.3
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Kulturmiljø i Straumsundet, Gamle Bildøybru t.v. og naturbeite sør for rv 555 t.h.

5.11 Naturområder og vannmiljø
Stovevatnet vil bli sterkt påvirket av tiltaket uansett hvilken løsning som velges. Tunnelåpning ligger i begge alternativene i nærføring til vannet. Det kan være aktuelt å demme
opp Stovevannet i vest i stedet for bare å fylle igjen for vegen og banen i øst. Det er ikke
klart hvilken virkning dette vil ha for biologisk mangfold og da særlig fisk. Det er uklart om
vannet fortsatt er hekkeområde for toppand. Tiltaket vil ha virkning for registrert hjortetrekk nord sør på Lillesotra da barrierevirkningen forsterkes.
For å beskrive avbøtede tiltak for vassdraget må mer kunnskap om dagens situasjon innhentes i videre arbeide med reguleringsplanen. Det samme gjelder for kryssingsmuligheter
og trafikksikkerhet i forhold til hjortetrekket.
Den østligste delen av Stovevatnet blir mest berørt av veganlegget. Det må i videre arbeide
med forprosjektet undersøkes om det er mulig å sikre/reetablere et hensiktsmessig bekkeløp for utløpsbekken fra Stovevatnet til Stekarvika. Det bør vurderes om det er mulig å tilrettelegge bekken slik at ønsket økologisk utvikling kan oppnås (fiskevandring).

På grunn av risiko for partikkelforurensning blir anleggsperioden en utfordring for naturmangfoldet både for Stekarvika og Arefjordpollen. Tiltak kan imidlertid redusere negative effekter.
5.12 Landbruk og næringsliv
Landbruksområder blir ikke berørt på strekningen. Næringslivet i Straume sentrum vil få
økte muligheter i å utvikle handel og næring i et tettsted med mindre gjennomgangstrafikk, og bedre tilrettelegging for gående og syklende.
5.13 Grunnforhold
Grunnundersøkelser angående dybde og kvalitet på fjell i tunneltraseen pågår.
5.14 Anleggs-/gjennomføringsfasen
Langs partiet mellom Bildøykrysset og det nye Straumekrysset ligger ny Rv 555 i hovedsak
uten konflikt med dagens veg. Dette innebærer at ny veg kan bygges mens trafikken fortsatt går på dagens veg. Noe faseomlegginger ved Bildøykrysset og Straumekrysset må
imidlertid påregnes.
For øvrig vil de tyngste anleggsarbeidene foregå ved Straumsundet og i tunnelen under
Straume, som blir et stort anleggsarbeid i seg selv.
Når ny hovedveg er etablert og trafikk satt på, kan dagens veg ombygges til lokalveg. Det
største inngrepet vil måtte foretas i Straume sentrum, og framdrift og faser her bør skje i
samarbeid med Fjell kommune .
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5.15 Utbyggingsfaser
Det følgende avsnittet gjelder ny Rv 555 og lokalveg. Mulighet for videre utbygging omtales i neste kapittel.
På strekningen det nye Straumekrysset – Bildøykrysset er det ingen kryss/avkjørsler på
hovedvegen i forslaget til løsning. Denne strekningen bør bygges i en etappe.
Det er imidlertid prinsippielt sett gode muligheter for etappeinndelinger både i det nye
Straumekrysset ved Arefjord og Bildøykrysset, hvis det er ønskelig å etablere lokalvegnettet trinnvis.
Selve hovedvegprosjektet Arefjord – Straume etableres enklest som en helhetlig utbygging. Når ny hovedveg er etablert og trafikk satt på, er det imidlertid gode muligheter for å
bygge ut lokalvegnettet i etapper. Denne utbyggingen kan om ønskelig følge kommunens
framdrift for den videre arealutviklingen av Straume sentrum og kystbyen Bildøy-Straume,
hvor dagens Rv 555 kan fungere som lokalveg i en første etappe.
Videre er det muligheter for etappevis utbygging av kollektivtrasé fra Straume og østover
som busstrase. En variant her er å legge busstraseen over på dagens veg fra Straume og
østover, da denne vegen allerede planlegges utbygd med kollektivfelt. I en senere fase kan
en egen kollektivtrase sør for Stovevatnet bygges som bussveg og senere omgjøres til
eventuell bybane, med ny kollektivterminal for buss og bane sentralt i Straume sentrum.
En slik separat buss-/kollektivtrase vilgi en svært god avvikling av kollektivtrafikken fra
Straume sentrum og videre østover mot Bergen.
5.16 Videre utvikling av vegsystemet på Straume
Det vil være muligheter for å bygge på løsningene i sambandet Sotra-Bergen med ytterligere suppleringer i sekundærvegnettet.
På kort sikt skal det bygges ny fv 209 fra det nye Straumekrysset til krysset med Arefjordvegen ved Storskaret. Denne vegen er ferdig regulert og er inne på fylkesvegbudsjettet allerede i 2014/2015. Denne vegen vil være svært viktig for å kanalisere personbiltrafikken
inn mot parkeringsanlegget under Straume. Parkeringsanlegget har inn og utkjøring fra fv
209 Arefjordvegen i Straume sør, jf planskissen på neste side.
På noe lengre sikt vil det være behov for et vegsystem som fører trafikken fra Foldnesområdet inn til handlesenteret via fordelingspunktet i det nye Straumekrysset uten å benytte
det sentrale gatenettet i sentrum. Fjell kommune ønsker å utvikle gatenettet i Straume
sentrum til et sammenkoblet gatenett med lite biltrafikk. Denne vegen er illustrert i kommunedelplan for Straume sentrum (2005), men det foreligger ikke noen reguleringsplan
for den.
På lang sikt kan man tenke seg en forlengelse av dagens lokalvegsystem i Straume sør
mot vest med ny bru over til søndre Bildøy og videre forbindelse nordover på Bildøy til
Bildøykrysset. Det kan videre være tjenlig med en gang- og sykkelveibru mellom nordre
del av Bildøy og Straume i forbindelse med etablering av den nye Kystbyen på Bildøy.
En mulig faseinndeling er illustrert i figurene under. De grønne feltene markerer byutviklingsområdet på Bildøy og Straume sentrum. Lokalvegnett er markert med blått, og miljøgater i sentrum med grønn farge. Kollektivtrasèen som buss-vei og senere eventuelt bane
er vist med rødt.
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På kort sikt (2014 – 2022) Bygging av rv 555 sambandet Sotra-Bergen

Her er det vist en av flere mulige løsninger for kollektivtraè (rød). To av feltene på ny hovedveg er også aktuelt.

Figur 17 Fase 1
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På mellomlang sikt (2022-2030). Vurdere og evt. bygge ny gang- og sykkel forbindelse
mellom Bildøy nord (Kystbyen) og Straume. Bygging av forbindelse fra Straumekrysset og
til Foldnes/Straume nord.

Figur 18 Fase 2, mellomlang sikt. Utvikling av flere lokalvegadkomster fra Straumekrysset

På lang sikt. Bygging av ny lokalveg Bildøy –Straume som del av ringvegsystem BildøyStraume-Arefjord-Foldnes.
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Variant av ringvegtrase i sør øst for næringsområdet.

Figur 19 Muligheter for en søndre ringvei på lang sikt
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5.17

Forslag til geometri for hovedveg og lokalveg
Under vises formiskede veggeometritegninger fra forprosjektetfasen. Tegningene er vist
med profiler i tegningsvedlegget.

Figur 20 Hovedveg og lokalveg-geometri Bildøy – Straume(foreløpig 17.3.14) Hovedvegtrase er
vist som forslag til fjelltunell.

Figur 21 Forslag til geometri for lokalveg og gang- /sykkelveger.
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6.

EVALUERING OG OPPSUMMERING
Lokalveg langs hovedvegtraseen som vist i Alternativ 2 er det alternativet som tilfredsstiller de ønskede kriteriene best. Alternativet vil ha enten fjelltunnell eller betong- og fjelltunnel) for hovedvegen under Straume. Grunnundersøkelser vil avklare mulighetene for
dette. Fjelltunnel gir en enklere konstruksjon og en mindre komplisert anleggsperiode i
Straume. Virkningen for nærmiljø (inkludert støy og luftforurensning) og friluftsliv blir
mindre negativ både med en enklere anleggsfase og noe mindre inngrep i landskapet.
Både betongtunnel og fjelltunell har store konsekvenser for naturområder og naturmiljø
som berøres, men fjelltunell vurderes som noe bedre i forhold til disse verdiene, da vannsystemene i mindre grad berøres.
Et viktig fordelingspunkt for biltrafikken i området fra øst og vest vil være nytt Straumekryss ved Arefjorden der gjennomfartstrafikken og lokaltrafikken til og fra Straume på
sikt kan fordeles slik at en kan unngå stor trafikkbelastning av personbiler i sentrumsgatene.
Alternativet gir muligheter for en fleksibel videreutvikling av det området som er et stort
veg- og kryssareal og en vesentlig barriere i dag midt i Straume sentrum . Lokalvegløsningene vil bidra til å utvikle et sammenkoblet gatenett som fordeler trafikken i sentrum
slik at flaskehalser unngås. For å hindre uønsket biltrafikk i sentrum er det i tillegg mange
trafikkregulerende tiltak som kan vurderes.
Det er fullt mulig å bygge videre på lokalvegsystemet i Bildøy-Straumeområdet som kan gi
gode forbindelser mellom ulike deler av Kystbyen og som kan bygges ut i takt med arealutviklingen i byen, jf omtale av mulige løsninger i kapittel 4.
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