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1.

SAMMENDRAG
Denne rapporten har tittelen «Innledende forprosjekt, Vegsystem Kolltveit – Bildøy» og er en
mulighetsstudie for strekningen Kolltveit – Bildøy. Dette området er den vestligste strekningen av
prosjektet Rv 555 Sotra – Bergen. Hovedhensikten med prosjektet totalt sett er å etablere ny 4felts riksveg fra Sotra (Kolltveit) til Bergen (Storavatnet). God fremkommelighet for kollektivtrafikken og etablering av sammenhengende GS-tilbud langs strekningen er en viktig del av oppgaven for totalprosjektet.
Problemstilling / oppgave for strekningen Kolltveit – Bildøy er nærmere beskrevet i kapitel 2.
De viktigste målene med den innledende fasen har vært å se nærmere på tre delstrekninger:
· Kryssområde Kolltveit – Finne en god løsning som knytter den nye vegstrekningen til eksisterende vegnett på Sotra. Fv 561 fra Sotra nord og Fv 555 fra Sotra sør møtes i det punktet
der Rv 555 starter på Kolltveit. Trafikkavvikling, arealbruk og konsekvenser for nærområdet
er sentrale tema.
· Kolltveittunnelen og kryssing av Bildøystraumen. Utfordringen her er å finne en god løsning
på kryssing av Bildøystraumen i kombinasjon med Kolltveittunnelen.
· Bildøykrysset. Utfordringen her er å finne en god løsning på et to-plans kryss som takler planer om fremtidig utbygging på Bildøy og som gir god fremkommelighet for kollektivtrafikken
og en god tilknytning for lokalvegsystemet fra Bildøy til Straume sentrum.
Det er komplekse vurderinger, og en hel rekke forskjellige tema er vurdert for de forskjellige løsningene slik det fremgår av kapitlene 5,6 og 7 i rapporten.
Dagens situasjon er beskrevet under kapitel 3 og de viktigste og mest grunnleggende tekniske
kravene er omtalt under kapitel 4.
Arbeidsmetodikk:
Arbeidet med strekningen Kolltveit – Bildøy startet med en idédugnad avholdt på kommunehuset
i Fjell kommune den 27.08.2013. Her var hovedhensikten at alle idéer skulle komme frem tidlig i
prosessen. Tenkbare løsninger ble grovskissert under denne samlingen. Rambøll bearbeidet skissene i etterkant av samlingen og grupperte løsningene for videre bearbeiding. De mulige løsningene ble så gjenstand for en grovsiling som ble presentert for ekstern samarbeidsgruppe underveis i planarbeidet. Ekstern samarbeidsgruppe består av representanter for Fjell kommune, Bergen kommune, Skyss, fylkeskommunen med flere. Alternativene som ble forkastet under grovsilingen er presentert under kapitel 5 i denne rapporten.
De beste idéene ble videreført og bearbeidet ved at Rambøll startet en grov prosjektering av løsningene. Dette arbeidet er presentert i rapportens kapitel 6 der løsningene er vist skissemessig
og konsekvenser innenfor 16 forskjellige temaer er beskrevet for hver enkelt løsningsidé.
Under kapitel 7 med tittel «Evaluering og anbefaling» er vurderingene oppsummert i tabellform
og resultatet gir anbefaling for det man anser som den beste løsningen innenfor de tre delstrekningene som omtalt over i sammendraget. Det er verd å merke seg at det kan være betydelig
forskjell i viktigheten av de enkelte evalueringspunktene. Noen av de mest sentrale evalueringspunktene har vært: Trafikksikkerhet, veggeometri, framkommelighet for kollektiv, GS-tilbud, estetikk, anleggs-/gjennomføringsfase og kostnader.
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Resultat av evaluering:
· Kryssområde Kolltveit anbefales i første omgang etablert som en stor rundkjøring. Senere i
sammenheng med videre utbygging av nord-sør forbindelsen på Sotra må krysset ombygges
og det må etableres et to-plans kryss i området. Men med den rådende usikkerheten om når
videre utbygging vil komme på Sotra, anses en rundkjøring å være en fornuftig tilpasning til
eksisterende vegnett. (se også etterskriften)
· For Kolltveittunnelen ble det ganske klart at nytt tunnelløp nord for dagens tunnel kombinert
med utretting av deler av dagens tunnel og en kryssing litt lenger mot nord enn i dag i
Bildøystraumen er den beste løsningen. (se også etterskriften)
· For Bildøykrysset er anbefalingen en stor rundkjøring med diameter 100m i planet over riksvegen. Det vil gi den beste kombinasjonen av trafikkavvikling og estetikk / arealbruk i dette
området.

Etterskrift:
Etter at valgene i dette forprosjektet ble gjort, er det kommet til flere forhold som fører til at valg
av løsning er blitt endret
· Kolltveittunnelen: En nærmere vurdering viser at det økonomisk er mest fornuftig å bygge to
nye tunnelløp, og at begge disse tunnelene bør ligge nord for dagens tunnel. Kostnadene ved
oppgradering av dagnes tunnel er så store, at det er bedre å bygge nye tunneler. Ved å
unngå å berøre dagens tunnel, reduseres trafikkulempene betydelig i anleggsfasen.
· Kolltveit: Valget av alternativ er endret til en nordvendt løsning tilsvarende Alt. 4 i denne
rapporten. Bakgrunnen for endret valg er utførte tilleggsvurderinger:
· Kolltveittunnelen bygges med to nye løp nord for dagens. Følgelig gir det ingen nytte å
tilpasse seg dagens veg og tunnelføring.
· Revurdering av ønsket løsning for bussbyttepunkt. Gjennomgående trafikk ønskes prioritert høyest slik at det bør være busslommer langs vegen – og helst i vegarmen som går
mot tunnelen.
· Klare signaler fra kommunen om at store utfyllinger i Storavatnet var svært lite ønskelig
· Trafikkberegninger viser at vi innen dimensjoneringsperioden måtte påregne kødannelser
i alternativ 2.

[Skriv inn tekst]
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2.

PROBLEMSTILLING/OPPGAVE

2.1

Innledende forprosjekt Kolltveit - Bildøy
Nytt kryss ved Kolltveit.
Ulike krysstyper må vurderes i forhold til løsningens trafikkavvikling, arealbruk og konsekvenser
for nærområdet.
Rv 555 blir i planen 4-felts veg fra øst og helt inn i Kolltveitkrysset, og krysset må utformes på
en slik måte at trafikk mot nord og sør avvikles slik at man unngår kødannelser og forsinkelser
på den nye vegen.
Kryssing av Bildøystraumen.
En vurdering av mulige løsninger her må ta hensyn til en rekke fag, blant annet:
· Nærmiljø/landskap. Småskalamiljøet omkring dagens kryssinger og landskapets tålegrense i
forhold til et stort veganlegg.
· Vannmiljø/fiskeressurser, endring av vannkvalitet og livsgrunnlag som følge av en ev. utvidelse av bruspenn og fjerning av dagens fylling.
· Trafikkmønster og kryssing mellom ny Rv 555 og Skjærgardsvegen (Fv 206) som blir lokalveg.
· Gjennomføringsfasen. Kryssingen er komplisert gjennomføringsmessig fordi ny(e) bru(er)
skal ligge delvis i samme trase som dagens bru.
· Gang-/sykkelveg mellom Bildøybakken og kryss på Bildøy.
Kryss mellom Rv 555 og lokalveg på Bildøy
Krysset skal være lite plasskrevende. Normalt er det ruterkryss som krever minst plass, men ulike løsninger for ulike krysstyper bør skisseres og testes i 3D-modell slik at man kan avgjøre
arealbruken og kryssets effektivitet i forhold til kollektivtrafikk. De ulike kryssenes omfang av
(høye) skjæringer bør også være et tema.

2.2

Gjennomføring
Forprosjektet ble gjennomført etter følgende modell:
Idedugnad og frontloading. All kjent kunnskap og nye ideer legges fram
Alternativs søk. Ideene fra idedugnaden, og nye ideer som følger av denne, systematiseres til et sett alternativer
Grovsiling. Hvis man etter alternativs søk sitter med for mange ideer, eller enkelte er
åpenbart ugunstige, siles alternativene ned til et naturlig antall
Evaluering: Alternativene evalueres mot gitte kriterier, eksempelvis
· Konsekvenser for landskap. Arkitektur og landskapsarkitektur
· Konsekvenser og muligheter for tettsteder
· Natur- og vannmiljø, støy- og luftforurensning
· Omfang og kompleksitet av konstruksjoner
· Veggeometri/romkurve
· Trafikkavvikling (kjørende og gang-/sykkeltrafikk)
· Framkommelighet og publikumstilbud for kollektivtrafikk
· Geotekniske og geologiske forhold
· Anleggs-/gjennomføringsfase
· Kostnader
-
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3.

DAGENS SITUASJON

3.1

Veg/trafikksituasjon
Beskrivelse
Strekningen Kolltveit – Bildøy er to felts veg i dag.
Strekningen starter i rundkjøringen ved Kolltveit, der Rv 555 møter Fv 561 og Fv 555, som utgjør
nord/sør forbindelsen på Sotra. Dette partiet av nord/sør-forbindelsen er kjennetegnet av tilfredsstillende veggeometri, men vegstandarden tilfredsstiller ikke normalkravene. Det er ikke
langsgående gang-/sykkelveg på denne delen av Fv 561 eller Fv 555.
Rv 555 går østover fra rundkjøringen. Etter en kort dagstrekning, ligger vegen i tunnel fram til
Bildøystraumen. Tunnelen har enkel standard og behov for oppgradering.
Bildøystraumen krysses på en kort bru mellom utlagte fyllinger på hver side. Parallelt med denne, ligger den gamle brua for lokalvegen «Skjærgardsvegen» (Fv 206), som i hovedsak knytter
Rv 555 til Bildøybakken og leder til søndre Bildøy og boligområdene på Sotra langs vestsiden av
Bildøystraumen.
Det er i dag ingen gang-/sykkelvegforbindelse langs Skjærgardsvegen, unntatt et kort parti over
Bildøystraumen der en enkel forbindelse er anlagt bak rekkverk.
Like øst for Bildøystraumen ligger et T-kryss mellom Skjærgardsvegen og Rv 555.
Hoved avkjørselen for det sentrale Bildøy («Bildøykrysset») ligger midt på øya, og er et planskilt
kryss.
Standard
Vegen har brukbar geometri, og et begrenset antall kryss. Historisk har det skjedd to møteulykker med drepte i den lange kurven på Bildøy. To møteulykker med lettere personskader har
skjedd i portalområdet ved Bildøystraumen. I tillegg har det vært tilfeller av påkjøringer bakfra
ved T-kryss på Bildøy og ved rundkjøring på Kolltveit.
Eksisterende veg (basert på kurvatur/tverrprofil) tilsvarer en blanding av det som er vegklasse
H1 eller H2 etter gjeldende vegnormal. H1 vegklassen er dimensjonert for å ta unna ÅDT
<12.000 og fartsgrense 60 km/t. H2 vegklassen er dimensjonert for å ta unna ÅDT <4.000 og
fartsgrense 80 km/t. Fartsgrensen er satt til 70 km/t på eksisterende veg. Dagens trafikk på
strekningen Kolltveit – Bildøy ligger i området ÅDT 19.000-21.000 (trafikkmengde 2012 iht. vegdatabanken).
Forhold for gående/syklende
Langsgående gang-/sykkelveg finnes bare på strekningen øst for Bildøykrysset. For den øvrige
strekningen må gang-/sykkeltrafikk derfor følge dagens Rv 555 eller lokalvegsystemet.
Det er flere muligheter for gang-/sykkel-/turveg-kryssing av Rv 555 på strekningen. Undergang/kulvert er etablert like vest og øst for Kolltveittunnelen og ved Bildøymarka. I tillegg er det
fortau under Rv 555 i Bildøykrysset.
Forhold for kollektivtrafikk
Det kjøres buss på strekningen. På hovedvegen er busslommer ved Bildøykrysset det eneste
busstopp, men det er også busstopp på lokalvegen ved Bildøystraumen.
Kapasitet
Vegens kapasitet på strekningen er sprengt med sårbare forhold for hendelser og kødannelser. I
rushtidene er det tidvis kø og forsinkelser. Avviklingen på strekningen preges også av for liten
kapasitet videre østover.

3.2

Landskap/kulturmiljø/nærmiljø
Landskapet på Sotra er hovedsakelig naturpreget med fjellknauser og åpne heier. Geologien består av grunnfjell av ulike næringsfattige granittiske gneiser.
Mot Bildøystraumen og Straumsundet er det et kil- og smalsundlandskap. Strandsonen har generelt størst opplevelsesmessig verdi. Det er interessante kulturmiljøer med naust knytta til strand-
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sonen i begge disse sunda. Naust, gammel bru og kulturmiljø langs Bildøysundet har stor lokal
verdi. På Bildøy ligger et kulturmiljø rundt gården Storhaug, med kulturlandskap, gammel veg og
flere registrerte kulturminner som er automatisk freda. Flere av disse berøres av traseen.
Landskapet nord på Bildøy er naturprega i dag og har verdi for friluftsliv.
3.3

Natur-/vannmiljø
Kolltveit (Storavatnet):
Storavatnet og Fjellvassdraget er i liten grad berørt av dagens rv. 555. Storavatnet har stor verdi
som friluftsområde og regnes som en del av Fjellvassdraget. Det arbeides aktivt for å opprettholde en truet laksstamme i dette vassdraget. Derfor er Fjellvassdraget meget sårbart mht. forurensning
Bildøystraumen:
Bildøypollen og Bildøystraumen er sårbare sjøområder blant annet fordi gjennomstrømningen er
sterkt redusert pga. eksisterende vegfyllinger. Det er gyteområder for torsk nord og sør for
Bildøystraumen.
Bildøymarka:
Det er et større område med naturbeitemark på Bildøy. Beitemark som naturtype har stor verdi i
seg selv i dette området. Videre er det sannsynlig at det er forekomster av verdifulle eller sårbare plantearter og sopp i tilknytning beitemarka. Vest for beitemarka er det et deponi som sannsynligvis inneholder forurensete masser. Den uønskede plantearten Parkslirekne har etablert seg
i utkanten av deponiet.

3.4

Landbruk/næringsliv
På strekningen Kolltveit – Bildøy er det først og fremst Kobbeltveit golfbane som berøres direkte
av næringsinteresser. Landbruksinteresser på Bildøy berøres.

3.5

Grunnforhold
Generelt er det et kupert landskap med mye synlig fjell og lite overdekning. Øyer, sund, innlandsvann, fjell og knauser dominerer i landskapet. Noen søkk og flatere partier med myrområder finnes innimellom knausene. Det er ikke forventet store områder med dårlig grunn og stor
mektighet av løsmasser – det som er av løsmasser antas generelt å kunne masseutskiftes til fjell
ved behov. Det pågår undersøkelser i høst / vinter som gir noen flere opplysninger om grunnforhold, blant annet undersøkes det i sund ved planlagte fjordkryssinger.
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4.

TEKNISKE 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.

4.1

Rv
·
·
·

555
Standardklasse H7 – ÅDT > 12.000, tungtrafikkandel 10 %
Fartsgrense 80 km/t
Tverrprofil (kilde Hb017)

·

Tunnelklasse E, to-løps tunneler 2xT9,5 profil for alle hoved tunneler.

4.2

Lokalveg Bildøy – Straume
· Standardklasse H1 – ÅDT < 12.000 ev. tilpasning til eksisterende vegstandard
· Fartsgrense 60 km/t
· Tverrprofil (kilde Hb017)

4.3

GS-veg
Hovedprinsipp:
· GS-veg 3,5m inkl. skuldre på Strekningen Kolltveit skole – Bildøykrysset.
· Sykkelveg m/fortau 5,5m inkl. skuldre (hovedsykkelveg) østover fra Bildøykrysset.
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PS. Avsnitt 4.4 under er kommentarer til en sammensatt linje og ikke spesifikt til forprosjektet
Kolltveit – Bildøy. Avsnittet er tatt med i dette notatet men kommenterer forhold som er
aktuelle også andre steder langs vegstrekningen.
4.4

Sammenhengende linje Rv 555
Tegninger C1000/C1001/C1002/C1003/C1004/C1005/C1006
·

·
·

·

·

·

·

·
·

Det er ønskelig med minst 10,0m fjellnabb mellom parallelle tunnelløp for å kunne sprenge
løpene relativt uavhengig av hverandre. Tilgjengelig avstand mellom brutårn for Sotra brua
på Drotningsvik og tunnelpåhugg ved Drotningsvik er ca. 170m. Etter en totalvurdering har vi
kommet frem til at kantlinje veg må kunne parallellforskyves 3,0m over en strekning på
100m for at vi skal ligge i nærheten av utgangsønsket om fjellnabber mellom tunnelløp i påhuggsområdet på Drotningsvik.
Sikt i innerkurve på bruer er også en problemstilling (særlig Straumsundet / Arefjord /
Bildøystraumen bruer) som vi har vurdert i sammenheng med nærliggende tunnelpåhugg.
I den sammenhengende Rv 555 linjen som er presentert på disse tegningene har vi brukt
prinsippet med 3,0m parallell forskyving av kantlinjer over 100m. Videre har vi tatt hensyn til
sikt i innerkurve bruer og ønsket om fjellnabb på 10,0m mellom parallelle tunneler. Det er da
en kort strekning på Bildøy og en kort strekning ved Arefjord samt siste del av strekningen
Storavatnet-Lyderhorntunnelen hvor smal midtdeler iht. H7 profilet er aktuelt. [I tillegg er
smal midtdeler iht. H7 profilet aktuelt på Sotra brua dersom bane eller bussveg ikke skal
være med på brua. Linjen som er vist på disse tegningene tar ikke hensyn til alle de forskjellige alternativene på Sotra brua].
Ruterkryss Kolltveit – er ikke med i denne linjen som går til RK Kolltveit. Men vi har sjekket
at vi kan kjøre smal midtdeler iht. H7 profilet gjennom ruterkrysset og på Rv 555 brua over
lokalvegen. Overgang fra smal midtdeler til bred midtdeler ved nytt tunnelpåhugg Kolltveit
kan tas mellom bru og påhugg forutsatt samme parallellforskyvingsprinsipp med 3,0m parallell forskyving over 100m.
Den viste Rv 555 linjen på disse tegningene er forskjøvet mot sør på Bildøy og en S-kurve er
tatt inn for å muliggjøre at lokalveg Bildøy-Straume kan nytte eks. trasé fra Straumsundet og
opp til nytt kryssområde på Bildøy.
Straume tunnelen: Påhugget ved Straumsundet er nå plassert så bra vi får til med nye Rv
555 bruer parallelt med eksisterende bru over Straumsundet (som vi estetisk tror er det peneste). Rv 555 bruene over Straumsundet ligger i ca. samme høyde som eksisterende bru
(igjen tror vi det blir penest estetisk) og vi går inn i påhuggsområdet med et linjepålegg som
ligger ca. 11m under høyden som eksisterende veg har like ved siden av Rv 555 linja. Påhugget ved Stovevatnet er plassert der vi tror det er best for å komme innpå KDP linjen ved Arefjord. Rv 555 linjen ligger ca. 1m over vannstanden i Stovevatnet, her kan linjen ev. heves
litt for å ha valgmuligheten mellom bru over Stovevatnet eller en fylling i Stovevatnet. Men
pga. overgang til smal midtdeler antar vi at fylling blir penere enn skjeve bruer i dette området (og vesentlig rimeligere enn bruer over Stovevatnet).
Overgang til bredere midtdeler må tas før Arefjord bruer pga. sikt i innerkurver på bru og
ønsket om fjellnabb i midten i Arefjordtunnelen. 6 eller 5 felt totalt på Arefjord bruer er aktuelt pga. ramper mot kryss Arefjord.
Breddeutvidelser i kjørefelt er lagt inn.
Grøfteutforming mot fjellvegg er lagt inn med – 1,2m helning 1:4, 0,5m flat, 3,8m helning
1:2 =5,5m totalt. Terrengmodell er satt til fjell slik at dette grøfteprofilet slår inn i skjæringer
og selve fjellskjæringsflaten er satt til 10:1.
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5.

ALTERNATIV FORKASTET VED GROVSILINGEN
Idédugnad for strekningen ble gjennomført 27.08.2013 samtidig med idédugnad for forprosjekt
Straume. Det ble skissert opp et relativt vidt spekter av mulige løsninger og forholdet til fremtidig
nord-sør trasé på Sotra ble diskutert og tatt med i betraktningene.
Etter systematisering og skissering av idéene, ble det gjennomført en grovsiling med hensikt å
finne fram til bare de idéene som det var aktuelt å detaljere og evaluere videre.
Resultat fra grovsiling med begrunnelse for utsiling er listet opp nedenfor. Disse idéene / alternativene er ikke bearbeidet videre.

5.1

Kryssområdet på Kolltveit
Kolltveit Alt 1

Kryss Kolltveit
Kolltveit Alt 1
Toplanskryss
med bruk av dagens tunnel +
nytt tunnelløp,
og med gjennomgående linje
øst-nord.
Trompetkryss er
vist – andre typer er mulig.

[Skriv inn tekst]

FORDELER
Hovedretning Sotra nord – Bergen øst godt ivaretatt.
4-felt nordover på Sotra.

ULEMPER
Utfylling i Storavatnet.
Kopling til lokalnett Kolltveit
krever ekstra kryss nord for
området.

To plans kryss.
Rask framføring med egen
trasé uten konflikt mot annen
trafikk.
Gir mulighet for høy hastighet
og kort reisetid mot Bergen.

Lite egnet for Kollektivterminal Kolltveit.
Arealkrevende

VIDEREFØRES?
Nei – Alt 4 er en
bedre variant som
ivaretar kopling til
lokalnett Kolltveit.
Alt 4 innebærer
betydelig mindre
utfylling i Storavatnet og er mer
fremtidsrettet og
tilpasset nordgående trafikkretning
på Sotra.
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Kolltveit Alt 3

Kryss Kolltveit
Kolltveit Alt 3

FORDELER
To plans kryss.

ULEMPER
Utfylling i Storavatnet.

Toplanskryss
med bruk av dagens tunnel +
nytt tunnelløp,
gjennomgående
linje nord-sør.

Koples til dagens nord – sør
trasé.

Relativt lav hastighet i rampene.

Direkte kopling til eksisterende
lokalnett Kolltveit.

Ev. Kollektivterminal Kolltveit
kan ikke ligge i krysset.

Dobbelt hankkryss er vist.

[Skriv inn tekst]

Usikker løsning mht. tilgjengelig areal foran eks. tunnel.
Mer utfylling enn vist kan
være nødvendig.

VIDEREFØRES?
Nei – Alt 2 foretrekkes som enkel
tilknytning til eks.
trasé. Bussomstigning og P&R lar
seg vanskelig tilpasse Alt 3, men
er fullt mulig i Alt
2.
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5.2

Kolltveit - Bildøy
Kolltveit-Bildøy Alt 2

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 2
Ny tunneltrasé
sør for dagens på
Kolltveit.

[Skriv inn tekst]

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Kan tilpasses mulig nord – sør
trasé på Sotra vest for Storavatnet.

Faseutfordringer i fjellet og i
Bildøystraumen.

Nei – Løsningen
avviker for mye fra
vedtatt KDP.

Kun en del av eks. tunnelløp
kan ev. benyttes.
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Kolltveit-Bildøy Alt 5

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 5

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Forutsetter Sotra nord som hovedretning.

Usikkert om gjennomførbart.

Nei – avviker for
mye fra KDP.

Ny høy bru nord i
Bildøystraumen
og dagsone Kolltveit.

Kan bygges uavhengig av dagens trafikk i Kolltveittunnelen
og over Bildøystraumen.

Avskjærende dagsone Kolltveit – avbøtende tiltak og
krysningspunkter.
Stor og dyr bru.

Unngår tunnel.
Enklere i byggefasen.
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Innløsing av arealer og eiendommer.
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Kolltveit-Bildøy Alt 6

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 6
Ny tunneltrasé
sør for dagens på
Kolltveit.

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Best tilpasset mulig nord – sør
trasé på Sotra vest for Storavatnet.

Faseutfordringer i fjellet og
delvis i Bildøystraumen.

Nei – avviker for
mye fra vedtatt
KDP. Dessuten stor
konflikt med friluftsområde knyttet til Storavatnet
og de sentrale heiområdene på
Sotra.

Kostnader, nye tunnelløp.
God tilkopling til lokalnett Kolltveit.
Ny bru Bildøystraumen kan
bygges tilnærmet uavhengig av
dagens.
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Kolltveit-Bildøy Alt 7

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 7
Ny bru nord for
dagens i
Bildøystraumen
og nye tunnelløp
med bedre geometri.

[Skriv inn tekst]

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Bedre veggeometri.

Faseutfordring i fjellet.

Kortere tunnel.

Lang bru.

Ny bru Bildøystraumen kan
bygges tilnærmet uavhengig av
dagens.

Hovedsakelig nye tunnelløp.

Nei – krysningspunkt i
Bildøystraumen
avviker for mye fra
KDP. Konflikt med
fornminner ved
Bildøystraumen.

Fleksibilitet i valg av avslutningspunkt for tunnelpåhugg på
Kolltveit.

Rød linje: mindre aktuelt siden den delvis forutsetter
nord-sør trasé på Sotra vest
for Storavatnet.

18

Kolltveit-Bildøy Alt 8

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 8
Ny bru nord for
dagens i
Bildøystraumen.
To varianter.

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Ny bru Bildøystraumen kan
bygges tilnærmet uavhengig av
dagens.

Grønn linje: lang bru

Grønn linje: Nei –
krysningspunkt i
Bildøystraumen
avviker for mye fra
KDP.
Lilla linje: Videreføres og ses i
sammenheng med
Alt 3/4/10. Men
krysningspunktet
kan ikke gå så
langt nord i
Bildøystraumen at
det blir konflikt
med fornminner.

Grønn linje: Kortere men ny
tunnel.
Rød og gul linje: Delvis bruk av
eksisterende løp.
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Kolltveit-Bildøy Alt 9

Kolltveit Bildøy
Kolltveit –
Bildøy Alt 9
Nytt parallelt
tunnelløp nord
for eksisterende.
Beholde dagens
bru for søndre
løp.

[Skriv inn tekst]

FORDELER

ULEMPER

VIDEREFØRES?

Ny bru nord for dagens. (Usikkert om gjennomførbart pga.
geometrikrav ved portalområder).

Usikkert om ny bru kan bygges uavhengig av eksisterende.

Nei, for dårlig linjeføring med dagens
bru – krever sannsynligvis fravikssøknad. Siktproblemer og for dårlig kurvatur.
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5.3

Kryss - Bildøy
Bildøy Alt 1

Kryss - Bildøy
Bildøy Alt 1
Parallelførte
ramper. Lokk
over Rv 555 med
lyskryss i ramper.

[Skriv inn tekst]

FORDELER
Lite arealkrevende.

ULEMPER
Urbant uttrykk forutsetter utbygging rundt krysset.

VIDEREFØRES?
Nei, Alt 1/Alt 4 er
samme hovedprinsipp. RK som i Alt
4 vurderes som
bedre enn lyskryss.
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Bildøy Alt 3

Kryss - Bildøy
Bildøy Alt 3
Kløverblad som
prinsipp.

·

FORDELER
Kan gi bra tilknytning til lokalnett.

ULEMPER
Krever stort areal.
Ikke ideelt for buss.

VIDEREFØRES?
Nei, Alt 2/Alt 3 er
begge mindre urbane varianter enn
Alt 1 / Alt 4. Men
Alt 2 vurderes som
bedre ikke-urban
løsning enn Alt 3.

Dette alternativet ble senere tatt inn igjen og bearbeidet (døpt alternativ 5) siden det har noen fordeler ifht. kopling mot lokalnettet.
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6.

BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV ALTERNATIVER
Alternativer som er bearbeidet videre etter grovsilingsrunden er nærmere omtalt nedenfor:

6.1

Kryss Kolltveit - Kolltveit Alt 2 Rundkjøring
Tegninger D1120/D1121

Utsnitt D1120
6.1.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Plankryss med stor RK. Fartsgrensen i vestgående retning bør settes ned til 50 km/t ved tunnelutgang mot RK Kolltveit, også for å tilfredsstille krav i Hb017 «Avstand fra tunnelåpning til vikelinje i rundkjøring skal være minst lik stoppsikt». Tilfredsstillende romkurve og geometri. RK med
Ø50m og filterfelt fra Bergen mot Sotra nord og filterfelt fra Sotra sør mot Bergen – har i utgangspunktet stor kapasitet dersom trafikkfordelingen ikke er uheldig.
6.1.2

Trafikksikkerhet

Løsningen blir normalt trafikksikker. Det legges ikke opp til gang- / sykkelkryssingen i plan av
rundkjøringen eller noen av vegarmene. All gangtrafikk vil foregå inne på parkerings- / bussstoppområdet vest for rundkjøringen.
6.1.3

Fleksibilitet i bruk

Tiltaket vil utgjøre overgangen mellom ny Rv 555 og dagens Fv 561/ Fv 555.
Ny Rv 555 har en standard som ikke åpner for kryss i plan. Rundkjøring ved Kolltveit er derfor
ikke i henhold til standardkrav for vegen.
Rundkjøring kan anses som en akseptabel løsning hvis krysset kan ses som starten av Rv 555
der standardens krav kan ses bort fra, ev. defineres en lavere standard for en kort strekning
lengst i vest.
Fv 561 mot nord har imidlertid i forslag til kommunedelplan, også en standard som utelukker ettplankryss. En rundkjøring i krysningspunktet mellom Rv 555 og Fv 561 vil således være en løsning som ikke tillates på noen av vegprosjektene hver for seg, og skal man ta hensyn til framtidig tilkobling mot Fv 561, må man åpne for at en tilsvarende standardreduksjon defineres også
for denne vegen. Det er uklart når videre utbygging av Fv 561 kommer, og RK i tilknytningspunktet mellom Rv 55 / Fv 561 må kunne ses på som en fornuftig tilpasning til eks. veg med de usikkerheter som råder. Nytt planskilt kryss kan ev. etableres senere som del av Fv 561 utbyggingen
(ref. pkt. 5.2 Kryss Kolltveit – Kolltveit Alt 4 Ruterkryss). Krysset blir en tilpasning til eksisteren-
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de forhold. Det pågår planarbeid for nord-sør forbindelsen (Fv 555 – Fv 561), men finansiering av
dette er ikke avklart. Endelig løsning for krysset må finnes i plan for nord-sør forbindelsen.
6.1.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler mellom RK og tunnel gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet via Fv 206 Bildøybakken til Bildøystraumen er aktuell mulighet.
6.1.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk kombinert med P&R ved egen arm til RK (utfylling i del av
Storavatnet). Det er gode muligheter for å anlegge G/S-veg frem til ev. P&R ved RK, men behovet bør vurderes nærmere og ses i sammenheng med oppgraderingsplaner for nord-sør forbindelsen på Sotra.
6.1.6

Gang- og sykkeltrafikk

Gang- og sykkelløsning er ikke med på skissen foran, men for dette utsnittet skal det etableres
gang- og sykkelløsning i nord-sørgående retning innenfor planområdet.
6.1.7

Arkitektur/landskapsarkitektur:

Kryss med rundkjøring tar lite plass og gir begrensede landskapsinngrep i området. Det medfører
utfylling for en bussholdeplass med parkering ut i Storavatnet, men dette kan tilpasses naturlandskapet i formgivningen.
6.1.8

Tettsted

Ikke relevant, ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet.
6.1.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

Ingen spesielle konstruksjoner eller kompleksitet.
6.1.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Inngrep i golfbane, den delen av banen som ligger nærmest dagens rundkjøring blir berørt. Speiderhytte og badestrand innerst i vika nærmest kryssområdet kan bli berørt av ev. utfylling i
Storavatnet for innfartsparkering og bussholdeplass/omstigningspunkt. Støykilden flyttes ikke
nærmere eksisterende bebyggelse og påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.1.11 Natur-/vannmiljø

Det er foreløpig uklart i hvilken grad vegkrysset ved Storavatnet vest vil berøre selve vannet.
Dersom innfartsparkering og bussholdeplass/omstigningspunkt anlegges i tilknytning til RK må
deler av vannet fylles ut. Hvis det forutsettes at alt driftsvann fra bygging av tunnel ledes mot
Bildøystraumen og at det iverksettes tiltak for å hindre partikkelspredning og uhellsutslipp til
Storavatnet, bør vegbygging kunne gjennomføres uten å forringe mulighetene for og nå fastsatte
mål for vassdraget. For vegens driftsperiode kan det være aktuelt å etablere renseløsninger for
vegovervann i dette området.
6.1.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres lite, golfbanen berøres.
6.1.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes ut over noe masseutskifting av bløtere
masser og utfylling i del av Storavatnet for P&R/buss.
6.1.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Lokale faseomlegginger uten spesielle utfordringer. Nytt tunnelløp og utvidelsen av rundkjøringen
kan bygges i første fase, og deretter trafikkeres mens dagens tunnelløp oppgraderes. Forhold ved
Bildøystraumen bør avgjøre om nytt løp legges nord eller sør for dagens.
6.1.15 Utbyggingsetapper

Tiltaket inneholder ingen naturlige etapper mellom dagens og situasjon og fullt utbygd løsning,
dvs. at man mer eller mindre etablerer fullt utbygd løsning ved å bygge om RK.
6.1.16 Kostnader

Billigste velfungerende løsning.
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6.2

Kryss Kolltveit - Kolltveit Alt 4 Ruterkryss
Tegninger C1100/C1101/D1101/D1102/D1103 og C1140/C1141/D1141/D1142/D1143

Utsnitt C1100
6.2.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Planskilt kryss med stor kapasitet. Tilfredsstillende romkurve og geometri. Ø40m er brukt for RK.
Ramper er dimensjonert for 60 km/t (forventet fartsnivå) og etter nye Hb017. Rv 555 får gjennomgående hastighet 80 km/t, forutsatt videreføring og opprustning mot Sotra nord (utenom
dette prosjektet).
Gangkryssing av ramper og tverrgående veg blir nødvendig hvis busstopp plasseres på ramper.
Ved felles busstopp ved siden av krysset, unngås kryssing av ramper/veg.
Det finnes flere mulige varianter av krysset, kombinert med kryssing av Fv 561, i forhold til hvilken veg som legges over/under. Mulighet for enkel tilkobling til FV 561 og mulighet for innpassing av innfartsparkering og bussholdeplass bør inngå i endelig utforming.
6.2.2

Trafikksikkerhet

Kryssløsningen har god trafikksikkerhet. Normerte fartsendringsfelt og ryddig/lettlest kryssform.
6.2.3

Fleksibilitet i bruk

Krysset er godt tilpasset en framtidig løsning for overgang mellom Rv 555 og framtidig Fv 561
mot nord. Krysset ivaretar også framtidig behov for tilknytning mellom Fv 561 og lokalvegnettet.
Kryssløsningen ivaretar full standard både for Rv 555 og Fv 561 i overgangen mellom de to.
Forholdet til Fv 555 mot sør er noe dårligere ivaretatt, gjennom at forbindelsen fra Sotra sør og
inn på ny Rv 555 blir ca. 1,5 km lengre enn i dag.
6.2.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler mellom bru over lokalveg (Fv 561) og tunnel gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet via Fv 206 Bildøybakken til
Bildøystraumen er aktuell mulighet.
6.2.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk kombinert med P&R kan legges i tilknytning til krysset. (alternativt kan busstopp anlegges i to av rampene, ev. med P&R område i nærheten). Behovet for
G/S-system i tilknytning til krysset / busstopp må vurderes nærmere.
Anlegges busstopp i ramper vil G/S-system måtte tas med gjennom selve plankrysset, ved etablering av omstigningspunkt/P&R utgår behovet for å ha med G/S-system i selve plankrysset.
6.2.6

Gang- og sykkeltrafikk

Gang- og sykkelløsning er ikke med på skissen foran, men for dette utsnittet skal det etableres
gang- og sykkelløsning i nord-sørgående retning innenfor planområdet langs den gamle nord-sør
forbindelsen (dagens hovedveg).
6.2.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Krysset tar forholdsvis stor plass i landskapet, men kan finne støtte i landskapets hovedformer.
Veganlegget vil få en forholdsvis dominerende virkning i landskapsrommet. Krysset er lettere å
innpasse i terrengformasjonene dersom hovedvegen ligger over lokalvegkryssene, som da blir
liggende i tilslutning til terrenget
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6.2.8

Tettsted

Krysset er plassert noe nærmere bebyggelsen på Kolltveit enn rundkjøring i dagens plassering,
men ligger i den traséen hvor framtidig Fv 561 uansett vil plasseres hvis planforslaget vedtas.
6.2.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

2 bruer for Rv 555 over lokalveg, 1 bru for sekundærveg i krysset, ingen spesiell kompleksitet.
6.2.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Det blir store inngrep i golfbanen. Deler av støykilden flyttes noe nærmere eksisterende bebyggelse (trafikken Sotra sør-Bergen) og påvirkning fra luftforurensing økes noe for nærmeste bebyggelse utover generell trafikkøkning.
6.2.11 Natur-/vannmiljø

Det er foreløpig uklart i hvilken grad vegkrysset ved Storavatnet vest vil berøre selve vannet. Et
begrenset utfyllingsbehov nær plankrysset må forutsettes. Hvis det forutsettes at alt driftsvann
fra bygging av tunnel ledes mot Bildøystraumen og at det iverksettes tiltak for å hindre partikkelspredning og uhellsutslipp til Storavatnet, bør vegbygging kunne gjennomføres uten å forringe
mulighetene for og nå fastsatte mål for vassdraget. For vegens driftsperiode kan det være aktuelt å etablere renseløsninger for vegovervann i dette området.
6.2.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres lite (ut over naturbeite), golfbanen berøres i stor grad.
6.2.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes, men masseutskifting i myrområder og
ved kryssing av golfbanen forventes.
6.2.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Løsningen er enklest gjennomførbar ved at nordre tunnelløp og kjørebane bygges først, og trafikksettes før oppgradering av dagens tunnel til nytt søndre løp. Løsningen kan også kombineres
med bygging av nytt søndre løp først, og oppgradering av dagens tunnel til nytt nordre løp. Dette
medfører at nytt søndre løp må krysse dagens løp før trafikk settes på nytt løp. Dette gir noen
lokale faseutfordringer og omlegginger i fjellet ved krysningspunktet.
Lokale faseomlegginger der støping av ny Rv 555 bru over lokalveg Fv 561 er hovedutfordringen
når nytt nordre løp bygges først. Bygges nytt søndre løp først, kommer lokale faseomlegginger i
fjellet ved krysningspunkt med dagens tunnelløp i tillegg.
6.2.15 Utbyggingsetapper

Løsningen kan bygges i etapper. En naturlig første etappe er å etablere toløps tunnel og ny veg
fram til dagens Fv 561, der det kan legges en rundkjøring i plan tilsvarende som for Alt 2. Avslutningen av Rv 555 er da godt forberedt for videreføring mot nord på Fv 561 (med ferdige tuneller), inkludert tilkobling til lokalvegnett.
Tilsvarende kan man tenke seg at Alt 2 (RK) betraktes som en første etappe på veg mot fullt utbygd alt 4 (Ruterkryss). Dette kan gjøres med eller uten forberedelser for fremtidige tunnelløp
tilpasset utbygget Fv 561. Igjen vil nytt tunnelløp sør for dagens komplisere fasene i fjellet og da
særlig dersom man vil forberede ved å sprenge tunnelløpene ferdig mot nord.
Kostnaden ved en ev. første etappe vil tilsvare kostnaden for alt 2 (RK). I tillegg kommer kostnaden for å drive tunnelløpene ferdig forberedt for fremtidig ruterkryss. Kombinert med en midlertidig RK anlagt nord for dagens RK kan tunellen ferdigstilles. Full utbygging til ruterkryss kan tas
senere i sammenheng med utbygging av nord-sør forbindelsen.
6.2.16 Kostnader

Betydelig mer kostbar løsning enn Alt 2, men inneholder også deler av kostnaden for Fv 561
gjennom at den ekstra lengden hovedveg og nytt toplanskryss uansett må gjennomføres innenfor
Fv 561. Alt 4 forutsetter slik sett at fremtidig opprustning av Fv 561 Sotra nord forbindelsen er
realistisk for gjennomføring, dersom løsningen skal være hensiktsmessig.
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6.3

Kolltveittunnelen – Bildøystraumen. Kolltveit – Bildøy Alt 1
Nytt østgående tunnelløp sør for dagens tunnel. Tegninger C1162/C1163/C1154/C1155

Utsnitt C1162
6.3.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Eks. tunnelløp benyttes i vestgående retning – nytt østgående tunnelløp sør for eks. løp. Eks.
tunnelløp har nær minimumskurvatur med horisontalkurve R=305m i utgangen mot Bildøystraumen (Rmin=300m). Det er behov for å ta ut mer fjell i innerkurve for å tilfredsstille krav til
stoppsikt når tunnelløpet skal oppgraderes til å være en del av ny H7 veg. (Ca. 3m breddeutvidelse for tilfredsstillende stoppsikt i tunnelen er aktuelt). Nytt løp ligger også ned mot minimumskurvaturen, men plassering sør for dagens tunnel gir noe større kurveradius enn en parallell tunnel nord for dagens. Nye bruer over Bildøystraumen får vendeklotoider pga. linjeføringen
videre på Bildøy. «HB021 sier: Horisontalkurvaturen bør velges konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor tunnelåpningen». Dette kan ikke tilfredsstilles utenfor tunnelåpningen i denne løsningen pga. linjeføring videre på Bildøy. Vendeklotoider starter på bru.
Skjærgardsvegen på Bildøy kan ved lagt LP Rv 555 legges over hovedvegen, ny bru over
Bildøystraumen må da bygges på lokalvegnettet.
6.3.2

Trafikksikkerhet

Videreføring av kurveforløpet i 2/3 stoppsiktlengde utenfor tunnelportal kan ikke tilfredsstilles i
dette tilfellet. Dette er et bør krav i HB021 som regionvegsjefen kan gi dispensasjon fra, men
som Vegdirektoratet skal ha mulighet til å overprøve. Ønsket om et konstant kurveforløp et stykke utenfor tunnelportal har bakgrunn i at dette øker trafikksikkerheten siden fører må være spesielt oppmerksom ved tunnelportaler grunnet skiftende lysforhold og føreforhold. Vendeklotoider
på bru er normalt mer et estetisk spørsmål men bidrar også til økt oppmerksomhetsbehov fra fører dersom vendeklotoiden ligger innenfor 2/3 stoppsiktavstand fra portal.
6.3.3

Fleksibilitet i bruk

Når anlegget er bygget er løsningsvalget, tatt og fleksibiliteten vil dreie seg om ev. toveistrafikk i
et løp i avvikssituasjon samt muligheten til omkjøring over fjellet på Kolltveit.
6.3.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Mellom kryss Bildøy og kryss Kolltveit kan lokalveg brukes som omkjøringsveg (over fjellet på
Kolltveit). Åpning i midtdeler i hver ende av tunnelen vil gjøre toveis trafikk i et løp mulig i avvikssituasjon. Åpning i midtdeler på Bildøysiden bør kanskje legges øst for bru over Bildøystraumen mellom bru og Bildøykrysset. Geometriske forhold gjør at det er trangt med plass til åpninger i midtdeler i begge ender av tunnelen.
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6.3.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Ikke relevant ut over at 4-felt gir god kapasitet også for gjennomgående kollektivtrafikk. Bussholdeplasser langs ny Rv 555 er ikke aktuelt mellom kryss Kolltveit og kryss Bildøy. Bussholdeplasser langs lokalnettet må forutsettes opprettholdt eller bygget om ved behov. G/S-veg anlegges fra Bildøykrysset langs lokalveg over Bildøystraumen til Bildøybakken.
6.3.6

Gang- og sykkeltrafikk

Det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelløsning fra Kolltveit skole langs lokalvegen
ned til Bildøystraumen og videre på Bildøy opp til Bildøykrysset. Deler av systemet er vist på utsnittet foran.
6.3.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Formgiving av portaler og bruer i Bildøystraumen blir sentralt. Østgående tunnelløp vil ha nærføring til kulturmiljøet med gammel bru og naust. Veg lavt LP (Rv 555) må ny lokalbru anlegges
over Bildøystraumen og det blir inngrep i naustmiljøet i sundet.
6.3.8

Tettsted

Lokalmiljøet i Bildøystraumen påvirkes av løsningen, ut over det er ikke tettsteder direkte berørt.
6.3.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

Tegningene C1154/C1155, høyt LP (Rv 555):
3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp + antatt opprusting av eksisterende portaler), 2 større bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og
deler av gamle fyllinger i sundet. Riving av 2 hus over påhuggsområdet.
Tegningene C1162/C1163, lavt LP (Rv 555):
2-3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp + antatt opprusting av eksisterende portal), 2 større bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og
deler av gamle fyllinger i sundet. 1 lokalvegbru (Skjærgardsvegen), eller ev. kulvert. 1 lokalvegbru over Bildøystraumen, utfylling i sjø og riving av sjøkantbebyggelse begge sider av sundet.
6.3.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Kulturmiljøet ved tunellpåhugget blir berørt. Løsning med høy linje gir mulighet for en viss anvendelse av arealet under bruene, og gir et mer åpent inntrykk, men fortsatt ligger lokalvegbru
som en høydebegrensning for båttrafikken. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende
bebyggelse og påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.3.11 Natur-/vannmiljø

Bildøystraumen:
Vannkvaliteten i Bildøystraumen kan bli forringet i anleggsfasen på grunn av anleggsarbeid på
begge sider av sundet, samt bygging av bru og utslipp av driftsvann fra tunnelbygging. Et avbøtende tiltak både i anleggsfasen og i den permanente driftsfasen for å bedre vannkvalitet og
gjennomstrømning i sundet, vil være å åpne opp sundet ved å fjerne deler av eksisterende fyllinger. Det antas at gyteområdene for torsk ikke blir vesentlig berørt av ny veg. Dette vil bli
nærmere undersøkt.
Bildøymarka:
Ny veg vil dele beitemarka i to og dermed forsvinner store deler av denne naturtypen på Bildøy.
Noe av området kan sikres ved at anleggsbredden for ny veg minimaliseres i dette området.
Vegbyggingen vil kreve miljøkartlegging av deponiet nordvest for trasé og bekjempelse av
uønskede arter.
6.3.12 Landbruk/næringsliv

Traséen krysser utmark/innmark på Bildøy.
6.3.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes - undersøkelser i Bildøystraumen blir utført. Kryssing av myrområde på Bildøy.
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6.3.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Løsningen er mindre egnet dersom ruterkryss på Kolltveit nord velges – det vil innebære mer
trinnvis og fordyrende tunnelbygging siden et løp ikke kan bygges nytt først og trafikkeres mens
det andre løpet bygges.
Lokale faseomlegginger, kryssing av Bildøystraumen er hovedutfordringen. Ny tunnel, bru og veg
sør for dagens veg vil åpne for at dette kan bygges mens trafikken fortsatt går på dagens veg,
uten at trafikken krysser anleggsområdet. I tillegg kommer flere delfaser for å bygge om lokalsystemet og legge om lokaltrafikken i området – noe forskjellige faser avhengig av om høyt eller
lavt LP for Rv 555 velges.
Tegningene C1154/C1155 viser høyt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen) kan gå under ny Rv 555 på østsiden av sundet. Man unngår da omlegging av lokalvegen og
et stort inngrep inn i området øst for sundet. Lokalveg med eksisterende bru kan beholdes.
Tegningene C1162/C1163 viser lavt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen)
må løftes på ny bru over Rv 555. Dette har større konsekvenser for lokalmiljøet i sundet med
større ombygging av lokalsystemet. Løsningen medfører at lokalvegbrua må flyttes mot sør for å
gi plass til ny hovedvegbru. Løsningen vil også innebære utfylling i sjøen og sjøkantbebyggelse
på begge sider av sundet blir berørt.
6.3.15 Utbyggingsetapper

Tiltaket henger sammen med Kolltveitkrysset i den ytterste, og muligens siste etappen i prosjektet. Det ligger ingen naturlige etappegrenser innenfor delstrekningen, og det antas at
Bildøystraumen og tunnelen etableres samtidig med Kolltveitkrysset. Dette forsterkes av at løsningen for Bildøystraumen og Kolltveitkrysset påvirker hverandre gjensidig gjennom plassering
av nytt tunnelløp nord eller sør for dagens.
6.3.16 Kostnader

Kostbar strekning med tunnel, portaler, bruer, faseomlegginger.
6.4

Kolltveittunnelen – Bildøystraumen. Kolltveit – Bildøy Alt 3
Nytt vestgående tunnelløp nord for dagens tunnel (Del av dagens tunnel rettes ut / Alt 8 rød linje
som idé inngår her). Tegninger C1166/C1167/C1158/C1159

Utsnitt C1166
6.4.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Eks. tunnelløp benyttes i østgående retning – nytt vestgående tunnelløp nord for eks. løp. Eks.
tunnelløp har nær minimumskurvatur med horisontalkurve R=305m i utgangen mot Bildøystrau[Skriv inn tekst]
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men (Rmin=300m). Eks. løp rettes noe ut for bedre kurvatur. Nytt løp ligger parallelt for å samle
bruene over Bildøystraumen. Nye bruer over Bildøystraumen får kun i liten grad vendeklotoider
pga. linjeføringen videre på Bildøy. «HB021 sier: Horisontalkurvaturen bør velges konstant i 2/3
av stoppsikt innenfor og utenfor tunnelåpningen». Dette kan tilfredsstilles utenfor tunnelåpningen
i denne løsningen pga. linjeføring videre på Bildøy. Vendeklotoider starter på bru.
Skjærgardsvegen på Bildøy kan ved lagt LP Rv 555 legges over hovedvegen, og med 8 % stigning på omlagt Skjærgardsveg kan vi beholde den gamle brua over Bildøystraumen på lokalvegnettet.
6.4.2

Trafikksikkerhet

Videreføring av kurveforløpet i 2/3 stoppsiktlengde utenfor tunnelportal kan tilfredsstilles i dette
tilfellet. Ønsket om et konstant kurveforløp et stykke utenfor tunnelportal har bakgrunn i at dette
øker trafikksikkerheten siden fører må være spesielt oppmerksom ved tunnelportaler grunnet
skiftende lysforhold og føreforhold. Vendeklotoider på bru er normalt mer et estetisk spørsmål.
6.4.3

Fleksibilitet i bruk

Når anlegget er bygget er løsningsvalget, tatt og fleksibiliteten vil dreie seg om ev. toveistrafikk i
et løp i avvikssituasjon samt muligheten til omkjøring over fjellet på Kolltveit.
6.4.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Mellom kryss Bildøy og kryss Kolltveit kan lokalveg brukes som omkjøringsveg (over fjellet på
Kolltveit). Åpning i midtdeler i hver ende av tunnelen vil gjøre toveis trafikk i et løp mulig i avvikssituasjon. Åpning i midtdeler på Bildøysiden bør kanskje legges øst for bru over Bildøystraumen mellom bru og Bildøykrysset. Geometriske forhold gjør at det er trangt med plass til åpninger i midtdeler i begge ender av tunnelen.
6.4.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Ikke relevant ut over at 4-felt gir god kapasitet også for gjennomgående kollektivtrafikk. Bussholdeplasser langs ny Rv 555 er ikke aktuelt mellom kryss Kolltveit og kryss Bildøy. Bussholdeplasser langs lokalnettet må forutsettes opprettholdt eller bygget om ved behov. G/S-veg anlegges fra Bildøykrysset langs lokalveg over Bildøystraumen til Bildøybakken.
6.4.6

Gang- og sykkeltrafikk

Det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelløsning fra Kolltveit skole langs lokalvegen
ned til Bildøystraumen og videre på Bildøy opp til Bildøykrysset. Deler av systemet er vist på utsnittet foran.
6.4.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Formgiving av portaler og bruer i Bildøystraumen blir sentralt. Større høyde på brua kan gi noe
mer åpenhet i sundet generelt, men alternativet medfører også inngrep i landskap og bebyggelsen ved veganlegget.
6.4.8

Tettsted

Lokalmiljøet i Bildøystraumen påvirkes av løsningen, ut over det er ikke tettsteder direkte berørt.
6.4.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

Tegningene C1158/C1159, høyt LP (Rv 555):
3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp), 2 større bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og deler av gamle fyllinger i sundet. Riving av 3
hus over påhuggsområdet.
Tegningene C1166/C1167, lavt LP (Rv 555):
3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp + antatt opprusting av eksisterende portal), 2 større
bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og deler
av gamle fyllinger i sundet. 1 lokalvegbru (Skjærgardsvegen), eller ev. kulvert (avhengig av løsning for Bildøykrysset).
6.4.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Kulturmiljøet med den gamle steinbrua og naustene sør for denne får litt avstand til veganlegget.
Løsning med høy linje gir mulighet for en viss anvendelse av arealet under bruene, og gir et mer
åpent inntrykk i sundet. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
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6.4.11 Natur-/vannmiljø

Bildøystraumen:
Vannkvaliteten i Bildøystraumen kan bli forringet i anleggsfasen på grunn av anleggsarbeid på
begge sider av sundet, samt bygging av bru og utslipp av driftsvann fra tunnelbygging. Et avbøtende tiltak både i anleggsfasen og i den permanente driftsfasen for å bedre vannkvalitet og
gjennomstrømning, vil være å åpne opp sundet ved å fjerne deler av eksisterende fyllinger. Det
antas at gyteområdene for torsk ikke blir vesentlig berørt av ny veg. Dette vil bli nærmere undersøkt.
Bildøymarka:
Ny veg vil dele beitemarka i to. Dermed blir store deler av denne naturtypen på Bildøy berørt.
Noe av området kan sikres ved at anleggsbredden for ny veg minimaliseres i dette området.
Vegbyggingen vil kreve miljøkartlegging av deponiet nordvest for trasé og bekjempelse av
uønskede arter.
6.4.12 Landbruk/næringsliv

Traséen krysser utmark/innmark på Bildøy.
6.4.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes - undersøkelser i Bildøystraumen blir utført. Kryssing av myrområde på Bildøy.
6.4.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Løsningen er godt egnet for begge kryssalternativer på Kolltveit – nordre løp kan ferdigstilles
først og ta unna trafikken mens det andre løpet bygges / oppgraderes.
Lokale faseomlegginger, kryssing av Bildøystraumen er hovedutfordringen. Nytt nordre tunnelløp
bør bygges først og tilhørende bru ferdigstilles slik at trafikken kan overføres hit. Deretter kan
søndre løp ombygges og tilhørende bru etableres. I tillegg kommer flere delfaser for å bygge om
lokalsystemet og legge om lokaltrafikken i området – noe forskjellige faser avhengig av om høyt
eller lavt LP for Rv 555 velges.
Tegningene C1158/C1159 viser høyt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen) kan gå under ny Rv 555 på østsiden av sundet. Man unngår da omlegging av lokalvegen og
et stort inngrep inn i området øst for sundet. Lokalveg med eksisterende bru kan beholdes.
Tegningene C1166/C1167 viser lavt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen)
må legges om. Ulike alternativ er aktuelle avhengig av løsningen som velges for Bildøykrysset.
Dette har større konsekvenser for lokalmiljøet i sundet med større ombygging av lokalsystemet.
Løsningen innebærer at lokalvegbrua kan beholdes og koples til omlagt lokalveg (Skjærgardsvegen) på Bildøy dersom kurvaturen på omlagt Skjærgardsveg tilpasses.
6.4.15 Utbyggingsetapper

Tiltaket henger sammen med Kolltveitkrysset i den ytterste, og muligens siste etappen i prosjektet. Det ligger ingen naturlige etappegrenser innenfor delstrekningen, og det antas at
Bildøystraumen og tunnelen etableres samtidig med Kolltveitkrysset. Dette forsterkes av at løsningen for Bildøystraumen og Kolltveitkrysset påvirker hverandre gjensidig gjennom plassering
av nytt tunnelløp nord eller sør for dagens.
6.4.16 Kostnader

Kostbar strekning med tunnel, portaler, bruer, faseomlegginger.
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6.5

Kolltveittunnelen – Bildøystraumen. Kolltveit – Bildøy Alt 4
Nytt vestgående tunnelløp nord for dagens tunnel (Dagens tunnelløp beholdes). Tegninger
C1000/C1160/C1161

Utsnitt C1160
6.5.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Eks. tunnelløp benyttes i østgående retning – nytt vestgående tunnelløp nord for eks. løp. Eks.
tunnelløp har nær minimumskurvatur med horisontalkurve R=305m i utgangen mot Bildøystraumen (Rmin=300m). Nytt løp ligger ikke helt parallelt med dagens for å få horisontalkurve på
Rmin=300. Det er behov for å ta ut mer fjell i innerkurve for å tilfredsstille krav til stoppsikt når
dagens tunnelløp skal oppgraderes til å være en del av ny H7 veg. (Ca. 3m breddeutvidelse for
tilfredsstillende stoppsikt i tunnelen er aktuelt). Dette forholdet gjelder også for det nye tunnelløpet. Nye bruer over Bildøystraumen får vendeklotoider pga. linjeføringen videre på Bildøy.
«HB021 sier: Horisontalkurvaturen bør velges konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor
tunnelåpningen». Dette kan ikke tilfredsstilles utenfor tunnelåpningen i denne løsningen pga. linjeføring videre på Bildøy. Vendeklotoider på bru.
Skjærgardsvegen på Bildøy kan ved lavt LP Rv 555 legges over hovedvegen, og med ca. 8 %
stigning på omlagt Skjærgardsveg kan vi beholde den gamle brua over Bildøystraumen på lokalvegnettet.
6.5.2

Trafikksikkerhet

Videreføring av kurveforløpet i 2/3 stoppsiktlengde utenfor tunnelportal kan ikke tilfredsstilles i
dette tilfellet. Dette er et bør krav i HB021 som regionvegsjefen kan gi dispensasjon fra, men
som Vegdirektoratet skal ha mulighet til å overprøve. Ønsket om et konstant kurveforløp et stykke utenfor tunnelportal har bakgrunn i at dette øker trafikksikkerheten siden fører må være spesielt oppmerksom ved tunnelportaler grunnet skiftende lysforhold og føreforhold. Vendeklotoider
på bru er normalt mer et estetisk spørsmål men bidrar også til økt oppmerksomhetsbehov fra fører dersom vendeklotoiden ligger innenfor 2/3 stoppsiktavstand fra portal.
6.5.3

Fleksibilitet i bruk

Når anlegget er bygget er løsningsvalget, tatt og fleksibiliteten vil dreie seg om ev. toveistrafikk i
et løp i avvikssituasjon samt muligheten til omkjøring over fjellet på Kolltveit.
6.5.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Mellom kryss Bildøy og kryss Kolltveit kan lokalveg brukes som omkjøringsveg (over fjellet på
Kolltveit). Åpning i midtdeler i hver ende av tunnelen vil gjøre toveis trafikk i et løp mulig i avvikssituasjon. Åpning i midtdeler på Bildøysiden bør kanskje legges øst for bru over Bildøystrau-
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men mellom bru og Bildøykrysset. Geometriske forhold gjør at det er trangt med plass til åpninger i midtdeler i begge ender av tunnelen.
6.5.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Ikke relevant ut over at 4-felt gir god kapasitet også for gjennomgående kollektivtrafikk. Bussholdeplasser er ikke aktuelt mellom kryss Kolltveit og kryss Bildøy. Bussholdeplasser langs lokalnettet må forutsettes opprettholdt eller bygget om ved behov. G/S-veg anlegges fra Bildøykrysset langs lokalveg over Bildøystraumen til Bildøybakken.
6.5.6

Gang- og sykkeltrafikk

Det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelløsning fra Kolltveit skole langs lokalvegen
ned til Bildøystraumen og videre på Bildøy opp til Bildøykrysset. Deler av systemet er vist på utsnittet foran.
6.5.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Formgiving av portaler og bruer i Bildøystraumen blir sentralt.
6.5.8

Tettsted

Lokalmiljøet i Bildøystraumen påvirkes av løsningen, ut over det er ikke tettsteder direkte berørt.
6.5.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

Tegning C1000, høyt LP (Rv 555):
3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp + antatt opprusting av eksisterende portal), 2 større
bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og deler
av gamle fyllinger i sundet. Riving av 2 hus over påhuggsområdet.
Tegningene C1160/C1161, lavt LP (Rv 555):
2-3 nye tunnelportaler (inkl. 1 nytt tunnelløp + antatt opprusting av eksisterende portal), 2 større bruer for Rv 555 over Bildøystraumen. Fjerning av gammel Rv 555 bru i Bildøystraumen og
deler av gamle fyllinger i sundet. 1 lokalvegbru (Skjærgardsvegen), eller ev. kulvert.
6.5.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Alternativet gir noe endring i sundet, med inngrep i strandsonen og kulturmiljøet. Sundrommet
blir preget av de nye bruene. Løsning med høy linje gir mulighet for en viss anvendelse av arealet under bruene, og gir en mer åpen og luftig passasje med båt enn løsning med lav linje / lave
bruer. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.5.11 Natur-/vannmiljø

Bildøystraumen:
Vannkvaliteten i Bildøystraumen kan bli forringet på grunn av anleggsarbeid på begge sider av
sundet, samt bygging av bru og utslipp av driftsvann fra tunnelbygging. Et avbøtende tiltak ville
være å fjerne deler av eksisterende fyllinger og dermed øke potensialet for gjennomstrømning i
sundet. Det antas at gyteområdene for torsk ikke blir vesentlig berørt av ny veg. Dette vil bli
nærmere undersøkt.
Bildøymarka:
Ny veg vil dele marka i to og dermed forsvinner blir store deler av denne naturtypen på Bildøy. .
Noe av området kan sikres ved at anleggsbredden for ny veg minimaliseres i dette området.
Vegbyggingen vil kreve miljøkartlegging av deponiet nordvest for trasé og bekjempelse av
uønskede arter.
6.5.12 Landbruk/næringsliv

Traséen krysser utmark/innmark på Bildøy.
6.5.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes - undersøkelser i Bildøystraumen blir utført. Kryssing av myrområde på Bildøy.
6.5.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Løsningen er godt egnet for alle kryssalternativer på Kolltveit – nordre løp kan ferdigstilles først
og ta unna trafikken mens det andre løpet bygges / oppgraderes.
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Lokale faseomlegginger, kryssing av Bildøystraumen er hovedutfordringen. Nytt nordre tunnelløp
bør bygges først og tilhørende bru ferdigstilles slik at trafikken kan overføres hit. Midlertidig bru
over sundet mot eksisterende løp kan bli nødvendig i en mellomfase. Deretter kan del av søndre
løp bygges og tilhørende bru. I tillegg kommer flere delfaser for å bygge om lokalsystemet og
legge om lokaltrafikken i området – noe forskjellige faser avhengig av om høyt eller lavt LP for Rv
555 velges.
Tegning C1000 viser høyt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen) kan gå
under ny Rv 555 på østsiden av sundet. Man unngår da omlegging av lokalvegen og et stort
inngrep inn i området øst for sundet. Lokalveg med eksisterende bru kan beholdes.
Tegningene C1160/C1161 viser lavt LP (Rv 555), dvs. at lokalvegen på Bildøy (Skjærgardsvegen)
må løftes på ny bru over Rv 555. Dette har større konsekvenser for lokalmiljøet i sundet med
større ombygging av lokalsystemet. Løsningen innebærer at lokalvegbrua kan beholdes og koples
til omlagt lokalveg (Skjærgardsvegen) på Bildøy dersom kurvaturen på omlagt Skjærgardsveg
tilpasses.
6.5.15 Utbyggingsetapper

Tiltaket henger sammen med Kolltveitkrysset i den ytterste, og muligens siste etappen i prosjektet. Det ligger ingen naturlige etappegrenser innenfor delstrekningen, og det antas at
Bildøystraumen og tunnelen etableres samtidig med Kolltveitkrysset. Dette forsterkes av at løsningen for Bildøystraumen og Kolltveitkrysset påvirker hverandre gjensidig gjennom plassering
av nytt tunnelløp nord eller sør for dagens.
6.5.16 Kostnader

Kostbar strekning med tunnel, portaler, bruer, faseomlegginger.

6.6

Kryss Bildøy – Bildøy Alt 2 Ruterkryss
Tegninger C1201/C1202/D1201/D1202/D1203/D1204

Utsnitt C1201
Tilkomst til nordre Bildøy og fremtidig utbygging er ikke vist på figuren, men er tenkt koplet inn
på systemet. Buss og P&R er her skissert i tilknytning til rampekrysset. Busslommer tilknyttet lokalvegen mot Straume og ev. P&R tilknyttet arm mot nordre Bildøy er antagelig en bedre løsning.
6.6.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Planskilt kryss med stor kapasitet. Tilfredsstillende romkurve og geometri. Ø40m er brukt for RK.
Ramper er dimensjonert for 60 km/t (forventet fartsnivå) og etter nye Hb017. Rv 555 får gjennomgående hastighet 80 km/t.
6.6.2

Trafikksikkerhet

Kryssløsningen har god trafikksikkerhet. Normerte fartsendringsfelt og ryddig/lettlest kryssform.
6.6.3

Fleksibilitet i bruk

Krysset kan ev. senere ombygges til mer urban løsning (tilsvarende alt 4) innenfor avsatt areal.
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6.6.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler (mellom Bildøystraumen og kryss Bildøy) gjøre
toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet over fjellet på Kolltveit til Bildøystraumen
og Bildøykrysset blir også mulig. Ved stengt Straumetunnel vil åpning i midtdeler (mellom
Straumsundet og kryss Bildøy) gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig, men det er trangt med
plass til åpningen. Omkjøringsmulighet på lokalveg Bildøy-Straume blir også mulig.
6.6.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk kombinert med P&R kan legges i tilknytning til krysset. Det
vil være mulig å lage holdeplasser for ekspressbusser ved rampene som vist. Busslommer tilknyttet lokalvegen mot Straume og ev. P&R tilknyttet arm mot nordre Bildøy er antagelig en
bedre løsning.
6.6.6

Gang- og sykkeltrafikk

G/S-veg anlegges gjennom Bildøykrysset i øst-vestgående retning som skissert. Nord-sørgående
G/S-system er vist gjennom krysset siden busslommene er vist i rampene. Med busslommer
langs lokalveg i stedet for i rampene bør G/S-systemet tilpasses dette og heller krysse over Rv
555 på egen GS bru – da unngås kryssing i plan med rampene.
6.6.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Ruterkrysset har en smal utforming og rundkjøringene finner støtte i terrengformasjonene på
begge sider. Optimalisering av kryss i forhold til sideterreng vil gi en akseptabel landskapssituasjon.
6.6.8

Tettsted

Krysset blir fremtidig knutepunkt for tettstedsutvikling. Løsningen for krysset kan bidra til å styre
retningen for utviklingen i nærområdet, en urban / tett løsning (ev. kombinert med hovedveg i
kulvert under krysset) kan åpne for utvikling inntil krysset, mens en åpen / landlig løsning kan
bidra til at et større areal blir vegområde, men med bedre sikkerhet for god trafikkavvikling.
6.6.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

1 bru for sekundærveg i krysset, ingen spesiell kompleksitet.
6.6.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Krysset ligger i et område som skal omformes fra natur- og kulturlandskap til by. Sideterrenget
kan tilpasses ny situasjon. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og
påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.6.11 Natur-/vannmiljø

Selve kryssområdet er preget av fjellknauser og ingen vann er direkte berørt.
6.6.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres i liten grad i selve kryssområdet, ingen næringsinteresser er direkte
berørt.
6.6.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes. Krysset ligger i all hovedsak på fjellgrunn.
6.6.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Lokale faseomlegginger, lokalveg Bildøy-Straume må være hovedtrafikkåre i byggeperioden for
nytt kryss Bildøy. Ny veg ligger i hovedsak sør for dagens, og god trafikkavvikling i byggefasen
bør være mulig.
6.6.15 Utbyggingsetapper

Krysset inngår som en naturlig avslutning av strekningen Arefjordkrysset – Bildøykrysset, og
gjennomføres samtidig med denne strekningen.
I en situasjon der fire felts veg avsluttes i Bildøykrysset (dvs at firefelts veg videre mot Kolltveit
ikke utføres samtidig med fire felt til Bildøy), er det gode muligheter for en kryssutforming tilpasset dette
6.6.16 Kostnader

Ikke spesielt kostbar løsning.
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6.7

Kryss Bildøy – Bildøy Alt 4
Urbant kryss med lokk og rundkjøring. Tegninger C1211/C1212/D1211/D1212/D1213/D1214

Utsnitt C1211
Tilkomst til nordre Bildøy og fremtidig utbygging er ikke vist på figuren, men er tenkt koplet inn
på systemet. Buss og P&R er her skissert i tilknytning til rampekrysset. Busslommer tilknyttet lokalvegen mot Straume og ev. P&R tilknyttet arm mot nordre Bildøy er antagelig en bedre løsning.
6.7.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Planskilt kryss med stor kapasitet. Tilfredsstillende romkurve og geometri. Ø50m er vist for RK,
diameteren må kanskje økes for tilfredsstillende avbøyning i armene. Ramper er dimensjonert for
60 km/t (forventet fartsnivå) og etter nye Hb017. Rv 555 får gjennomgående hastighet 80 km/t.
6.7.2

Trafikksikkerhet

Kryssløsningen har god trafikksikkerhet. Normerte fartsendringsfelt og ryddig/lettlest kryssform.
6.7.3

Fleksibilitet i bruk

Krysset tar lite sideareal og vil ikke kunne utvides eller bygges om innenfor avsatt areal.
6.7.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler (mellom Bildøystraumen og kryss Bildøy) gjøre
toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet over fjellet på Kolltveit til Bildøystraumen
og Bildøykrysset blir også mulig. Ved stengt Straumetunnel vil åpning i midtdeler (mellom
Straumsundet og kryss Bildøy) gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig, men det er trangt med
plass til åpningen. Omkjøringsmulighet på lokalveg Bildøy-Straume blir også mulig.
6.7.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk kombinert med P&R kan legges i tilknytning til krysset. Det
vil være mulig å lage holdeplasser for ekspressbusser ved rampene som vist. Busslommer tilknyttet lokalvegen mot Straume og ev. P&R tilknyttet arm mot nordre Bildøy er antagelig en
bedre løsning.
6.7.6

Gang- og sykkeltrafikk

G/S-veg anlegges gjennom Bildøykrysset i øst-vestgående retning som skissert. Nord-sørgående
G/S-system er vist gjennom krysset siden busslommene er vist i rampene. Med busslommer
langs lokalveg i stedet for i rampene bør G/S-systemet tilpasses dette og heller krysse over Rv
555 på egen GS bru – da unngås kryssing i plan med rampene.
6.7.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Krysset tar mindre plass enn ruterkrysset, og kan tilpasses fint i landskapsrommet. Det blir betydelige inngrep på nordsiden mot Straumsundet for vestgående lokalvegrampe.
6.7.8

Tettsted

Krysset blir fremtidig knutepunkt for tettstedsutvikling. Løsningen for krysset kan bidra til å styre
retningen for utviklingen i nærområdet, en urban/tett løsning (ev. kombinert med hovedveg i
kulvert under krysset) kan åpne for utvikling inntil krysset, mens en åpen/landlig løsning kan bidra til at et større areal blir vegområde, men med bedre sikkerhet for god trafikkavvikling.
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6.7.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

Flere støttemurer for kompakte rampeføringer, 1 lokk / bru for sekundærveg i krysset, ingen
spesiell kompleksitet.
6.7.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Krysset ligger i et område som skal omformes fra natur- og kulturlandskap til by. Sideterrenget
kan tilpasses ny situasjon. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og
påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.7.11 Natur-/vannmiljø

Selve kryssområdet er preget av fjellknauser og ingen vann er direkte berørt.
6.7.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres i liten grad i selve kryssområdet, ingen næringsinteresser er direkte
berørt.
6.7.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes. Krysset ligger i all hovedsak på fjellgrunn.
6.7.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Lokale faseomlegginger, lokalveg Bildøy-Straume må være hovedtrafikkåre i byggeperioden for
nytt kryss Bildøy. Ny veg ligger i hovedsak sør for dagens, og god trafikkavvikling i byggefasen
bør være mulig.
6.7.15 Utbyggingsetapper

Krysset inngår som en naturlig avslutning av strekningen Arefjordkrysset – Bildøykrysset, og
gjennomføres samtidig med denne strekningen.
I en situasjon der fire felts veg avsluttes i Bildøykrysset (dvs at firefelts veg videre mot Kolltveit
ikke utføres samtidig med fire felt til Bildøy), er det gode muligheter for en kryssutforming tilpasset dette.
6.7.16 Kostnader

Mer kostbar løsning enn alt2, store støttemurer for kompakte rampeføringer og lokk med RK.

6.8

Kryss Bildøy – Bildøy Alt 5 (nytt) Kløverkryss
Tegninger C1231/C1232/D1231/D1232/D1233/D1234

Utsnitt C1231
Tilkomst til nordre Bildøy og fremtidig utbygging er vist på figuren. Busslommer er her skissert i
tilknytning til rampekrysset og ved lokalvegen mot Straume. Ev. P&R er ikke vist på skissen men
kan legges i tilknytning til lokalvegsystemet.
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6.8.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Planskilt kryss med stor kapasitet. Tilfredsstillende romkurve og geometri. Ø40m er brukt for RK.
Ramper er dimensjonert for 50 km/t (forventet fartsnivå) og etter nye Hb017. Rv 555 får gjennomgående hastighet 80 km/t.
6.8.2

Trafikksikkerhet

Kryssløsningen har god trafikksikkerhet. Normerte fartsendringsfelt, men krysstypen er kanskje
ikke den mest oversiktlige kryssformen.
6.8.3

Fleksibilitet i bruk

Krysset kan ev. senere ombygges til mer urban løsning (tilsvarende alt 4), i all hovedsak innenfor
avsatt areal.
6.8.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler (mellom Bildøystraumen og kryss Bildøy) gjøre
toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet over fjellet på Kolltveit til Bildøystraumen
og Bildøykrysset blir også mulig. Ved stengt Straumetunnel vil åpning i midtdeler (mellom
Straumsundet og kryss Bildøy) gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig, men det er trangt med
plass til åpningen. Omkjøringsmulighet på lokalveg Bildøy-Straume blir også mulig.
6.8.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk ev. kombinert med P&R kan legges i tilknytning til krysset.
Det kan legges til rette for at ekspressbusser kan stoppe i rampene. G/S-veg bør anlegges med
eget krysningspunkt over Rv 555 (trukket så langt mot vest som mulig) og langs lokalveg over
Bildøystraumen til Bildøybakken.
6.8.6

Gang- og sykkeltrafikk

G/S-veg anlegges gjennom Bildøykrysset i øst-vestgående retning i prinsipp som skissert. Nordsørgående G/S-system krysser over Rv 555 på egen GS bru – da unngås kryssing i plan med
rampene.
6.8.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Kløvekrysset tar noe plass siden det brer seg litt ut i avstand fra hovedvegen. Optimalisering av
kryss i forhold til sideterreng vil gi en akseptabel landskapssituasjon.
6.8.8

Tettsted

Krysset blir fremtidig knutepunkt for tettstedsutvikling. Løsningen for krysset kan bidra til å styre
retningen for utviklingen i nærområdet, en urban / tett løsning (ev. kombinert med hovedveg i
kulvert under krysset) kan åpne for utvikling inntil krysset, mens en åpen / landlig løsning kan
bidra til at et større areal blir vegområde, men med bedre sikkerhet for god trafikkavvikling.
6.8.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

1 bru for sekundærveg i krysset, ingen spesiell kompleksitet.
6.8.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Krysset ligger i et område som skal omformes fra natur- og kulturlandskap til by. Sideterrenget
kan tilpasses ny situasjon. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og
påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.8.11 Natur-/vannmiljø

Selve kryssområdet er preget av fjellknauser og ingen vann er direkte berørt.
6.8.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres i liten grad i selve kryssområdet, ingen næringsinteresser er direkte
berørt.
6.8.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes. Krysset ligger i all hovedsak på fjellgrunn.
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6.8.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Lokale faseomlegginger, lokalveg Bildøy-Straume må være hovedtrafikkåre i byggeperioden for
nytt kryss Bildøy. Ny veg ligger i hovedsak sør for dagens, og god trafikkavvikling i byggefasen
bør være mulig.
6.8.15 Utbyggingsetapper

Krysset inngår som en naturlig avslutning av strekningen Arefjordkrysset – Bildøykrysset, og
gjennomføres samtidig med denne strekningen.
I en situasjon der fire felts veg avsluttes i Bildøykrysset (dvs at firefelts veg videre mot Kolltveit
ikke utføres samtidig med fire felt til Bildøy), er det gode muligheter for en kryssutforming tilpasset dette
6.8.16 Kostnader

Ikke spesielt kostbar løsning.

6.9

Kryss Bildøy – Bildøy Alt 6 (nytt) Stor Rundkjøring Ø100
Tegninger D1240/D1241/D1242/D1243

Utsnitt D1240
Tilkomst til nordre Bildøy og fremtidig utbygging er vist på figuren. Busslommer er her skissert i
tilknytning til rampekrysset og ved lokalvegen mot Straume. Ev. P&R er ikke vist på skissen men
kan legges i tilknytning til lokalvegsystemet. GS kryssing over Rv 555 bør trekkes lenger mot
vest enn vist på denne skissen.
6.9.1

Veggeometri/romkurve/trafikksituasjon

Planskilt kryss med stor kapasitet. Tilfredsstillende romkurve og geometri. Ø100m er brukt for
RK. Ø100m for RK innebærer to bruer i buer over Rv 555. Ramper er dimensjonert for 60 km/t
(forventet fartsnivå) og etter nye Hb017. Rv 555 får gjennomgående hastighet 80 km/t. Viste
ramper må rettes mer ut enn vist på tegning D1240 for å kunne anlegge ekspressbusstopp i
rampene.
6.9.2

Trafikksikkerhet

Kryssløsningen har god trafikksikkerhet. Normerte fartsendringsfelt og ryddig/lettlest kryssform.
6.9.3

Fleksibilitet i bruk

Krysset kan ev. senere ombygges til mer urban løsning (tilsvarende alt 4), delvis innenfor avsatt
areal.
6.9.4

Omkjøringsmulighet/løsning i avvikssituasjon

Ved stengt Kolltveittunnel vil åpning i midtdeler (mellom Bildøystraumen og kryss Bildøy) gjøre
toveistrafikk i et tunnelløp mulig. Omkjøringsmulighet over fjellet på Kolltveit til Bildøystraumen
og Bildøykrysset blir også mulig. Ved stengt Straumetunnel vil åpning i midtdeler (mellom
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Straumsundet og kryss Bildøy) gjøre toveistrafikk i et tunnelløp mulig, men det er trangt med
plass til åpningen. Omkjøringsmulighet på lokalveg Bildøy-Straume blir også mulig.
6.9.5

Framkommelighet/publikumstilbud for kollektivtrafikk

Omstigningspunkt for kollektivtrafikk ev. kombinert med P&R kan legges i tilknytning til krysset.
Det kan tilrettelegges for ekspressbusser i rampene, i så fall må G/S-systemet føres frem også til
bussholdeplasser i rampene.
6.9.6

Gang- og sykkeltrafikk

G/S-veg anlegges gjennom Bildøykrysset i øst-vestgående retning som skissert (også videre til
Bildøystraumen). Nord-sørgående G/S-system krysser over Rv 555 på egen GS bru – da unngås
kryssing i plan med rampene. Krysningspunktet for G/S over Rv 555 vil bli trukket lenger vest
enn vist på skissen foran for bedre tilpasning mot terrenget og bussholdeplasser i lokalvegen.
6.9.7

Arkitektur/landskapsarkitektur

Stor RK har en smal utforming (tilsvarende ruterkrysset) og rundkjøringen finner støtte i terrengformasjonene på begge sider. Optimalisering av kryss i forhold til sideterreng vil gi en akseptabel
landskapssituasjon.
6.9.8

Tettsted

Krysset blir fremtidig knutepunkt for tettstedsutvikling. Løsningen for krysset kan bidra til å styre
retningen for utviklingen i nærområdet, en urban / tett løsning (ev. kombinert med hovedveg i
kulvert under krysset) kan åpne for utvikling inntil krysset, mens en åpen / landlig løsning kan
bidra til at et større areal blir vegområde, men med bedre sikkerhet for god trafikkavvikling.
6.9.9

Omfang og kompleksitet av konstruksjoner

2 bruer for sekundærveg i krysset danner RK Ø100m, ingen spesiell kompleksitet.
6.9.10 Landskap/kulturmiljø/nærmiljø inkl støy/luftforurensing

Krysset ligger i et område som skal omformes fra natur- og kulturlandskap til by. Sideterrenget
kan tilpasses ny situasjon. Støykilden flyttes marginalt i forhold til eksisterende bebyggelse og
påvirkning fra luftforurensing økes ikke utover generell trafikkøkning.
6.9.11 Natur-/vannmiljø

Selve kryssområdet er preget av fjellknauser og ingen vann er direkte berørt.
6.9.12 Landbruk/næringsliv

Landbruksinteresser berøres i liten grad i selve kryssområdet, ingen næringsinteresser er direkte
berørt.
6.9.13 Grunnforhold

Ingen spesielle utfordringer med grunnforhold forventes. Krysset ligger i all hovedsak på fjellgrunn.
6.9.14 Anleggs-/gjennomføringsfase

Lokale faseomlegginger, lokalveg Bildøy-Straume må være hovedtrafikkåre i byggeperioden for
nytt kryss Bildøy. Ny veg ligger i hovedsak sør for dagens, og god trafikkavvikling i byggefasen
bør være mulig.
6.9.15 Utbyggingsetapper

Krysset inngår som en naturlig avslutning av strekningen Arefjordkrysset – Bildøykrysset, og
gjennomføres samtidig med denne strekningen.
I en situasjon der fire felts veg avsluttes i Bildøykrysset (dvs. at firefelts veg videre mot Kolltveit
ikke utføres samtidig med fire felt til Bildøy), er det gode muligheter for en kryssutforming tilpasset dette
6.9.16 Kostnader

Mer kostbar løsning enn alt 2 / alt 5, men rimeligere enn alt 4 (mindre støttemurer).
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7.

EVALUERING OG ANBEFALING
Betydning av fargene og tall i evalueringstabellene nedenfor:
Innfrir
Tilfredsstillende

Innfrir
Delvis

Innfrir
I liten grad

Innfrir

Vurdering av høyt

Tilfredsstillende

kontra lavt linjepålegg for Rv 555 over
Bildøystraumen.

Innfrir

Vurdering av høyt

Delvis

kontra lavt linjepålegg for Rv 555 over
Bildøystraumen.

Tallrangering i tabell: 1 er best.

7.1

Kryss Kolltveit
EVALUERINGSPUNKT

Veggeometri / rom-

Kryss

Kryss

Kolltveit

Kolltveit

Alt 2

Alt 4

RK

Ruter

2

1

Merknader

RK – tilfredsstillende.

kurve / trafikksituasjon
Trafikksikkerhet

Ruterkryss – tilfredsstillende.
1

1

RK – tilfredsstillende.
Ruterkryss – tilfredsstillende

Fleksibilitet i bruk

1

1

RK ikke tilpasset ny Fv 561, men Fv 561 er ikke regulert ennå.

(annen bruk på senere tidspunkt).

Ruterkryss tilpasset ny Fv 561, men har ingen garanti for når den
kommer og at den kommer.

Omkjøringsmulighet

1

1

RK – tilfredsstillende.

i avvikssituasjon
Ruterkryss – tilfredsstillende.
Framkommelighet /

1

2

RK – kan fungere godt med samlokalisert P&R og bussholdeplass og

publikumstilbud for

gir korte gangavstander for passasjerene.

kollektivtrafikk

Ruterkryss – kan fungere godt med samlokalisert P&R og bussholdeplass men gir litt større gangavstander for passasjerene.

Gang- og sykkeltra-

1

1

RK – tilfredsstillende

fikk
Ruterkryss - tilfredsstillende
Arkitektur / land-

1

2

RK – ikke så dominerende i større landskapssammenheng.

skapsarkitektur
Ruterkryss – langt mer dominerende i landskapet, men kan uansett
komme i Fv 561.
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Tettsted

Ikke relevant punkt for RK.
Ikke relevant punkt for ruterkryss.

Omfang og

1

2

RK – ingen konstruksjon i krysset. Bare tunnelportaler.

kompleksitet av
konstruksjoner

Ruterkryss – to rv555 bruer over Fv 561, bru for sekundærveg over
Rv 555 i krysset. Mer omfattende enn RK.

Landskap /

1

2

RK – tar minst areal.

kulturmiljø /
nærmiljø inkl. støy /

Ruterkryss – dominerer mer i landskapet, tar mer areal.

luftforurensing
Naturmiljø /

1

2

RK – fylling i Storavatnet for P&R og bussholdeplass.

vannmiljø
Ruterkryss – relativt stort areal blir berørt.
Landbruk /

1

2

RK – berører golfbane. Tar ellers lite areal.

næringsliv
Ruterkryss – golfbanen og beiteareal tas. Tar stort areal.
Grunnforhold

1

1

RK – utfylling i Storavatnet for P&R og bussholdeplass.
Ruterkryss – myrområder golfbane m.m. berøres.

Anleggsfase /

1

2

RK – lite komplisert å bygge.

gjennomføringsfase
Ruterkryss – lite komplisert men mer komplisert å bygge enn RK.
Flere omlegginger, lenger byggetid. (Forskjellig anleggskostnad).
Utbyggingsetapper

1

1

RK er tilpasset dagens Fv 561. Kan fungere som en etappe på veg
mot Ruterkryss i fremtiden tilpasset utbygget Fv 561.
Ruterkryss er tilpasset utvikling av Fv 561 til fremtidig 4-felt. Kan
bygges ut i etapper med midlertidig RK i første omgang.

Kostnader

1

2

RK er billigste velfungerende løsning.
Ruterkryss er betydelig mer kostbart enn RK og forutsetter en fremtidig opprusting av Sotra nord (Fv 561). Tilpasning til fremtidig ruterkryss er også mer kostbart enn alt. 2.

·

Kryss Kolltveit Alt 4 Ruterkryss: En midlertidig RK kan anlegges som en etappe 1 på veg mot
etablering av ruterkryss på Kolltveit. Da kan Kolltveittunnelen etableres ferdig i første runde
mens etablering av ruterkrysset kan tas i forbindelse med utbygging av Fv 561 Sotra nord på
et senere tidspunkt.

Anbefaling:
Generelt er det betydelig forskjell i viktigheten av de enkelte evalueringspunkter i tabellen ovenfor.
Dersom nord-sør forbindelsen på Sotra bygges ut til 4-felts veg vil ikke Alt 2 Rundkjøring være
en godkjent kryssutforming for de tilstøtende vegene (vil da være krav om planskilt kryss). Alt 2
RK er noe dårligere enn Alt 4 Ruterkryss når det gjelder trafikkavvikling, men er på de øvrige
punkter minst like god som Alt 4.
Alt 2 Rundkjøring i omtrent dagens plassering anbefales. Denne har fordelen av å kunne fungere
som etappe 1 på veg mot oppgradering også av nord-sør forbindelsen på Sotra, den utnytter mer
av verdien av eksisterende tunnel, samt at den er ønsket for kollektivtrafikken. Valget av alternativet forutsetter at trafikkberegning som skal gjennomføres konkluderer med at trafikkavviklingen blir tilfredsstillende.
Etterskrift: Det vises til etterskrift til kap. 1.
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7.2

Kolltveittunnelen – Bildøystraumen

EVALUERINGSPUNKT

Veggeometri / rom-

Kolltveit

Kolltveit

Kolltveit

H

L

Bildøy

Bildøy

Bildøy

LP

LP

Alt 1

Alt 3

Alt 4

Løp sør

Løp nord

Løp nord

RV

RV

Eks. løp

555

555

2

1

1

2

1

Merknader

A1 – 2/3stoppsikt ikke ok, vendeklotoider

kurve / trafikksitua-

bru.

sjon

A3 – 2/3stoppsikt ok, lite klotoider på bru.
A4 – 2/3stoppsikt ikke ok, vendeklotoider
bru
H/L-LP ingen større betydning.

Trafikksikkerhet

2

1

2

1

1

A1 – mindre ryddig utgang av tunnel.
A3 – ryddig utgang av tunnel.
A3 – mindre ryddig utgang av tunnel.
H/L-LP ingen større betydning.

Fleksibilitet i bruk

3

1

1

1

1

A1 – lite gunstig ved ruterkryss Kolltveit.

(annen bruk på se-

A3 – ok ved ruterkryss Kolltveit.

nere tidspunkt).

A4 – ok ved ruterkryss Kolltveit.
H/L-LP ingen større betydning

Omkjøringsmulighet

1

1

1

2

1

i avvikssituasjon

A1 – tilfredsstillende.
A3 – tilfredsstillende.
A4 – tilfredsstillende.
H/L-LP større betydning, lenger bru H-LP

Framkommelighet /

1

1

1

1

1

A1 – tilfredsstillende.

publikumstilbud for

A3 – tilfredsstillende.

kollektivtrafikk

A4 – tilfredsstillende.
H/L-LP ingen større betydning

Gang- og sykkeltra-

1

1

1

1

1

fikk

A1 – tilfredsstillende.
A3 – tilfredsstillende.
A4 – tilfredsstillende.
H/L-LP ingen større betydning

Arkitektur / land-

3

1

2

2

1

skapsarkitektur

A1 – størst utfordring.
A3 – åpnest, litt avstand mellom elementer
A4 – middels utfordring.
Lavt LP vurdert som bedre enn høyt LP.

Tettsted

3

1

2

2

1

A1 – størst utfordring.
A3 – middels utfordring.
A4 – middels utfordring.
Lavt LP vurdert som bedre enn høyt LP.

Omfang og

3

2

1

2

1

A1 – relativt komplekse forhold.

kompleksitet av

A3 – relativt komplekse forhold.

konstruksjoner

A4 – relativt komplekse forhold.
Lavt LP vurdert som bedre enn høyt LP.

Landskap /

3

1

2

2

1

A1 – størst utfordring.

kulturmiljø /

A3 – åpnest, litt avstand mellom elementer

nærmiljø inkl. støy /

A4 – middels utfordring.

luftforurensing
Naturmiljø /

Lavt LP vurdert som bedre enn høyt LP.
1

1

1

1

1

vannmiljø

A1 – størst utfordring.
A3 – middels utfordring.
A4 – middels utfordring.
H/L-LP ingen større betydning

Landbruk /

1

1

1

1

1

næringsliv

A1 – forhold innover Bildøymarka er like.
A3 – forhold innover Bildøymarka er like.
A4 – forhold innover Bildøymarka er like.
H/L-LP ingen større betydning

Grunnforhold

1

1

1

1

1

A1 – grunnforhold antas like.
A3 – grunnforhold antas like.
A4 – grunnforhold antas like.
H/L-LP ingen større betydning
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Anleggsfase /

1

2

3

1

2

gjennomføringsfase

A1 – enklest i anleggsfase / trafikkavvikling.
A3 – mer faseomlegging.
A4 – mer faseomlegging.
Høyt LP vurdert som bedre enn lavt LP.

Utbyggingsetapper

1

1

1

1

1

A1 – ingen vesensforskjeller mellom alt.
A3 – ingen vesensforskjeller mellom alt.
A4 – ingen vesensforskjeller mellom alt.
H/L-LP ingen større betydning

Kostnader

2

2

1

2

1

A1 – alle er kostbare, lite forskjeller.
A3 – alle er kostbare, lite forskjeller.
A4 – alle er kostbare, lite forskjeller.
Lavt LP vurdert som bedre enn høyt LP.

Anbefaling:
Generelt er det betydelig forskjell i viktigheten av de enkelte evalueringspunkter i tabellen ovenfor.
Evalueringspunkene som vektlegges mest er fremkommelighet, trafikksikkerhet, estetikk (flere
punkter inngår i samlebegrepet), gjennomføringsfase og kostnader.
Ut fra dette kommer Alt 3 best ut og forutsettes bearbeidet videre. Spesielt linjepålegget må vurderes nærmere med hensyn til kryssing av planlagt riksveg med dagens riksveg. Dette gjelder
både for anleggsfasen og etter utbygging. Foreløpig går vi ut fra at ny rv. 555 må legges så lavt
som mulig, men der seilingshøyden opprettholdes og vi unngår at lokalvegen (dagens rv. 555)
må gå over ny rv. 555. En forutsetning for dette er at vi klarer å finne en løsning for tilfredsstillende trafikkavvikling i anleggsfasen.
Etterskrift: Det vises til etterskrift til kap. 1.

7.3

Kryss Bildøy
EVALUERINGSPUNKT

Veggeometri / rom-

Kryss

Kryss

Kryss

Kryss

Bildøy

Bildøy

Bildøy

Bildøy

Alt 2

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Ruter

Urbant

Kløver

Stor RK

1

1

1

1

Merknader

Ruterkryss – tilfredsstillende.

kurve / trafikksitua-

Urbant – tilfredsstillende.

sjon

Kløverkryss – tilfredsstillende.
Stor RK – tilfredsstillende.

Trafikksikkerhet

1

1

1

1

Ruterkryss – tilfredsstillende.
Urbant – tilfredsstillende.
Kløverkryss – tilfredsstillende.
Stor RK – tilfredsstillende.

Fleksibilitet i bruk

1

4

3

1

Ruterkryss – kan ombygges til urbant og ta

(annen bruk på se-

mindre fysisk plass senere.

nere tidspunkt).

Urbant – arealknapt og mer låst i forhold til
fremtidig endring.
Kløverkryss – kan til en viss grad ombygges men bare delvis innenfor avsatt areal.
Stor RK – kan ombygges til urbant og ta
mindre fysisk plass senere.

Omkjøringsmulighet
i avvikssituasjon

1

1

1

1

Ruterkryss – tilfredsstillende.
Urbant – tilfredsstillende.
Kløverkryss – tilfredsstillende.
Stor RK – tilfredsstillende.
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Framkommelighet /

1

1

1

1

Ruterkryss – kan fungere godt med samlo-

publikumstilbud for

kalisert P&R og bussholdeplass.

kollektivtrafikk

Urbant – kan fungere godt med samlokalisert P&R og bussholdeplass.
Kløverkryss – kan fungere godt med lokal/ ekspresstopp, ev. P&R.
Stor RK – kan fungere godt med lokal- /
ekspresstopp, ev. P&R.

Gang- og sykkeltra-

1

1

1

1

fikk

Ruterkryss - tilfredsstillende
Urbant – tilfredsstillende
Kløverkryss – tilfredsstillende
Stor RK - tilfredsstillende

Arkitektur / land-

3

1

3

1

skapsarkitektur

Ruterkryss – relativt dominerende i landskapet.
Urbant – også relativt dominerende i landskapet.
Kløverkryss – mest dominerende i landskapet.
Stor RK – også relativt dominerende i landskapet.

Tettsted

3

1

3

1

Ruterkryss – tilrettelegger fortetting inntil
krysset.
Urbant – tilrettelegger fortetting nært inntil
krysset.
Kløverkryss – tilrettelegger fortetting relativt nært inntil krysset.
Stor RK – tilrettelegger fortetting inntil
krysset.

Omfang og

1

3

1

3

Ruterkryss – bru for sekundærveg over Rv

kompleksitet av

555.

konstruksjoner

Urbant – to bruer for RK over Rv 555, mer
støttemurer for ramper.
Kløverkryss – bru for sekundærveg over Rv
555.
Stor RK – to bruer for RK over Rv 555.

Landskap /

3

1

3

1

Ruterkryss – tar nest mest areal.

kulturmiljø /

Urbant – tar noe mindre areal.

nærmiljø inkl. støy /

Kløverkryss – tar mest areal.

luftforurensing
Naturmiljø /

Stor RK – tar nest minst areal.
3

1

3

1

vannmiljø

Ruterkryss – tar nest mest areal.
Urbant – tar noe mindre areal.
Kløverkryss – tar mest areal.
Stor RK – tar nest minst areal.

Landbruk /

3

1

3

1

næringsliv

Ruterkryss – tar nest mest areal. Landbruk/næringsliv lite direkte berørt.
Urbant – tar noe mindre areal. Landbruk/næringsliv lite direkte berørt.
Kløverkryss – tar mest areal. Landbruk/næringsliv lite direkte berørt.
Stor RK – tar nest minst areal. Landbruk/næringsliv lite direkte berørt.

Grunnforhold

1

1

1

1

Ruterkryss – antatt fjellgrunn.
Urbant – antatt fjellgrunn.
Kløverkryss – antatt fjellgrunn.
Stor RK – antatt fjellgrunn.

Anleggsfase /
gjennomføringsfase

1

4

1

1

Ruterkryss – omkjøring mulig. 1 bru skal
bygges.
Urbant – omkjøring mulig. 2 bruer og
mange støttemurer skal bygges.
Kløverkryss – omkjøring mulig. 1 bru skal
bygges.
Stor RK – omkjøring mulig. 2 bruer skal
bygges.
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Utbyggingsetapper

1

1

1

1

Ruterkryss – kan fungere med 2-/4-felt videre vestover.
Urbant – kan fungere med 2-/4-felt videre
vestover.
Kløverkryss – kan fungere med 2-/4-felt
videre vestover.
Stor RK – kan fungere med 2-/4-felt videre
vestover.

Kostnader

1

4

2

2

Ruterkryss – ikke spesielt kostbart.
Urbant – flere støttemurer og lokkløsning
drar opp kostnader.
Kløverkryss – ikke spesielt kostbart.
Stor RK – to bruer drar opp kostnader.

Anbefaling:
Generelt er det betydelig forskjell i viktigheten av de enkelte evalueringspunkter i tabellen ovenfor.
Evalueringspunkene som vektlegges mest er fleksibilitet i bruk, bussfremkommelighet, estetikk
(flere punkter inngår i samlebegrepet), tettsted og kostnader.
Det er spesielt vanskelig her ettersom det er planer om en bymessig utbygging uten at vi i dag
kjenner detaljer i det som vil komme, og hva det reelle omfanget vil bli.
I sum mener vi det står mellom Alt 5 og 6 der 5 gir best fremføring av busser til/fra terminalen
på Straume, men løsningen er vanskelig å innpasse i terrenget og tar mye areal. Finner vi ikke
bedre innpassing for Alt 5 enn vi alt har gjort, anbefaler vi at Alt 6 velges. Denne passer bedre i
terrenget og tar mindre areal.
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