E16 og Vossebanen Arna –Stanghelle
Forprosjekt med siling
November 2017

Forord
Samferdsledepartementet har i sitt brev av 8. desember 2015 bede Statens vegvesen og Jernbaneverket
ved Strategi & Samfunn (no Jernbanedirektoratet/Bane Nor) om å utarbeide ein statleg reguleringsplan
på strekninga Stanghelle -Arna i tråd med tilrådd konsept «K5» frå konseptvalutgreiinga for E16 og
Vossebanen. Denne rapporten er eit forprosjekt med siling av alternative løysingar for veg og jernbane
innanfor rammene av konseptet.
Målet med forprosjektet er å gi eit best mogeleg utgangspunkt for reguleringsplanprosessen; ved å
fastlegge viktige premissar, utgreie handlingsrom for traseføringa i dagsonene, detaljere det tilrådde
konseptet, og sile seg ned til ei tilrådd løysing. Rapporten skal danna grunnlag for utarbeiding av et
planprogram for regulering av ny veg og jernbane på strekninga. Rapporten vil bli lagt ved
planprogrammet, og det vil bli høve til å gi formell uttale til både planprogram og silingsrapport ved
høyring og offentleg ettersyn av planprogrammet.
I arbeidet med silingsrapporten har prosjektet diskutert løysingar og problemstillingar i ei
referansegruppe med deltakarar frå Bergen, Vaksdal og Voss kommunar, fylkesmannen i Hordaland og
Hordaland fylkeskommune. Det har også vore gjennomført folkemøte for å informere og få innspel til
arbeidet. Konsulent for arbeidet har vore Norconsult AS.

Bergen, 15. november 2017
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Samandrag
Formålet med dette forprosjektet er å gje eit fagleg grunnlag med siling og val av alternativ løysing for dobbeltspor
og ny E16 mellom Arna og Stanghelle (28 km) i forkant av det føreståande reguleringsplanarbeidet. Arbeidet er
tufta på vedtak om å gå vidare med konsept 5 i konseptvalutgreiinga (KVU) og vedtak om å starte planprosess med
statleg reguleringsplan.
Bakgrunn for fellesprosjekt Arna-Stanghelle er at dette er ein særs viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med stor
trafikk, samstundes som denne strekninga er svært utsatt for ras og har mange ulukker. Dagens vegtunnelar
tilfredsstiller heller ikkje EU sine tunneldirektiv. For Jernbanen vil utbygginga også gi auka kapasitet og redusert
reisetid.
Løysingane vil i dette terrenget innebere lange tunnelar. Krav til rømming betyr anten lange tverrslag ut i dagen
(som fleire stader ikkje er mogleg), eller at både veg og bane må bygge to separate tunnelløp. Ved å bygge dette
som eit fellesprosjekt, og kombinere rømming mellom veg og jernbane, kan strekningen byggast med to tunnelløp
i staden for fire.
Deltakarar frå Jernbaneverket, Statens vegvesen og utførande konsulent har utgjort ei prosjektgruppe som saman
har utarbeidd denne rapporten med tilhøyrande delutgreiingar. Frå 1.1.2017 vart Jernbaneverket erstatta av eit
nyoppretta Jernbanedirektorat og Bane NOR. Hovuddelen av den banerelaterte utgreiinga har vore utført før
jernbanereforma trådde i kraft. Jernbanedirektoratet har frå omorganiseringa delteke i arbeidet med
silingsrapporten saman med Bane Nor, men det er Bane Nor som vil ha ansvaret for planlegginga etter plan og
bygningslova, prosjektering av tiltak, bygging, og seinare drift av infrastrukturen. Det overordna prosjektansvaret
for fellesprosjektet vil ligge hos Statens vegvesen.
Utfordrande terreng med korte dagstrekningar har gjort det naudsynt å få avklart fråvik i forprosjektfasen.
Fråviksavklaringane på prinsipielt nivå er styrande for tilrådingane. Rapporten endar ut i ei tilråding om kva
alternativ som bør leggast til grunn for det vidare planarbeidet etter Plan- og bygningslova.
I arbeidet med dette forprosjektet har det vist seg særs utfordrande å få på plass eit vegsystem som kan
tilfredsstille alle dei krav og omsyn som må takast. Det er relativt liten forskjell mellom løysingane samla sett.
Forskjellane er meir knytt til kryssplassering enn å sjå ulike trasear opp mot kvarandre. I KVU var ikkje
kryssplassering tema.
For bane la KVU til grunn at det framleis skal vere stasjon i Arna, Vaksdal og Stanghelle. Det vart tidleg klart at
Vaksdal stasjon skal flyttast opp til dagens E16. For Stanghelle sin del er det vurdert løysingar som kunne nytta
dagens stasjon, men og flytting av stasjon. Mellom stasjonane skal jernbanen gå i tunnel. Alternativsvurderingane
gjeld i hovudsak ulike løysingar for samankopling av ny og eksisterande infrastruktur, og eigenskapar ved dei
aktuelle stasjonsalternativa.
Fellesprosjektet veg/bane gjev moglegheiter og gevinstar, men òg utfordringar, i høve til gode eller dårlege felles
rømmingsløysingar. Fellesprosjektet gjev diverre mindre rom for etappevis utbygging.
Strekninga Arna – Stanghelle er delt inn i fire delstrekningar. Det er for kvar delstrekning gjort ei vurdering av
jernbane for seg og veg for seg. Løysingane som er presentert har heile tida hatt for auge fellesprosjektet, med
mellom anna felles rømmingskonsept, og ei linjeføring som tek omsyn til dette. Jernbane har stivare kurvatur enn
veg og mindre slingringsmon når det gjeld stigning, det er difor lettare å tilpasse vegtrasé til jernbanetrasé enn
motsett. I tillegg til strekninga Arna-Stanghelle er det vist moglege løysingar for vidareføring frå Stanghelle til Dale.
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Delstrekningar:
A.
B.
C.
D.
E.

Arna
Takvam-Trengereid
Vaksdal
Stanghelle
Stanghelle-Dale

Tilråding strekning A Arna
Bygging av ny stasjon i Arna er ein del av det pågåande arbeidet med ny tunnel gjennom Ulriken til Bergen stasjon.
Erfaring frå RAMS -arbeidet til Ulriken-prosjektet, og tekniske eigenskapar ved alternativa, ligg til grunn for
tilrådinga av alternativ JA1. JA1 har dobbeltsportunnel i ny portal, utan tiltak i eksisterande tunnel. Endeleg løysing
i Arna vert avklart gjennom arbeidet med reguleringsplanen.
I KVU (2014) tok ein utgangspunkt i dagens rundkøyring i Indre Arna og at ny E16 ville følgje same korridor som
Arnanipatunnelen. Seinare er føresetnadene endra. Utgreiing av Ringveg aust (aug. 2016) viser behov for eit
hovudvegkryss i Arna der firefelts E16 og framtidig firefelts E39 kan møtast. Ut frå vegnormalen sine krav har det
då ikkje vore mogleg å få til godkjende kryssløysingar ved dagens rundkøyring nede i Indre Arna. For å sikre ei
robust og framtidsretta løysing er det tilrådd å flytte krysset E16/fv 580 sørover til næringsområdet ved ASKO. I
dette området kan framtidig Ringveg aust leggast i ei lang dagsone som del av hovudvegkrysset, og det er samtidig
mogleg å etablere ei mellombels tilkopling til dagens veg. Det må sjåast nærare på både mellombels og endeleg
løysing i det vidare planarbeidet, som må koordinerast med tilstøytande vegplanar. I dette forprosjektet er det
plassering av E16-korridor austover som er viktigast.

Figur 1: illustrasjon av mulig midlertidig kopling mellom ny E16 og fv580 ved Asko i Arna.
Tilråding strekning B Takvam-Trengereid
I KVU er det lagt til grunn at Trengereid stasjon skal leggast ned. Dagens trasé på strekninga tilfredsstiller ikkje krav
til kurvatur, og er difor lagt i tunnel gjennom heile strekninga og vidare inn i neste delstrekning. For å redusere
lengda på rømmingstunnelar gir dei ulike vegalternativa som er vurdert parallelt noko ulike tunneltrasear for
jernbane. Desse trasé-variantane er ikkje vurdert mot einannan.
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Hovudutfordringa for veg på denne delstrekninga har vore å få ei god tilknyting til det overordna fylkesvegnettet
med fv7 retning Hardanger og fv566 over Osterøybrua. I tillegg er det lagt til grunn at firefelts veg vert avslutta i
krysset på Trengereid, og at E16 i første omgang skal vidareførast mot Vaksdal som tofelts veg. For i det heile å
klare og plassere kryss på dei korte dagstrekka på strekninga, er det vurdert fleire halve kryss, noko som har gjeve
mange kombinasjonsalternativ med ulike eigenskapar.
Tilrådd alternativ er VB1 med to halve kryss ved Trengereid. Dette er funksjonelt det klart beste alternativet. Både
trafikale omsyn, løysingar for kollektivtrafikk, konfliktpotensial, og kostnader taler for dette. Vegdirektoratet har
her godkjent prinsippfråvik for av- og påramping i fjell i tovegs tunnelløp mot Vaksdal. Vilkåra for dette er god
avstand mellom dei halve kryssa, slak horisontal og vertikalkurvatur i tunnelen, og høg vekt på trafikktryggleik i
detaljering og utforming. Overgang frå fire til to felt skjer som feltsplitt med Fv7 i tunnelen vest for Trengereid.
Alternativ VB1 er likevel fleksibelt slik at ein i framtida kan bygge eit ekstra tunnelløp mot Vaksdal om det vert
aktuelt.

Figur 2: Illustrasjon av korleis VB1 ligg i eksisterande kryssområde ovanfor Trengereid.
Tilråding strekning C Vaksdal
Det er lagt til grunn i KVU at det framleis skal vere jernbanestasjon på Vaksdal. Det har av omsyn til plass og
linjeføring ikkje vore mogleg å oppretthalde stasjon med dagens lokalisering. Dette har og medført at fyrste
byggjetrinn måtte utvidast fram til og med Stanghelle jf. tilleggsutgreiinga for KVU. Ny stasjon er tilrådd etablert
vest for dagens E16, der senteret på Vaksdal i dag ligg.
Det er vurdert heile 15 vegalternativ på Vaksdal. Hovudprinsippa har vore veg gjennom sentrum, gjennom
Sædalen eller i bru over dalføret opp mot Sædalen. Fleire løysingar har vore fråvikhandsama og det har vore
fordelar og ulemper med alle alternativa. Felles for alle løysingar som ikkje kryssar dalen nær dagens E16, er at dei
gjev lange omvegar og lange stigningar både for fjerntrafikken og lokaltrafikken. Konseptet med felles parallell
utbygging av veg og jernbane må då brytast over fleire kilometer, og rømming må sikrast uavhengig med lange
tunnelar ut i dagen.
Etter fråvikshandsaminga i Vegdirektoratet er det gjeve særskilt prinsippfråvik for to halve tunnelrampekryss. Av
omsyn til branntryggleik må E16 ha ei 200m lang open dagsone for å skilja tunnelane frå kvarandre. Fråviket er
gjeve med utgangspunkt i ein tunnelsituasjon med særs god oversikt og utan særleg stigning, kombinert med
separert på- og avkøyringspunkt i tunnelane. Dette kryssprinsippet har gitt to godkjende kombinasjonar av
jernbanestasjon og E16 utan kryss i dagen i Vaksdal. Tilrådd løysing er VC11/JC1 med bane og veg parallelt på
nedsida av dagens E16. Stasjonen vil då ligge sentralt og nærast tyngdepunktet av busetnaden på Vaksdal, og
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behov for innløysing av privateeigedomar er minimert. Kostnader og samla konfliktpotensial for ikkje-prissette
tema talar og til fordel for VC11/JC1. Prinsippet om rømming mellom veg- og jernbanetunnel kan oppretthaldast
gjennom heile planområdet. Løysinga opnar for nytt byggeareal nær stasjon og vegsystem. Vidare planarbeid bør
optimalisere trasear for veg og jernbane, der ein i samråd med Vaksdal kommune legg til rette for best mogleg
stadutvikling på Vaksdal.

Figur 3: Illustrasjon av korleis ny E16 og jernbanestasjon er tenkt lagt gjennom Vaksdal, gjennom området der
kjøpesenteret i Vaksdal i dag ligg.
Tilråding strekning D Stanghelle
Det er lagt til grunn i KVU at det framleis skal vere jernbanestasjon på Stanghelle. Det er i prosjektet òg lagt til
grunn at prosjektet ikkje skal gå lenger enn til Stanghelle.
Uvisse kring geologi og grunntilhøve har gjort det utfordrande å komme med ei eintydig tilråding til trasé for
jernbane på Stanghelle. Det er likevel klåre skilnader knytt til utfordringar i anleggsfasen med nærleik til spor i
drift, samt potensiale for god stadutvikling, som gjer at det vert tilrådd å gå for alternativ JD3. JD3 inneber flytting
av Stanghelle stasjon nærare der butikken er i dag. Togtrafikken vil med denne løysinga i liten grad verte påverka i
anleggsfasen. Flytting av stasjonen frigjev samstundes strandareal for framtidig stadutvikling for kommunen, og
legg godt til rette for stasjonsbyutvikling tett på den nye jernbanestasjonen.
På grunn av skredfare og omsyn til busetnad, har det ikkje vore aktuelt å legge E16 sentralt gjennom Stanghelle.
Endepunkt for vegdelen av prosjektet er difor lagt til Helle, vel ein kilometer lenger nord. Der ligg det godt til rette
for god tilknyting til dagens E16, og mellombels tilkopling mot Stanghelle, og framtidig vidareføring i ny trase. Med
fullt utbygd vegsystem Arna-Voss vil det ved Helle vere plass til eit halvt sørvendt kryss, som skal fungere saman
med eit halvt nordvendt kryss nærare Dale. Det er ut frå grunntilhøve, og omsyn til ikkje -prissette tema, tilrådd å
gå vidare med VD1, der tunnel frå Vaksdal kjem ut i Budalen ovanfor dagens E16.
Tilrådinga som er gjeve ovanfor legg til grunn at framtidig E16 skal liggje sør for Dalevågen medan jernbana kryssar
over til nordsida av Dalevågen ved Stanghelle. For fellesprosjektet hadde det vore ideelt med ei meir parallell
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framføring av veg og bane vidare mot Dale, men dette har ikkje vist seg mogleg å få til kombinert med stasjon på
Stanghelle.

Figur 4: Illustrasjon over mogleg stadutvikling med tilrådd plassering av jernbanestasjon sentralt på Stanghelle.

Strekning E Dale
For å sjå kva bindingar den føreslåtte løysinga for bane på Stanghelle og veg på Helle gir for vidareføring austover,
er det sett på ulike alternativ for veg og bane forbi Dale. Omtale av dette kan lesast i eige vedlegg.

Samla tilråding
Tilrådd alternativ for jernbane går frå Arna stasjon, i tunnel derifrå direkte til ny stasjon i dagen nær E16 på
Vaksdal, vidare i tunnel frå Vaksdal til ny stasjon sentralt plassert på Stanghelle, og tilknyting til dagens spor like
nord for Dalevågen.
Tilrådd alternativ for E16 er fire felt i tunnel i ny trasé frå Arna ved ASKO til Trengereid. Utforming av endeleg og
mellombels kryssløysing i Arna og Trengereid må vurderast nærare. Vidare med to felt i tunnel frå Trengereid til
Vaksdal. På Vaksdal ei kort dagsone parallelt med ny jernbanestasjon, og lokal tilknyting med to halve kryss i fjell.
Frå Vaksdal i tunnel til Helle der E16 koplar seg til dagens veg.
Reguleringsplanen for prosjektet må ta høgde for areal både til midlertidig tilknyting ved endepunkta, og eit
framtidig fullt utbygd vegsystem med fire felt og fulle kryss både ved Løvås (Asko), Trengereid, Vaksdal og Helle (i
samspel med halvt nordvendt kryss ved Dale i framtidig vidare planarbeid).
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Figur 5: Oversiktskart som viser samla tilrådd løysing for E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle.
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Innleiing

1.1 Bakgrunn
Statens vegvesen og Jernbaneverket la i april 2014 fram Konseptvalutgreiinga for transportløysing veg/bane VossArna (KVU). Konsept K5 - stor innkorting bane og veg – kombinasjonsløysing, vart tilrådd. Konseptet inneber felles
utbygging av veg og bane med eit tunnelkonsept som gjer det mogleg med felles rømming.
I desember 2015 bestemte regjeringa at konsept K5 skulle leggast til grunn for utviklinga av strekninga Arna –
Stanghelle. Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen er av Samferdselsdepartementet (SD) beden om å legge ei
samtidig utbygging til grunn for det vidare arbeidet. Prosjektet skal planleggast som statleg plan og ein skal gå rett
på reguleringsplan. Rasjonell planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal og leggast til grunn.
Ved statleg plan vil staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vere planmynde og fastsette
planprogrammet, medan kommunar og fylket vert høyringspartar.

Figur 6 Konsept K5 frå konseptvalutgreiinga Voss-Arna .Gjennom tilleggsutgreiing om jernbane i etterkant av KVU
vart det fastlagt at parselldelinga skulle vere ved Stanghelle, ikkje Vaksdal slik tidlegare føresett.
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1.2 Omtale av prosjektet i NTP 2018-2029
E16 Stanghelle - Arna og dobbeltspor Stanghelle - Arna ligg inne i NTP 2018-2029 i siste del av planperioden for
korridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund (kap. 13.2.7).
E16 Stanghelle – Arna
Prosjektet E16 Stanghelle – Arna i Hordaland omfattar bygging av tofelts veg mellom Stanghelle
og Trengereid/Romslo. På grunn av mange tunnelar er det berre aktuelt med midtrekkverk på
korte strekningar. Frå Romslo til Arna skal det byggast firefelts veg. Løysing i Arna må samordnast
med løysingar for framtidig Ringveg aust. Total veglengde er om lag 30 km. Det vert lagt opp
til ein heilskapleg løysning for veg og jernbane med felles planlegging og utbygging. Veg- og jernbanetunnelane
får gjensidig løysing for rømming ved at nabotunnelen kan brukast til rømming ved ulukker.
Prosjektet vil eliminera ein ulukkes- og skredutsett strekning med dårleg standard i forhold til trafikkmengd.
Prioriteringa er på vilkår av at det vert tilslutning for eit opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.
Prosjektet har hatt ein betydeleg kostnadsauke frå KVU, og bompengepotensialet er no vurdert lågare enn i KVU. Prosjektet
er fullfinansiert i andre planperiode. Regjeringa vil sjå på moglegheit for å framskunde
oppstart av prosjektet. Den mest aktuelle løysinga gjer det mogleg å bygge veg og bane uavhengig av kvarandre på
strekninga Arna - Trengereid. Mellom Trengereid og Stanghelle må veg og bane byggast samstundes for å kunne etablere
felles rømming. Det kan vert aktuelt å gjere mindre utbetringar/skredsikring på strekninga E16 Voss – Arna i fyrste del av
planperioden innanfor midla avsett til skredsikring på riksveg, udelt pott.
Dobbeltspor Stanghelle – Arna
Bergensbanen er den banestrekninga i landet med flest ras- og skredhendingar. Dette gjelder særleg områda i vest, der
dagens Vossebane er svært rasutsett. Jernbaneinfrastrukturen som til ein viss grad følger den hundre år gamle traseen, har
krapp kurvatur, liten kapasitet og fleire parti med svært lav fart. Vegstrekninga E16
Arna – Voss er tilsvarande skredutsett. Dagens veg har ikkje tilfredsstillande standard i høve til trafikksikkerheit, krav til
tunnelstandard og mogleg omkøyringsvegar. Framtidige moglege traséval for Vossebanen og E16 på strekninga Voss – Arna
er gjennomgått i en felles KVU. Det vert no planlagt for tilrådd konsept (K5) på ein fyrste etappe mellom Stanghelle og Arna.
K5 legger til grunn ei løysing der infrastrukturen stort sett vert lagt i tunnel med korte dagsoner for stasjonar og kryss. Felles
traséføring gjer det mogleg med store innsparingar ved bruk av felles rømmingskonsept. Strekninga Stanghelle – Arna er 28
km lang for bane og 33 km lang for veg, og går gjennom kommunane Bergen og Vaksdal. Tiltaket vil gje store
reisetidsgevinstar for både veg og jernbane.
Dobbeltspor på strekninga Stanghelle – Arna gjev reisetidsgevinst på 10–15 minuttar. Tiltaket gir og auka kapasitet til godsog persontrafikk. Kortare reisetid samt tryggare og ei meir føreseieleg jernbane vil og gje effekt for jernbanen sin del av
transportmarknaden for dei lange reisene mellom Oslo og Bergen. Prosjektet med formål å regulere trasé frå
Stanghelle til Arna vert no planlagt som eit felles prosjekt mellom Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, der Statens
vegvesen har prosjektansvaret. Planavklaring vil skje gjennom ein statleg reguleringsplan, og arbeid med fyrste fase for å
avklare konkret traséføring er i gang.
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1.3 Mål
1.3.1 Mål frå Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 vart lagt fram i april 2017 (Meld. St. 33, 2016-2017) . Overordna mål,
hovudmål og etappemål er i tråd med grunnlagsdokumenta som vart lagt på høyring våren 2016.

Figur 7: Figur som illustrerer mål henta frå NTP 2018-2029
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1.3.2 Overordna mål frå KVU Voss - Arna
Samfunnsmålet som vart fastlagt gjennom KVU-arbeidet for E16 og Vossebanen er:
«I 2050 skal transporten i korridoren skje trygt og påliteleg med reduserte avstandskostnader som gir grunnlag
for regional utvikling.»
Overordna effektmål i KVU (2014) var primært for å skilje mellom ulike konsept. Konsept K5 skåra best på dei
fleste effektmåla, men ikkje like godt på konfliktpotensial. Oppsummeringa av alternativ i konseptvalutgreiinga er
vist i følgjande tabell:

Figur 8: Oppsummering av måloppnåing for konsepta frå KVU-arbeidet 2014
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1.3.3 Effektmål for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle
Effektmåla frå KVU gjeld framleis som overordna mål, men er til mindre hjelp i arbeidet med å finna den beste
løysinga innanfor K5-konseptet. I samband med alternativutvikling og siling må det difor setjast nye og meir
detaljerte effektmål. I silingsrapporten er føringar frå NTP, effektmåla frå KVU-fasen, og bestillinga frå
departementet, brukt som utgangspunkt for ein detaljering av kva ein vil oppnå ved utbygging av strekninga
Stanghelle – Arna. Det er lagt vekt på å finna effektmål som er til hjelp for å skilja mellom alternativa i planfasen.
Effektmåla vil inngå i planprogrammet, det er difor også med effektmål som gjeld uansett val av alternativ.

Effektmål 1: Trygg transport
Eit overordna mål for prosjektet er å auke samfunnstryggleiken på strekninga ved å fjerne skredfarlege
strekningar. I tillegg til effekt av auka tryggleik mot skred, skal infrastrukturen utformast slik at risiko for andre
ulukker vert redusert.
•

•

Trygg veg og jernbane mot skred.
o Transportsystemet skal utformast slik at den skredsikre infrastrukturen blir det naturlege valet
for lokaltrafikken
o Tunnelpåslag for ny trase skal være i område som møter risikoakseptkriteria for skred, dvs.
tolererbar/akseptabel risiko
o Nye stasjonar skal leggjast til område som møter krava til den strengaste tryggleiksklasse for
skred i TEK101
Høg trafikksikkerheit og reduksjon i talet på ulukker.
o Talet på drepne/hardt skadde i trafikkulukker på E16 Voss-Arna skal reduserast med minst 60%
samanlikna med perioden 2004-2011.

•

Det skal etablerast eit betra tilbod for gåande og syklande langs dagens veg eller jernbanetrasear.

•

Både veg og jernbane skal utformast i tråd med gjeldande lovverk, normer og reglar for utforming av slike
anlegg.

•

Jernbanelina skal ikkje ha overgangar i plan.

Effektmål 2: Redusert reisetid og auka kapasitet
Ny infrastruktur skal bidra til sterkt redusert reisetid og auka kapasitet for jernbane. Prosjektet skal også sikre stor
reduksjon i reisetid på veg og sterkt redusert konsekvens av hendingar.
•

Redusert reisetid på bane for lokaltog, fjerntog og godstransport kan målast i reisetid for lokaltog: Her vil
rutetid for lokaltoga bli redusert frå dagens 28 minutt (varierer frå 23-33min) til under 14 minutt på
strekninga Arna -Stanghelle.

•

Auka kapasitet på strekninga gir mogelegheit for eit rushtilpassa rutetilbod for gods- og persontrafikk

1

Tek 10 (Byggteknisk forskrift) Sikkerhetsklasse 3: Største nominelle årlige sannsynlighet for skred 1/5000
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o

Meir punktleg jernbanetransport, der 95% av lokaltoga skal ha mindre enn 4 min. forseinking ved
framkomst til endestasjon. 95% av langdistanse- og godstoga skal ha mindre enn 6 min.
forseinking.

o

Auka kapasitet på strekninga gir rom for stive timesruter Bergen – Voss, og mogelegheit for
ekstratilbod i periodar på døgnet der gods eller personmarknaden etterspør eit rushtilbod.

•

Køyretida for godstrafikken Oslo-Bergen skal få ei tilsvarande innsparing.

•

Reisetid og reiselengd langs E16 skal reduserast vesentleg samanlikna med i dag.

•

Redusert omfang og konsekvens ved vegstenging (drift, skred, ulukker mm.) ved at det på heile strekninga
vert sikra eit godt parallelt lokalvegnett.
Gode knutepunkt mellom jernbane og buss.

•

Effektmål 3: Omsyn til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging
Bestillingsbrevet frå Samferdselsdepartementet (des. 2015) understrekar at (sitat frå bestillingsbrevet): «Omsyn
til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriterast i det vidare arbeidet». Følgjande effektmål
kan då vere med å skilje mellom ulike alternativ innanfor K5-konseptet:
•

Tilrettelegging for eit raskast mogeleg planløp, og ein effektiv planprosess

•

I utviklinga av prosjektet skal det aktivt søkast etter fellesløysingar som kan halde kostnadsnivået nede i
plan-, bygge- og driftsfasen

•

I planarbeidet skal det aktivt søkjast etter løysingar som gir ein kostnadseffektiv utbygging

•

Utbygginga skal gjennomførast slik at jernbanen ikkje mister sin del av marknaden, korkje for gods eller
persontrafikk. Redusert kapasitet eller lange stengeperiodar i anleggsfasen skal søkjast unngått.

1.3.4 Andre viktige samfunnsmål
Dette er nasjonale mål som er skildra i stortingsvedtak, nasjonale retningslinjer med meir, som er sentrale innanfor
planområdet. Utover prosjektutløysande behov er det i KVU- rapporten omtalt som andre viktige behov, kapittel
3.7.
Lokal- og regional utvikling i tråd med samfunnsmålet i prosjektet
•

Lokal -og regional utvikling. Avklare i kva grad tiltaket kan ha påverknad på lokal og regional utvikling.

Ikkje-prissette tema
Verdi- og sårbarheitsanalysen for ikkje-prissette verknader omhandlar følgjande fagtema i tråd med Handbok
V712:
•
•
•
•
•

Landskapsbilete
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfald
Kulturmiljø
Naturressurs
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Det er utarbeidd silingskriterier for desse fagtema:
o
o
o
o
o
o
o

Optimal stadtilpassa arkitektur
Redusera barriereverknader
Unngå nedbygging av jord- og vassressursar
Unngå inngrep i viktige naturområde
Unngå inngrep i viktige kulturmiljø og -minne
Unngå inngrep i og støyulempe for område med verdi for nærmiljø og friluftsliv
Bygge opp omkring god stadutvikling

1.4 Planprosess
Fellesprosjektet E16 og Vossebanen går gjennom noko av Noregs mest krevjande terreng for bygging av veg og
jernbane. Normalt ville ei konseptvalutgreiing (KVU) blitt etterfølgd av ein kommunedelplan for prosjektet.
Kommunedelplanarbeidet ville då skilt mellom alternative løysingar, avklart kor og korleis kryss og stasjonar bør
leggjast i høve til terreng, og korleis veg- og jernbanelinjene bør liggja innbyrdes.
Dette prosjektet skal planleggast som statleg plan, og ein skal gå rett på reguleringsplan. Ved statleg plan vil staten
ved Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) vere planmynde og fastsette planprogrammet, medan
kommunar og fylket vert høyringspartar.
Planprogram for det føreståande reguleringsplanarbeidet vert lagt på høyring samtidig med varsling om oppstart
av planarbeidet. Forprosjekt med siling skal avklare kva alternativ som skal leggast til grunn for det vidare
planarbeidet. I dette forprosjektet vert det avklart kva standard som skal leggast til grunn, og presentert ulike
løysingar som er vurdert. Det har vist seg vanskeleg og til dels umogleg å få til gode løysingar utan at det vert søkt
fråvik frå gjeldande vegnormalar. Søknad om fråvik har vore oversendt Vegdirektoratet og handsama i fleire
rundar med tilhøyrande optimalisering av løysingar. Dette har gått parallelt med utarbeiding av silingsrapport, og
medført særlege utfordringar både i forhold til tid og metodisk tilnærming. Det er avgjerande for prosjektet at
tilrådinga vert tufta på løysingar som er realistiske og robuste, og difor har det vore trong for å avklare sjølv små
detaljar relativt tidleg i prosessen. Dei ulike alternativa vert vurdert opp i mot målsetjingane i prosjektet og kva
eigenskapar dei har. Planprogrammet vil ta utgangspunkt i tilrådinga i forprosjektet, og forprosjektet vert eit
vedlegg til dette.
Alternative løysingar vert vurdert og silt i to fasar. I fase 1 vert dei klart dårlegaste alternativa, som ikkje svarer på
måla for prosjektet, silt ut. I fase to vil dei alternativ som står att verte vurdert meir inngåande. Til slutt tilseier ein
effektiv planprosess at ein står att med berre eitt alternativ som skal leggast til grunn for det vidare planarbeidet.
Siling heilt fram til berre eitt alternativ er krevjande, og krev at det ligg føre nok detaljkunnskap til å gjere eit slikt
val. Det betyr og at mykje av det vurderingsarbeidet som vanlegvis ligg til kommunedelplanfasen no er handsama i
forprosjektet.
Særs krevjande terreng fører til lange tunnelar, og korte dagstrekningar fører til at det ikkje er mogleg, eller svært
konfliktfylt, å byggje veg/vegkryss utan fråvik i høve til gjeldande vegnormalkrav. Av den grunn er det og naudsynt
å få avklart fråvik i forprosjektet for å sikre at tilrådd løysing i planprogrammet kan byggast.
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Figur 9: Skisse for illustrering av planprosess.
Fastsett planprogram med tilrådd alternativ vil vere styrande for det vidare arbeidet, og dei val som vert gjort i
silingsfasen må difor vere godt gjennomtenkt, robust og eventuelle fråvik må vere godkjende.
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DAGENS SITUASJON

2.1 Generelt om området
Området omfattar eit typisk vestlandsk fjordlandskap med bratte fjellsider og djupe fjordar. Dei største vassdraga i
området er Storelva som renn gjennom Arnadalen og ut i Arnavågen, Daleelva som renn ut i Dalevågen, og
Vaksdalselva som renn gjennom Vaksdal. Sørfjorden strekker seg inn til Vaksdal og vert etter kvart avløyst av
Veafjorden. Dalevågen endar ut i fjorden ved Stanghelle.
Klimaet er i hovudsak oseanisk, men med noko svake austlege trekk innerst i fjorden. Dei viktigaste biologiske
verdiane er knytt til fjorden, vassdraga, skog og kulturmark.
Innanfor planområdet finn vi dei største bustadkonsentrasjonane i Arna, Trengereid, Vaksdal og Stanghelle.
Busetnad elles er spreidd og knytt til gardstuna langs fjorden. Generelt, men spesielt i Trengereid og Vaksdal, er
det bratt og trongt mellom fjord og fjell.
Vaksdalsvassdraget gjev grunnlag for kraftproduksjon (Møllen kraftverk) og kystvatnet i Dalevågen er viktig for
laksen i fjordområdet med status som nasjonal laksefjord. Elles har lausmasseavsetningar (elv- og breavsetningar) i
Sædalen, Dalegården og på Helle godt potensiale som grunnvatn-magasin.
Førhistoriske kulturminne har ein i hovudsak berre kjennskap til frå dei største og mest sentrale stadane i dette
området, og då i form av busettingsspor eller gravminne frå jernalder (500 f.Kr. – 1030 e.Kr.). Her har nok truleg
vore menneskeleg aktivitet tidlegare òg, med det er ikkje påvist.
Ei reise mellom Bergen og Voss tok kring 1850 i beste fall eit døger, vinterstid kanskje 2-3 dagar. Det fyrste
dampskipet kom i rute frå Bergen til Sørfjorden i 1864. Vedtak om Vossebanen vart gjort i 1875, og bana stod
ferdig i 1883. 1909 var Bergensbanen ein realitet. Endring i reisetida både i 1883 til Voss og i 1909 til Oslo var
revolusjonerande. Vegen frå Trengereid til Samnanger vart bygd samstundes med Vossebana i 1880- åra, medan
vegen mellom Arna (Tunes) og Trengereid ikkje sto ferdig før i 1932. Vegen mellom Dale og Voss over Hamlagrø
vart opna så seint som i 1958, og mellom Bergen og Voss via Vaksdal vart det fyrst mogleg å køyre då vegen
Stanghelle – Vaksdal - Trengereid opna i 1965. Vegen over Hamlagrø vart avløyst av ny veg mellom Dale og Bulken
så seint som i 1991.
Vossebanen fangar mykje av pendlartrafikken på strekninga Arna-Voss, og er ein del av Bergensbanen mellom
Bergen og Hønefoss. Parallelt med planarbeidet for Arna-Voss vert det gjennomført planarbeid for Ringeriksbanen
mellom Hønefoss og Sandvika. Flåmsbana, knytt til Bergensbanen ved Myrdal, er eit samband med sterk trafikk i
sommarhalvåret. Strekninga Bergen-Arna-Voss-Myrdal er då ei viktig åre for denne «Norway in a nutshell»trafikken som utgjer ein del av grunnlaget for reiselivsnæringa i Bergen og lenger aust.
E16 over Filefjell er eit viktig vegsamband mellom landsdelane med god vinterregularitet, som vil bli ytterlegare
betra når vegutbygginga over Filefjell vert avslutta i 2017. Ved Voss knyter europavegen seg til fv13 med trafikk til
Hardanger og vidare over Hardangerbrua og Hardangervidda. Trengereid, med kryss mot fv7, er eit viktig
trafikknutepunkt for trafikk til Hardanger, Sunnhordland og vidare over Haukelifjell.
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Figur 10: Dagens situasjon Arna - Stanghelle

2.1.1 Skredfare
Det har vore mange skredhendingar langs dagens transportåre mellom Arna og Stanghelle. Jernbanen og E16
slynger seg langs den bratte fjordsida, og ligg derfor utsett til for skred. Trafikantar har fleire gonger vorte råka,
men til alt hell har ingen omkome. Tog har og køyrt inn i skred og avsporingar har skjedd. Dei seinare åra har det
vore fleire store hendingar som har ført til at E16 og jernbanen har vore stengd i lengre periodar.
Det har vore flest problem knytt til steinsprang og steinskred på denne strekninga. Klimatiske forhold og eit
vestlandsk sidebratt terreng er viktige faktorar. Over tid ser ein ei klar opphoping av steinsprang om vinteren og
tidleg om våren. Fryse- og tineprosessar samt nedbør ser ut til å utgjere hovudårsak.
Det har og vore mange lausmasseskred, og frå tid til anna går det både sørpeskred og snøskred. Desse hendingane
er knytt til bestemte vertypar, og kan i hovudsak koplast til regn, snøforhold, snøsmelting.
I fylgje klimaforskarar kan det verte meir ekstremvær dei neste åra. Om det skjer kan hyppigheita på skred auke i
tida framover.
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Figur 11: To skredhendingar ved Bogelia i mai 2015 (Foto: Statens vegvesen)

2.1.2 Grunntilhøve
Grunntilhøva mellom Arna og Stanghelle er hovudsakleg dominert av isen si tilbaketrekking etter førre istid, men
ein har også skredavsetjingar langs strekninga.
Området mellom Arna og Stanghelle er i følgje NGU sine lausmassekart dominert av morenemasser frå Arna, langs
Sørfjorden fram til Vaksdal. Morenemasser inneheld alle fraksjonar frå leire til blokk, og kan opplevast som faste.
På Vaksdal og på Stanghelle er lausmassane dominert av breelveavsetningar og elveavsetningar. Breelv og
elveavsetningar vert ofte kjenneteikna med lagdelt sand, silt og grus og kan ved oppbygning av deltaer opptre i
tjukke lag. I bresjøar kan ein ha store førekomstar av silt.
Store delar av strekninga ligger under marin grense. Marin grense er det høgaste nivået havet sto under førre istid,
og i slike område kan det vere marine avsetjingar som leire og kvikkleire. Det er påvist kvikkleire på Helle.

2.2 Dagens jernbane
Strekninga Stanghelle – Arna på Vossebanen er ca. 30 km. Vossebanen vart opna i 1883, og på store delar av
strekninga Voss-Arna er det same trasé som for 130 år sidan. I dei seinare åra er det lagt ned ein stor innsats for å
sikre infrastrukturen mot skred, og få kontroll på vatn som reduserer kvaliteten på infrastrukturen både i tunnelar
og dagsoner.
Få og korte kryssingsspor gir redusert kapasitet for kryssing mellom godstog og mellom person- og godstog på
strekninga, og i ruteplanlegginga vert det lagt inn mykje ventetid. Vossebanen har mykje trafikk, og er ein
flaskehals for godstrafikk på Bergensbanen. Strekninga har også ei rekke planovergangar, 22 i talet, der tre av
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desse er sikra med bom. Kurvaturen på store delar av strekninga gir låg fart, redusert komfort og stadvis stor
slitasje. Figur 12 viser skilta hastigheit på dagens bane. Nokre av dei lengste partia med saktekøyring er mellom
Arna og Stanghelle.

Figur 12 Fartsgrenser for jernbanen på strekninga Bergen-Voss. Til samanlikning vil framtidig bane kunne
illustrerast med ein horisontal rett strek ved 200 km/t (altså ei auke i gjennomsnittsfart med 130 km/t).

Lokaltogtilbodet har stopp på Trengereid i tillegg til Arna, Vaksdal og Stanghelle. Regiontoga stopper etter Arna
ikkje før på Dale. Dagens reisetid på strekninga varierer over dagen, og er avhengig av kor lenge ein må vente på
møtande tog. Dei fleste lokaltoga brukar 28 minutt på strekninga Arna – Stanghelle, men i tidstabellen er det
variasjon i reisetida frå 23 til 33 minutt.
Trafikken i perioden mellom 06:00 og 08:30 er i stor grad retningsbestemt mot Bergen. Godstrafikken har i dag
rushtid inn mot Bergen i tidsperioden 03:30 - 07:00. Mottakskapasiteten på Nygårdstangen er dimensjonerande i
denne tidsperioden. Nygårdstangen kan ta imot 8 godstog tidleg morgon/natt. Desse bør vere framkomne til
Nygårdstangen før kl. 6:00. Berre ein mindre del av perioden med «godsrush» er samanfallande med rushtid for
persontrafikk.

2.3 Dagens veg
2.3.1 Vegstandard
Heile vegstrekninga Voss-Arna har vore bygd ut gradvis frå 1960-talet og fram til 1991. Etter 1991 har det også
vore gjennomført mindre endringar og oppgraderingar både på tunnelar og veg i dagen. Dette gjev ulik standard
avhengig av byggjeår. Etter kvart som trafikken aukar får vi også eit større gap mellom dagens vegstandard, og den
standarden som gjeld for nye vegar med tilsvarande trafikkvolum. Dei mange tunnelane utgjer ei særskilt
utfordring. Dei er bygd i ein periode utan strenge tryggleikskrav. Det er gjennomført nokre oppgraderingar, men
tunnelane er langt ifrå å innfri dei tryggleikskrav som gjeld for nye tunnelar i dag.
Vegstrekninga har vore kjent som svært utsett for skred. Steinsprang er den mest vanlege hendinga, men vi har
også parti som er utsett for snø-, sørpe- og jord-skred. Dette fører til stengingsperiodar som kan dreie seg om
mange dagar. Då må trafikken i stor gå via Hardanger, med trafikk-kaos og store forseinkingar som resultat.
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2.3.2 Trafikksystem og volum
Ved fullføring av utbygginga Dale-Bolstad på 90-talet fekk vi ein rask auke i trafikkvolum for heile strekninga VossArna. Dette ga negative utslag på ulukkesstatistikken, og strekninga synte seg særleg utsatt for møteulukker med
høg skadegrad. I perioden 2004-2011 hadde Voss-Arna i gjennomsnitt 2 omkomne pr. år, og vart sett på som ein av
dei verste vegane i landet. Det vart gjennomført ein del tiltak som innføring av fartsgrenser 70 km/t, sinusfresing,
belysning, meir overvaking av trafikken, informasjon og kampanjar. Ulukkesstatistikken er i dag noko betre, men er
langt frå tilfredsstillande.
Kombinasjonen av høge trafikktal og låg
vegstandard går også ut over trafikkavviklinga.
Strekninga Trengereid-Arna har tidvis
trafikkvolum som krev ein firefelts veg. Dette
skuldast ikkje minst stor helgetrafikk til
skisentera og hytteområda på Kvamskogen,
Voss og Myrkdalen. Den store trafikken skal
avviklast på ein heilt ordinær tofelts veg med
låg kryss-standard. Dette fører til kø og
forseinkingar, særleg i tilknyting til
helgetrafikken. Trafikantane må innstille seg på
lenger reisetid, og dette kan føra til stress som
i neste omgang kan utløyse ulukker.
Sykkeltrafikk vert i dag effektivt stengt av dei
mange tunnelane. Trafikkvolumet gjer det også
lite aktuelt å sykle på E16. Syklistar er ei veksande
Figur 13 Dagens (2016) trafikk langs E16
trafikantgruppe, og dei kan få gode løysingar dersom
dagens riksveg vert frigjort ved at det vert bygd ny E16.
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KRAV TIL STANDARD

3

3.1 Jernbane
3.1.1

Tilbodskonsept

I konseptdokumentet som ligg ved utgreiinga er samspelet mellom togtilbod, infrastruktur og krav til funksjonalitet
med omsyn til togframføring, drift og vedlikehald omtalt.
For Vossebanen skal det utviklast togtilbod med 30-minutts intervall i rush på strekninga Voss – Bergen og 60minutts intervall i lågtrafikkperiodar (grunnrute, sjå tabell 1).

Tabell 1: Tilbodskonsept for persontrafikk og godstransport i fase 1, dobbeltspor til Stanghelle.

Med dobbeltspor Stanghelle – Arna3

Tilbodskonsept
Dagens

Grunnrute

Rushtilbod

Regiontrafikk
Vossebanen

16
avgang pr. dag/ retning

Timesfrekvens
(utgår i timer med
fjerntog)

30 min
(1 tog i timen utgår i
timer med fjerntog)

Reisetid1 mot Bergen

01:21:12

00:56:36

00:58:45

Reisetid1 frå Bergen

01:17:30

00:58:50

01:08:39

Fjerntrafikk
Bergen – Oslo

4 +1
avgang pr. dag/ retning

120 min

Reisetid1 mot Bergen

01:18:00

00:54:19

00:54:19

Reisetid1 frå Bergen

01:13:15

00:55:02

00:55:02

Stoppmønster
Voss
Bolstad2
Dale
Stanghelle
Vaksdal
Arna

Voss
Dale
Arna

Følger dagens
ruteopplegg med
fordeling
Nygårds-tangen –
Alnabru/
Drammen

Godstrafikk

8
godstogpar pr. dag
/retning

10
godstogpar pr. dag
/retning

Reisetid1 mot Bergen

01:29:00

01:04:46

01:10:15

Reisetid1 frå Bergen

01:28:40

01:05:56

01:09:48

1 Berekna

rutemessige køyretider Voss-Bergen med dobbeltspor mellom Stanghelle-Arna inkl. kjøretidspåslag på 12-15%
er henta frå KVU’en. Kommunen ønsker en ny vurdering av om stoppet skal være på Bolstad eller Evanger
3 Kjøretid frå Arna til Stanghelle med regiontog (som stopper på Vaksdal) er 13:10 med nytt dobbeltspor
2 Bolstad

Andre tiltak som vil ha relevans for kapasitet, framføringstid og tilbod på strekninga:
•

Utbygging Arna – Bergen: Gir dobbeltspor Arna – Bergen med frekvensauke for persontrafikk og direkte
utkjør/tidsgevinst for godstog

•

Forlenga kryssingsspor Bolstadøyri: Vert bygga som del av Godsstrategien sin «Tiltakspakke på kort sikt (20162018)». Vil fjerne ein flaskehals for framføring av godstog.
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•

Plattformforlenging Vossebanen: Togsetta som trafikkerer Vossebanen i dag har nådd sin tekniske levetid. Det
er nødvendig med tiltak på enkelte stasjoner for å handtere nye togsett.

•

Ruteplan 2027 Vossebanen: Kryssingsspor og plattformtiltak som vil auke effekten av dobbeltsporutbygginga
særleg for rushkonseptet

•

Godstiltak: I NTP er det sett av ein pott på 18 milliardar til godstiltak for alle korridorar (Godspakken) og
prioritering vert gjort med omsyn til framdrift, effekt ,effektiv ressursutnytting og nytte for samfunnet.
Hovudelement i Godspakken som vil auke kapasitet på Bergensbanen, er bygging og forlenging av 4-5
kryssingsspor og oppgradering av terminal Nygårdstangen.

•

KVU for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet: KVU/KS1 for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet
føreligg, men det er ikkje gjort vedtak om framtidig løysing eller vidare prosess. Når løysinga for
logistikknutepunktet vert fastlagt vil trase og avgreining til framtidig terminalområde kunne planleggast.

3.1.2

Dimensjonering av infrastruktur

Dobbeltspor: For jernbane vert det lagt til grunn utbygging av dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle i ny trasé.
Etter Arnanipatunnelen (påkopling i Arnadalen skjer på ulikt stad for veg og bane) vil ny trase i størst mogleg grad
gå parallelt med ny E16.
Hastigheit 200 km/h: Det har vore vurdert å legge til rette for både 200 km/t og 250 km/t. Å blande
dimensjonering for 200 km/t og 250 km/t gir liten effekt på reisetid då akselerasjon og oppbremsing tar lang tid og
krev svært lange strekningar. Kurvaturen for 250 km/t er i tillegg så stiv at det ikkje er mogleg med stasjon på
Vaksdal og Stanghelle. Dimensjonerande fart vart fastlagt til 200 km/t i KVU-fasen.
Plattformlengder: Plattformene på nye Vossebanen skal vere 250 meter for regiontogstasjonar (Vaksdal og
Stanghelle) og 350 meter for fjerntogstasjonar (Arna (og Dale)). Sidestilte plattformar er lagt til grunn for å
redusere arealinngrep i tettstadene Vaksdal og Stanghelle. Utforming av Arna stasjon inngår i arbeidet med
dobbeltspor Arna-Bergen.

Figur 14: Eksempel på sidestilte plattformar. Her frå Eidsvoll Verk stasjon. På denne stasjonen passerer
tog i 200 km/h. Foto: Njål Svingheim
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Hensetting: Når det vert bygd ny infrastruktur som gjer det mogleg å auke frekvens og korte inn reisetida, vert det
eit nytt driftsmønster og naudsynt med endra struktur for parkering av tog. Tog bør parkerast slik at det ikkje blir
nødvendig å køyre tomme tog, og at eventuelt tomme tog ikkje legg beslag på tungt belasta enkelsporstrekningar.
Plassane bør også høve med trinnvis utvikling av jernbanenettet. På Vossebanen vil det vere mest føremålstenleg
med parkering av tog i Bergen og på Voss. På lang sikt bør det også etablerast kapasitet for parkering av togsett i
Arna. Hensetting er vurdert i eit eige notat.
Krav til infrastruktur og etappevis utbygging kan illustrerast med skjematisk sporplan for strekninga:

Figur 15: Skjematisk sporplan som viser system av spor, vekslar og passeringsspor på jernbanen mellom Bergen og
Voss i tre situasjonar; øvst dagens system, i midten utbygging av nytt dobbeltspor til og med Stanghelle, og nedst
situasjonen med full utbygging av dobbeltspor til Voss.

3.2 Veg
3.2.1 Generelt
Lange tunnelstrekk og korte, tronge dagsoner med lite tilgjengeleg areal har gitt vanskelege rammer for utvikling
av kryssløysingar for veg. Fleire av dei vurderte kryssløysingane avvik frå gjeldande vegnormalar i ein slik grad at
dei ikkje er vurdert vidare. Det har likevel vore naudsynt å vurdere vidare løysingar der det er behov for fleire
fråvik, fordi løysingar heilt utan fråvik mange stader ikkje er mogleg eller fører til urimeleg store konsekvensar for
lokalsamfunna.
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Vegnormalane stiller klåre krav til standard og rømming knytt til trafikk og lengda på tunnelar. Der står òg krav til
minste avstand mellom tunnelar på 200m, for å kunne skilje desse som eigne brannobjekt.

3.2.2 Krav til dimensjonering
Eit av hovudgrepa i konsept K5 i KVU for å redusere kostnadene har vore felles røming mellom veg og bane på
strekninga Trengereid-Vaksdal/Stanghelle. Dermed har det vore mogleg å legge til grunn eitt tunnelløp for veg og
eit for bane. Prognoser for trafikktal tilseier at tunnelen mot Vaksdal vil kunna koma opp mot kapasitetsgrensa for
overgang til to tunneltuber innan planhorisonten etter at anlegget er teken i bruk. Reguleringsplanen skal difor
legge til rette for framtidig løysing med to tunneltuber mot Vaksdal, og framtidig utforming av fullt kryss ved
Trengereid.
Fire felt mellom Arna og Trengereid/Romslo har lege fast. Den store utfordringa har vore om overgangen frå fire til
to felt skulle leggast ved Romslo eller Trengereid, og om reguleringsplanen skulle ta høgde for framtidig
vegutviding mellom Trengereid og Stanghelle.
Vegdirektoratet har no også gitt klare føringar for kva vegstandard som skal leggast til grunn for
reguleringsplanarbeidet:
➢

➢

Arna –Trengereid skal planleggast som vegklasse H5 med fire køyrefelt og 90 km/t som dimensjonerande
fart. I praksis vert dette på det meste av strekningen to tunneltuber (tunnelprofil T9,5) med to felt i kvart
løp.
Trengereid – Stanghelle skal planleggast og byggast med eitt tunnelløp (tunnelprofil T10,5 og fartsgrense
80 km/t), og kryss tilpassa dette. Strekninga skal i planlegginga klargjerast for seinare mogleg utviding
med eit ekstra tunnelløp, og for framtidig fartsgrense på 90 km/t. Kryssutforming tilpassa framtidig
situasjon skal og vera del av reguleringsplanen.

3.2.3 Vegnormalar og moglege kryssløysingar
Dei ulike kryssløysingane er omtala under kvar delstrekning. Vegnormalane definerer krava til kryssutforming,
lengd på akselerasjonsfelt, retardasjonsfelt og siktavstandar. Ut frå desse krava krev eit fullt kryss i dagen opp mot
ei fri lengde på rundt 1 km, og eit halvt kryss (ramper berre i ein retning) om lag det halve. Vegnormalane definerer
også at det i utgangspunktet ikkje er lov med kryss i fjell, men at det ved spesielle tilhøve kan søkast fråvik frå
dette kravet dersom ein meiner tryggleiken likevel er godt nok ivaretatt i totalløysinga.
Strekningane i dagen mellom Arna og Stanghelle, der ein kunne tenkja seg kryss, er også dei same smale
strekningane mellom fjord og fjell der folk har busett seg. Skal ein leggja fulle eller halve kryss med
motorvegstandar til desse dagsonene, som ofte heller ikkje er lenger enn ein halv kilometer, vert det lite att av
bygdene og det miljøet dei er ein del av. Dette er i tillegg til skredfaren, òg ei av dei viktige årsakene til at det ikkje
er mogleg å legge ny E16 i dagen som ei utviding av dagens E16.
Ut frå ynskje om eit heilskapleg vegsystem er det viktig at kryssa kan kopla E16 mot andre viktige ferdselsårer, som
fv7 mot Hardanger og fv566 mot Osterøy, samt fv580 mot Arna og Nesttun, og at nye E16 kan fungera som
hovudakse mellom dei største stadene langs strekninga. Takvam, Romslo, Trengereid, Vaksdal og Stanghelle er i så
måte naturlege lokalitetar for kryss. Både Takvam og Romslo har i dag god og trygg veg mot anten Arna eller
Trengereid, og er difor ikkje like avhengig av direkte koplingar til den nye vegen så fremt dei får god tilknyting ved
dei nemnte stadene.
I Trengereid deler i dag trafikken seg i tilnærma to like deler mellom E16 vidare mot Voss og fv7 mot Hardanger.
Trengereid er difor eit viktig fordelingspunkt og rette staden for lokalisering av eit fullt kryss. Dalen er berre om lag
250 meter brei. Det er difor ikkje mogleg å byggja kryss her med framtidsretta vegstandard utan store fråvik frå
vegnormalane. Dette er det søkt om.
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Vaksdal er den neste tettstaden langs strekket. Vaksdal er i området der E16 går i dag også berre om lag 250m
brei. Diagonalar er vurdert, men då må ein innløyse mange bustader i sentrale delar av tettstaden. Også på Vaksdal
er det difor søkt om fråvik for kryss i fjell. Eit alternativ på Vaksdal er å leggje krysset i Sædalen, der det kan vere
mogleg å byggja utan fråvik. I så fall bryt ein med konseptet om felles jernbane og vegtrasé over eit lenger strekk,
noko som gjev utfordringar for rømmingsveg frå tunnelane.
Sentralt på Stanghelle er det ikkje vurdert som praktisk mogleg å få til eit vegkryss. Eit halvt kryss til og frå Bergen
kan lokaliserast ved Helle innanfor krava i vegnormalane. Når ein seinare skal byggja E16 vidare mot Voss, må den
motsette halvdelen av krysset retning Voss lokaliserast anten ved Dalegarden eller aller helst nord for Dale.

3.2.4 Fråvik som utfordrar vegnormalkrava
Målsetting med prosjektet og krav til standard harmonerer dårleg med dei naturgjevne realitetane som ligg til
grunn for framføring av veg og bane på strekninga Arna-Stanghelle. Brattlendt terreng og skredfare gjer det
umogleg å plassere veg og bane i dagen slik ein i utgangspunkt kunne ha tenkt seg. Når ein så legg traseane i fjell
er skredfare framleis ei utfordring ved tunnelpåhogg, og det er ikkje nok plass i dei tverrgåande dalføre til å få til
kryss gitt dei standardkrav som ligg til grunn. Anten må det gjevast fråvik frå standard eller standard må
reduserast.
Det er på prinsipielt grunnlag søkt om ei rekkje fråvik knytt til mange alternative kryss langs heile linja. Dei enkelte
fråvika er omtala nærare under beskrivinga av alternativa på kvar delstrekning. Vegdirektoratet har handsama
søknadane, og har gitt klare føringar om kva ein kan få lov til og ikkje. Dette både avgrensar talet på moglege
løysingar, men har og opna for løysingar som utfordrar dagens standardar nokså mykje. God detaljering på
utforming med omsyn til heilskapleg trafikktryggleik vil då vera avgjerande for om desse løysingane kan
gjennomførast.

3.3 Fellesløysingar - tunnelkonsept
Prosjektet legg til grunn tilrådd konsept K5 frå KVU Voss – Arna, med felles utbygging og felles løysingar for
rømming mellom bane og veg. Det er utarbeidd eit eige konseptdokument som avklarar hovudprinsippa for
fellesstrekningane. I silingsfasen er det sett nærare på dei tekniske rammevilkåra for løysinga.
Heile rapporten kan lesast i vedlegg 2.

3.3.1 Felles kostnadsreduserande rømmingskonsept der mogleg
Rømmingsvegar gjer det mogleg for trafikantar og passasjerar å forlate tunnelen og nå ein trygg stad ved brann
eller ulukke, og kan også gi redningsetatane tilgjenge til tunnelane frå fleire angrepspunkt.
Felles rømming mellom veg og bane er i første rekkje mogleg der systema kan ligge parallelt og i omlag same høgd.
Der dette ikkje er tenleg eller mogleg legg ein til grunn rømming til friluft. Mellom Arna og skiljet med Fv7 i
Trengereid har E16 så stor biltrafikk (ÅDT) at det er krav om to tunneltuber for bil. Nye biltunnelar på denne
strekninga vil såleis ha løyst rømming mellom dei to løpa for kvar 250 meter. Jernbanen vert på denne strekninga
planlagt med rømming til ny E16, eller rømming til eksisterande jernbanetunnel eller ut i dagen der ny E16 ikkje
ligg parallelt.
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Figur 16 Prinsippskisse for felles rømmingskonsept
På strekninga Takvam – Stanghelle kan infrastrukturen planleggast med felles trasé der dei lokale forholda tillèt
dette. Rømming frå jernbanen vil då skje via etablerte tverrforbindelsar mellom tunnelane. Avstanden mellom
tverrforbindelsane vert bestemt av tunnelklassen som angitt i N500. For tunnelklasse D er maksimal avstand 500
meter. I vegtunnelar er det også krav om havarinisjer, og tverrforbindelsane kan etablerast i samband med desse.
Figur 16 ovanfor syner prinsippet.
I prinsippet vil evakuering frå veg- til jernbanetunnel kunne fungere tilsvarande som ved evakuering mellom to
vegtunnelar, men i ein naudsituasjon må det vere varsling mellom Vegtrafikksentralen og Togleiarsentralen.
Risikoen vil vere størst ved rømming frå veg over til jernbane, og det må vere system for å hindre at personar slepp
inn i jernbanetunnelen før togtrafikken har stansa. Dette betyr at tverrpassasjen også må fungere som eit
midlertidig venteareal (midlertidig sikkert område), sjølv om tida det tar for å varsle og stenge banen er kort.
Tverrforbindelsane skal byggast på en slik måte at teknisk infrastruktur for veg og jernbane kan leggast i tilknyting
til havarinisjer og tverrpassasjer. Dette forenklar vedlikehald og feilretting for begge etatane. For jernbanens del
gir denne løysinga store fordelar: Generisk vedlikehald kan gjennomførast frå vegtunnelen utan at det legg beslag
på skinnegangen ut over eit absolutt minimum.

3.3.2 Kostnadsinnsparingane skal ikkje gå ut over tryggleiken
Krava til rømmingsvegar er ulike for veg og jernbane. Der krava avvik frå kvarandre, legg prosjektet til grunn at dei
strengaste krava skal vere gjeldande for strekninga Voss - Arna. Dette gjeld også krava til evakueringskapasitet.
I Teknisk regelverk og TSI-SRT 2014 er det ikkje krav til røykventilasjon i jernbanetunnelar. Naturleg ventilasjon vert
normalt sett som tilstrekkeleg. I sjølve evakueringsfasen reknar ein ikkje mekanisk ventilasjon som eit effektivt
tiltak, med mindre det kan vere eit middel for redning og sløkking ved kravet om tilrettelegging for assistert
evakuering. Dette vert avklara for kvar einskild tunnel i beredskapsplanen.
For vegtunnelar er det er generelt krav om montering av brannventilasjon for tunnelar med stiging over 2 % og
lengd over 500 meter, og 1000 meter dersom stigninga er under 2 %. I dette prosjektet stig nær alle tunnelar
under 2 % men er over 1000 meter lange. Det vil difor vere behov for brannventilasjon i vegtunnelane på
strekninga.
Ved brann i vegtunnelen som varer mindre enn 2 timar vil evakuering via jernbanetunnelen vere lite aktuelt. Det
vil heller ikkje være behov for evakuering ved vanlege trafikkulukker i vegtunnelen. Dette har samanheng med
sikkerheitskrava. Evakuering til jernbanetunnelen vil kunn vere aktuelt ved brann i store køyretøy eller trafikkuhell
med store lekkasjar av farleg gass eller væske.
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ARBEIDSPROSESS I SILINGSFASEN

4.1 Formål med siling
Samferdselsdepartement har vedteke at konsept 5 i KVU for veg og bane Voss-Arna skal ligge til grunn for vidare
planlegging etter plan- og bygningslova. Departementet har også gjort vedtak om at vidare planlegging skal vere
som reguleringsplan, og at dette skal vere ein statleg plan kor bane og veg vert regulert samstundes, og med
samtidig utbygging. Løysingane som er vist i KVU-en er heller grove og overordna, slik at det før utarbeiding av
reguleringsplan er naudsynt med ei nærare avgrensing og val av løysingar på meir detaljert nivå. Ei slik
alternativsvurdering er gjennomført i dette forprosjektet, med siling i forkant av planprogrammet for sjølve
reguleringsplanarbeidet.
I forskrift om konsekvensutgreiing (FOR-2014-12-19-1726) er det vist til at i planprogram skal relevante og
realistiske alternativ skildrast, og det skal gå fram korleis desse alternativa skal ivaretakast i planarbeidet. I dette
prosjektet er ein beden om at ein som del av planprogrammet, og høyring av dette, skal sitje att med berre eitt
alternativ som skal utgreiast vidare i reguleringsplanen. I § 12 i KU-forskrifta er det gitt heimel for at det som del av
planprogrammet vert teke stilling til kva for alternativ som skal ligge til grunn for reguleringsplanarbeidet.
For å kunne sikre at den beste løysinga er den som vert tilrådd i planprogrammet, har det vore naudsynt å
gjennomføre alternativsvurdering som del av forprosjektet.
Forprosjekt med siling vert lagt ut på høyring saman med planprogrammet. Grunnlag for siling og tilråding av
alternativ vil difor vere del av ein open planprosess med høve for interessentar og andre det gjeld, til å kome med
sine merknader og innspel til planen på same måte som om alternativa vart handsama gjennom en prosess med
kommunedelplan før regulering.

4.2 Alternativsutvikling
Statens vegvesen og Jernbaneverket (seinare vidareført av Jernbanedirektoratet) har i samarbeid med Norconsult
utarbeidd og vurdert fleire ulike løysingar både for veg og bane. Desse alternativa bygger vidare på konsept K5 (frå
KVU) med felles planlegging og utbygging av veg og bane. For bane vart det tidleg slått fast kva standard som skulle
leggast til grunn. Då terrenget for vegbygging er særs utfordrande, har det for veg vore naudsynt med
fråvikshandsaming og prinsippavklaringar på høgare nivå for avklaring av standard. For ein europaveg skal det som
hovudregel leggast til grunn høgaste klasse for hovudgeometrien, men dette kan fråvikast om tilhøva tilseier dette.
Dimensjonerande fart avgjer kor stor plass i dagen eit kryss vil trenga, og omfang av tunnelar og geometri kva fart
ein kan tilrå.
For å få på plass ei god løysing for ny E16 har det vore naudsynt å få vurdert alternative prinsipp for kryssutforming
og større fråvik for gjeldande vegnormalar (N100/N500). Ut frå ei totalvurdering har Vegdirektoratet funne at
lengda på tunnelar og omfanget av fråvik for kryss, tilseier at ein ikkje kan tilrå høgare fart enn 90 km/t på
strekninga, som nemnd i kapittel 3.2.2.
Vegdirektoratet legg gjennom fråvikshandsaminga på prinsipielt nivå også klare føringar for kva løysingar for kryss
dei ut frå trafikktryggleik kan tilrå. Dette påverkar i stor grad silinga på dei ulike delstrekka. Det viktigaste har difor
vore å finna alternativ som faktisk er mogleg å byggje. Største utfordring i prosjektet er knytt til at nesten alle
dagstrekningar er for korte til vegkryss. Dei fleste stader er ikkje ein gong halve kryss mogleg utan store fråvik frå
gjeldande vegnormalkrav.
I gjennomgang av alternativa er løysingar for veg og bane først vurdert kvar for seg innanfor kvar delstrekning, og
deretter vurdert samla. Alternativ som bryt med kriteria i første silingsfase vert ikkje vidareført. I andre silingsfase
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vert alternativ som står att vurdert nærare med utgangspunkt i fleire silingskriterier. Beste alternativ frå andre
silingsfase vert tilrådd vidareført til regulering.
Området er delt inn i fem delstrekningar frå A til E. For å sikre at ikkje løysinga som vert tilrådd på Stanghelle
utelukkar gode løysingar vidare mot eller i Dale, omfattar strekninga som er vurdert i tidleg fase i silingsrapporten
også parsellen Stanghelle – Dale. Det er ikkje gjort siling av alternativ på strekninga Stanghelle – Dale.
I vurderinga av handlingsrommet for heile strekninga Arna – Dale er det også diskutert løysingar som ikkje er i tråd
med stasjonsstrukturen som er tilrådd i KVUen. Nokre av stasjonsalternativa ved Dale (sør for dagens stasjon eller
ved Dalegarden) vil bli liggande relativt nær Stanghelle stasjon. Vidareføring av aktuelle alternative
jernbanetrasear frå stasjonsplassering på Stanghelle, vil naturleg leggast i fjell nordvest for Dalevågen og
Dalegarden, der den særs skredutsette fjellsida vil kunne gje utfordringar med omsyn på rømming ut i dagen.
Alternativt ville jernbane direkte frå Dale til Vaksdal, utanom Stanghelle, kunna gje ein noko kortare trase. Ei
direkteført linje ville òg legge betre til rette for ei vidareføring av rømmingskonseptet med parallellført veg og
jernbane. Sjølv om ein kan spare reisetid/investeringskostnad ved å gå direkte frå Vaksdal til Dale, er dette ei
løysing som ikkje er i tråd med bestillinga om planarbeid til Stanghelle, eller stasjonsstrukturen som er tilrådd i
KVU-fasen. Diskusjonen er difor ikkje vidareført som alternativ i silingsrapporten.
Utfordringar knytt til overskotsmassar vil vere særs omfattande, men nokså likt for alle alternativ både i volum og
behov for tverrslag. Dette vert ein viktig punkt å få avklart i planen, men inngår ikkje i vurdering av traséval.

Figur 17 Inndeling av tiltaket i delstrekningar og planområde. Delstrekning A-D er vurdert i silinga.
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4.3 Vurdering av eigenskapar – siling
Silingsfasen er som nemnd i førre kapittel, gjennomført i to trinn. I fase 1 vert løysingar som ikkje kan byggast eller
som ikkje løyser dei overordna trafikale utfordingane, silt ut. Dette gjeld særleg vegalternativ. Løysingar som ikkje
er i tråd med bestillinga frå Samferdselsdepartementet eller ikkje er i tråd med konsept K5 frå
konseptvalutgreiinga, vert og silt ut tidleg.
Alternativ med særleg vanskelege grunntilhøve og stor skredfare, anten i anleggsfasen eller driftsfasen, kan silast
ut i fase 1. Dersom det finns tilnærma like løysingar, kan og alternativ med klart dårlegare tekniske og trafikale
eigenskapar verta silt vekk i tidleg fase.
I fase 2 er eigenskapar ved alternativa som står att vurdert nærare, og alternativa er vurdert opp mot fleire
silingskriteria. Den samla oversikt over tekniske eigenskapar, korleis alternativa fungerer i høve til kapasitet og
trafikk, prissette kostnader og konfliktvurdering knytt til ikkje prissette tema skal gje grunnlag for å rangere
alternativa, og tilrå den beste løysinga pr. delstrekning. Til slutt kjem ein fram til ei samla tilråding for heile
strekninga Arna-Stanghelle.

4.4 Silingskriteria fase 1
I fase 1 vert alternativ vurdert opp i mot absolutte krav henta ut frå måla for prosjektet. I utgangspunktet vil
alternativ som krev store fråvik verte silt, men i dette prosjekter er det naudsynt med fråvik for svært mange av
alternativa. Det er Vegdirektoratet som er mynde på å avgjere om det kan gjevast fråvik. Det er difor på prinsipielt
grunnlag søkt om fråvik for ei rekkje ulike prinsippløysingar knytt til dei ulike alternativa. Kor vidt søknadene er
godkjende eller ikkje vil vere avgjerande for om alternativa kan vurderast vidare i silingsfase 2. Tilhøve som stor
skredfare eller dårleg trafikalt system kan også vera nok til at alternativet ikkje er vurdert med vidare. Dette gjeld
spesielt der det finns betre variantar.
Alternativ som ikkje oppfyller eit eller fleire av krava i første silingsfase vert forkasta.

Første silingsfase
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå KVU?

Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i høve
til gjeldande normalar, samt
omsyn til trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve
Reisetid/reiselengd
Skredfare
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Silingskriterium.
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det forkasta
«K5 – Stor innkorting bane og veg – kombinasjonsløysing»
KVU seier ikkje kvar kryss skal plasserast på E16, men at det skal vere
jernbanestasjon i Arna, Vaksdal, Stanghelle og Dale. K5 skal gje stor reduksjon i
reisetid veg og bane, og god kapasitet for gods på bane. Den sikrar beredskapsveg,
og god trafikktryggleik mot klima og skred.
Alternativ som krev store fråvik på grunn av utfordrande topografi, og gjennom
dette utfordrar trafikktryggleiken. Alternativ som ikkje er mogleg eller lovleg å
byggje. Alternativ som krev fråvik frå gjeldande regelverk som ikkje vert godkjende.
Alternativ som ikkje sikrar eit funksjonelt transportnett gjennom akseptable
koplingar mellom E16 og resten av det overordna vegsystemet.
Alternativ som ikkje gjev gevinstar i reisetid, eller ikkje gjev innkorting av reiseveg,
samanlikna med dagens veg.
Alternativ der det ikkje er mogleg å sikre mot skred, eller sikring fører til urimeleg
store meirkostnader. Eventuelt stor risiko for uønskte hendingar i anleggsfase og
driftsfase, eller stor uvisse kring risiko.
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Alternativ der det ikkje er mogleg å gjennomføre sikringstiltak knytt til dårlege
grunntilhøve, eller at sikringstiltak vil medføre store tilleggskostnader. Eventuelt
stor risiko for uønskte hendingar i anleggsfase og driftsfase, eller uvisse kring risiko.

4.5 Vurdering av eigenskapar i fase 2
For silingsfase 2 er det satt opp ei rekkje silingskriterier med utgangspunkt i måla for prosjektet, omtala i kapittel
1.2. I denne fasen vil berre alternativ som har godkjende fråvik, eller som ikkje er silt ut i fase 1 av andre grunnar,
verte vurdert. Eigenskapar ved dei ulike alternativa vert vurdert mot dei same silingskriteria, for å gje eit grunnlag
for etterfølgjande samanlikning.
For å gi eit godt grunnlag for vurdering og tilråding av aktuell løysing, er det mellom anna utarbeidd ein verdi- og
sårbaranalyse for ikkje-prissette tema i tråd med kap. 3 i Statens vegvesen si handbok V712 Konsekvensanalysar
(sjå vedlegg 3). Dette er, saman med dei andre eigenskapane, med å danna grunnlag for kva alternativ i
silingsrapporten, både for veg og jernbane, som vert tilrådd lagt til grunn for reguleringsplanlegginga.

Andre silingsfase
Overordna føringar
Kor godt svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå KVU?

Tekniske utfordringar
Teknisk utfordrande i høve til
gjeldande normalar, samt omsyn
til trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering

Skredfare og geologi ved påhogg
og dagsone
Grunntilhøve

Anleggsfasen

Byggetid og etappevis utbygging
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
«K5 – Stor innkorting bane og veg – kombinasjonsløysing»
KVU seier ikkje kvar kryss skal plasserast på E16, men at det skal vere
jernbanestasjon i Arna, Vaksdal, Stanghelle og Dale. K5 skal gje stor reduksjon
i reisetid veg og bane, og god kapasitet for gods på bane. Den sikrar
beredskapsveg, og god trafikktryggleik mot klima og skred.
Løysingar skal vurderast opp i mot trafikksikring, standard og teknisk regelverk
både for veg og bane. Vurderingar frå Vegdirektoratet på prinsipielt grunnlag
knytt til vegløysingar med fråvik, avgjer i stor grad kva alternativ det vil vera
akseptabelt å ta med vidare.
Vurdering av kapasitet både for veg og bane. Løysingar med dårleg kapasitet
eller som ikkje er tilrettelagt for framtidig auke i kapasitet eller vegstandard vil
koma dårleg ut.
Vurdering av i kva grad løysingar krev omfattande skredsikring av trasé eller
påhogg, eller om det finns tilsvarande gode alternativ som er meir skredsikre.
Vurdering av i kva grad løysingar krev omfattande sikring knytt til
grunntilhøve, eller om det finns tilsvarande alternativ der det er betre
grunntilhøve. Vurdering av om uvisse rundt grunntilhøva kan påføra
prosjektet høg risiko.
Vurdering av særlege utfordringar i anleggsfasen knytt til mellom anna
trafikkavvikling, og i kva grad løysinga kan byggast utan langvarig stenging av
drift på dagens veg eller jernbane. Finns tilsvarande alternativ med færre
utfordringar i anleggsfasen og dermed mindre risiko knytt til
prosjektgjennomføring?
Byggetida skal vera i tråd med forventningar knytt til gjennomføring.
Fleksibilitet i høve til etappevis utbygging.
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Trafikale tilhøve
Kopling til overordna tilknytte
hovudvegar (fv7, fv566 og fv580)
Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16
Utvikling av gode knutepunkt
Tilbod for gåande og syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid

Investeringskostnader

Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfald
Kulturmiljø
Landskapsbilete
Naturressursar
Andre tema
Lokal- og regional utvikling

ROS/RAMS/HMS
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Vurdering av korleis alternativet sikrar ei god løysing for trafikk til og frå det
overordna fylkesvegnettet.
Vurdering av om alternativet legg til rette for at ny E16 vert det naturlege
valet for dei lengre reisene. Kryssplassering og kryssutforming er avgjerande
for kor mykje resttrafikk det vil vere att på dagens vegsystem.
Vurdering av trafikal tilkomst til stasjonar og tettstader samt parkering.
Vurdering av eigenskapar for mjuke trafikantgrupper ved alternativet.
Vurdering av mogleg overgang mellom buss og bane, og stopp for buss nær
knutepunkt.
I kva grad gjev alternativ innkorting i reisetid. Alternativ med kryssplasseringar
eller -utforming som gjer det meir attraktivt for lokaltrafikken å heller nytta
dagens veg vil koma dårleg ut.
Dyre løysingar vil koma dårleg ut dersom det finns tilsvarande gode løysingar
som er billegare. Pris må likevel ikkje nyttast som argument for å sile
alternativ som elles kjem godt ut.
Alternativ med høge driftskostnader skal koma dårlegare ut enn eventuelle
tilsvarande alternativ med lågare driftskostnader.
Avklare i kva grad alternativa treng innløysing av eigedom.
I val av løysingar skal det søkast etter alternativ som gjev best mogleg nytte til
lågast mogleg kostnad.
Vurdering av konfliktpotensiale med omsyn til nærmiljø- og friluftslivsverdiar
Vurdering av konfliktpotensiale med omsyn til naturmangfald. Unngå inngrep i
område med særleg verdi for naturmangfald.
Vurdering av konfliktpotensiale med omsyn til kulturmiljø eller
kulturminneverdiar
Vurdering av konfliktpotensiale med omsyn til landskapsverdiar. Legg vekt på
stadtilpassa arkitektur og unngå barriereverknader.
Vurdering av konfliktpotensiale med omsyn til naturressursverdiar. Unngå
nedbygging av dyrka mark og grunnvassressursar
Ut frå kap. 8.3 i V712 er tema vurderte med vekt på det som skil mellom
alternativa; tilgjenge til fritidstilbod, samanknyting av lokalsamfunn/ lokale
område, endring av senterutforming, lokalt utbyggingsmønster, mogleg bruk
og utvikling av nærliggjande areal, forskyving eller styrking av
sentrumsfunksjonar, uønskt utbyggingspress og mogleg utnytting av areal
som vert avsett til veg og bane.
I kva grad sikrar alternativet sikker prosjektgjennomføring og seinare drift.
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4.6 Vurdering
For tydelegare å kunne visualisere skilnadene mellom alternativa er det innført ei fargekoding på vurderinga.
Kodinga angjev grovt graden av oppfylte silingskriteria.
Grøn gir god måloppnåing, gul akseptabel måloppnåing, oransje dårleg måloppnåing, og raud angir svært dårleg
måloppnåing. Det vert nytta same fargekoder både i siling fase 1, og vurdering av eigenskapar i fase 2.
God måloppnåing

Akseptabel måloppnåing

Dårleg måloppnåing

Svært dårleg
måloppnåing

For ikkje-prissette tema er det gjort ei vurdering av potensiale for konflikt etter ein tredelt skala der gult gir lågt
konfliktpotensiale, oransje middels, og raudt høgt konfliktpotensiale. Ein har vald å nytta ordet konfliktpotensiale i
staden for konfliktnivå, då vi meiner dette betre synleggjer at det så langt ikkje er vurdert avbøtande tiltak, og at
ein i mange tilfelle difor ikkje veit før tiltaka er nærare utgreidd om tiltaket faktisk vil gje ein konflikt.

Lågt konfliktpotensiale

Middels konfliktpotensiale

Høgt konfliktpotensiale

Ulik forståing av fargar i fase 1 og fase 2:
I fase 1 vil raud farge bety at eit krav ikkje er oppfylt. Raud vil difor også kunne symbolisere «forkasting» i fase 1.
I fase 2 kan alternativa ha svært dårleg måloppnåing (raud farge) innanfor eit eller fleire av kriteria utan at
alternativet må forkastast. Dette kjem av ulik vekt på dei ulike kriteria, og at det er totalvurderinga som vert
gjeldande.
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DELSTREKNING A, ARNA

5.1 Innleiing
Dobbeltspor mellom Bergen og Arna er under bygging, og ombygging Arna stasjon er prosjektert. Jernbane vidare
austover må difor tilpassast dette. I KVU en er det lagt til grunn at jernbane på strekninga Arna-Romslo kan ha
rømming til veg eller til friluft. Veg skal her byggast med fire felt og to tunneltuber, og kan ordne rømming frå veg
til veg. Det er difor ikkje avgjerande at veg og bane ligg nær kvarandre ved start i Arna, men må nærme seg
kvarandre etter kvart. Jernbanen kan i starten sikre rømming mot dagens jernbanetunnel.

5.2 Jernbane - Arna
5.2.1 Fase 1
Det ligg føre 4 ulike løysingar for tilkopling av ny trasé til stasjonsområdet i Arna. Alle alternativa har tunnelpåhogg
like sør for dagens tunnel for best mogleg tilpassing til stasjonen og for å unngå å kome i konflikt med eksisterande
banetrasé austover.
Skilnaden på alternativa gjeld ulike tekniske løysingar og gjev ulikt omfang på endring av eksisterande infrastruktur
og påverknad på drifta i anleggsfasen. Difor vert ingen av dei forkasta i fase 1.
Påhogg for ny jernbanetunnel vil kome ved sida av eksisterande påhogg i Arna. Her er det ikkje risiko for skred frå
høgareliggande terreng. Det er ikkje registrert berg ved påhogget, så området for påhogg må kartleggast med
grunnundersøkingar.

5.2.2 Fase 2
Alternativ
JA1

Skildring
«Inngrep i prosjektert plattform, men ikkje i Arnanipa»

Ny tosporstunnel ved sida av eksisterande Arnanipa-tunnel. Det er ikkje naudsynt med tiltak i
eksisterande Arnanipa-tunnel. 2/3 av plattforma på Arna stasjon må byggast om. Ny tunnelen er
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planlagt omlag åtte meter frå eksisterande Arnanipa-tunnel, for å gi ein liten stabbe mellom
påhogga. Ny tunnel vert kurva bort frå Arnanipa-tunnelen med radius 1300 meter. Dette for at ny
tunnel skal kunne anleggjast med minst mogleg ulempe for togtrafikken i Arnanipa-tunnelen. Det er
ikkje registrert berg ved påhogget, så bergpåhogg må kartleggast med grunnundersøkingar. Løysinga
gir separate tunnelløp, og problemstillingar med røyksmitte mellom ny og gammal tunnel vert
unngått. Trafikken kan i stor grad avviklast parallelt med bygging (berre behov for kortare periodar
utan trafikk).
JA2

«Inngrep i prosjektert plattform, noko inngrep i Arnanipa»

Alternativ JA2 er lik alternativ JA1 med unntak av at tilkopling til sidespor er løyst via ny
diagonaltunnel mellom nytt dobbeltspor og eksisterande Arnanipa-tunnelen, cirka 400-700 meter
inne i berget. Fordelen med denne sporplanen er at den gir dei nye hovudspora direkte tilknyting til
alle sidespor på Arna-stasjon. Krev som JA1 ombygging av 2/3 av plattformkanten på Arna stasjon.
Krevjande løysing ift branntryggleik/problem med røyksmitte mellom tunnelar. Antatt lengre
stengetid enn JA1 på grunn av arbeid inne i eksisterande tunnel.
JA3

«Ikkje inngrep i prosjektert plattform, større inngrep i Arnanipa»

Krev ombygging av dagens Arnanipatunnel. Stasjonen vil ikkje bli råka, og JA3 krev ikkje ombygging
av plattform eller tekniske føringsveier i høve til det som no ert bygd av Ulriken-prosjektet. Krev
fråvik frå prosjektet sitt designdokument på grunn av redusert dimensjonerande fart og
horisontalkurve. Horisontalkurva er dimensjonert for 120 km/t. Eksisterande Ulriken-tunnel
(utgåande spor) er dimensjonert for 130 km/t. Ettersom Arna er ein fjerntogstasjon er teoretisk
tidstap i praksis null for alle tog. Krevjande løysing i høve til branntryggleik/problematikk med
røyksmitte mellom tunellar.
Løysinga vil føre til lang stengetid som følge av omfattande arbeid inne i eksisterande Arnanipatunnel (grovt anslått til 1 år)
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«Ikkje inngrep i prosjektert plattform, noko mindre inngrep i Arnanipa»

Kombinasjon av et enkeltspora tunnelløp med gjenbruk av dagens Arnanipa på dei første om lag
700m av traseen. Stasjonen vil i mindre grad bli endra. Krev same fråvik frå prosjektet sitt
designdokument som JA3. Krevjande løysing i høve til branntryggleik/problem med røyksmitte
mellom tunellar.
Medfører lang stengetid som følge av omfattande arbeid inne i eksisterande Arnanipa-tunnel.
Samanlikna med JA3 er denne noko meir fleksibel i høve til drift på eksisterande spor mens arbeidet
med ny tunnel er i gang. Påhogget/gjennomslaget av tunnelen har større avstand til eksisterande
Arnanipatunnel enn JA3.

Tidlegare undersøkingar synar at området ved jernbanestasjon består av eit tjukt lag med laust til
middels faste massar. Ved etablering av ny stasjon må ein ta høgde for tiltak for å førebygge setningar.
Dette skil ikkje mellom alternativa.
På bakgrunn av tekniske vurderingar og eigenskapar ved alternativa, vert alternativ JA1, med
dobbeltsportunnel i ny portal, vurdert til å gje den beste løysinga.
Å oppretthalde trafikk på spora parallelt med bygging er av stor betyding for gods- og persontrafikken
på strekningen. Løysningar som inneberer inngrep i eksisterande Arnanipa-tunnel vil gje lengre periode
med stengte spor. I tillegg er det ønskeleg å unngå kostbar og krevjande brannsikring ved bruk av
dagens Arnanipa som del av traseen vidare. UAB har gjort motsvarande erfaringar i Ulrikentunnelen, og
rår i frå slike løysningar på strekninga vidare.
Nærmare detaljering av JA1 høyrer heime i reguleringsplanfasen.

Silingsrapport 2017-11-15

- 39 -

Prosjektnr. 305488

E16 Vossebanen: Stanghelle – Arna
Silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

40 av 134

2017-11-15

5.3 Veg - Arna
5.3.1 Innleiing
E16 og E39 går saman mellom Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane. Herifrå går E16 til Arna og møter fv580 i ei
rundkøyring før Arnanipatunnelen.
KVU tek utgangspunkt i at E16 framleis skal ligge i same korridor som Arnanipatunnelen med kryss ved dagens
rundkøyring i Indre Arna. Det er tidlegare sett på løysingar for korleis ny E16 kan koplast til fv580 i dette området.
Ut frå vegnormalens krav om kryss i dagen, og strenge krav til rampelengder og sikt for kryss, har det ikkje vist seg
mogleg å få til godkjende kryssløysingar for ny E16 i eksisterande trase for E16 i Indre Arna. Ein har difor måtta sjå
seg rundt etter andre stader for kryss mellom E16 og fv580.
Bergen kommune har store planar for byutvikling av sentrale område nær jernbanestasjonen i Arna. Vurdert opp
mot det potensialet Arna har til å utvikle seg til eit godt bu og næringsområde med kort veg til jernbanestasjon, og
berre 10 min togavstand til Bergen sentrum, synes det også å vera fagleg feil å leggja beslag på store delar av dette
arealet til nye vegkryss.

I arbeidet med utgreiinga for ringveg aust var tilknyting til E16 mot aust eit tema. Utgreiinga for ringveg aust
tilseier at framtidig E39 neppe vil gå i dagen forbi dagens E16-kryss, men heller vil ha ei open strekning lenger sør.
Det er difor naturleg at det er i dette opne området koplinga mellom framtidig E39 og ny E16 bør leggast. Fullt
kryss mellom desse store hovudvegane sentralt i Arna er difor forkasta, sjølv om KVU-arbeidet har teke
utgangspunkt i slik plassering.
Det er pr. november 2017 ikkje avklart om E39 skal leggast via Arna, og det er difor krevjande å slå fast korleis
prosjektet skal knyte seg til eksisterande veg og samstundes sikre god tilknyting til eit anna prosjekt som enno ikkje
er planlagt. I arbeidet med ringveg aust har det vore vurdert E16 på høg viadukt over Arnadalen og kryss med ein
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mogleg framtidig E39 gjennom Langedalen ved Tangeland. Dette alternativet er i arbeidet med E16 forkasta, då ei
slik løysing krev at heile vegsystemet må byggast samstundes, at nord-sør og aust-vest må komme på plass
samstundes, noko som er lite realistisk.
Ein står då berre att med eitt trasealternativ for E16 i Arna, men med ulike variantar for tilknyting til eksisterande
veg. All den tid det ikkje endeleg er avklart om det skal byggast ein ringveg aust, eller om E16 og E39 skal møtast
direkte i framtida, er ei viktig utfordring i prosjektet å avgrense kva som vert ein del av reguleringsplanen for E16
frå Arna og austover. Korleis det framtidige hovudvegsystemet gjennom Arnadalen vil verte i framtida er heller
ikkje kjent i dag. Utan omlegging av E39 vil krysset i Arna vere eit kryss mellom E16 og fv580, der E16 held fram
mot nord via Vågsbotn og derifrå er felles med E39 til Bergen.
Etter avklåring mot vegdirektoratet er det konkludert med at E16 midlertidig bør knytast til fv580 ved dagens
toplanskryss ved Asko. Den midlertidige løysinga må ivareta god tilkomst til Asko og næringsområda i nærleiken.
Koplinga mot dagens toplanskryss ved Asko låser korleis E16 kan krysse Arnadalen, noko som igjen påverkar
mogleg kryssutforming mot framtidig E39.

Figur 18 Skisse av mogleg midlertidig kopling mellom E16 og fv580 i Arna. Dersom E39 vert lagt via Arna vil den
følgja same trase som her vist for fv580 forbi Asko. Krysskoplinga mot E16 frå sørgåande E39 vert då meir
omfattande.

5.3.2 Silingsfase 1
Det er sett på fleire variantar av kryss i Arna, og med tilhøyrande omlegging av tilkomstvegar og lokalveg i
området. Fleire av alternativa som vert vurdert legg til grunn at krysset i Arna vert eit kryss mellom to
europavegar og at skissert løysing berre vert ei mellombels løysing knytt til eksisterande veg.
Det er og mogleg å regulere eit fullt kryss, men som mellombels løysing berre knyte seg til dagens kryssløysing, slik
at endeleg system for tilkomstvegar og kryss kan vurderast som del av framtidig vegsystem gjennom Arnadalen.
Metodisk er det vanskeleg å gjere ei vurdering av ulike utgåver av løysingar som berre skal gjelde mellombels, med
utgangspunkt i silingskriteria i kap. 4. Det vil her vere avgjerande at det vert lagt til grunn ei løysing som er fleksibel
i høve til kva som kan kome av nye vegsystem, og om ei mellombels løysing kan stå seg dersom den skulle verte
ståande slik i lang tid og kanskje verte permanent.
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Korleis ein skal løyse tilkomst til næringsområdet må avklarast nærare i sjølve reguleringsfasen når ein ut frå
planprogram veit kva kryssutforming som skal leggast til grunn. Uavhengig av kva som vert bestemt i arbeidet med
E16 bør det sikrast areal i området til nytt vegsystem nord-sør for å unngå at området vert bygd ned.

Alternativ VA1 har lange vekslingsstrekningar på begge sider av eit framtidig trompetkryss mellom E16 og E39.
Lokalvegen er her vist forlenga gjennom området mot Toro.

Figur 19: VA1 med vekslingsstrekning på begge sider av eit trompetkryss.

Første silingsfase
VA1
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:

Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Silingskriterium.
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Ny E16 på bru over Arnadalen svarer bra på bestillinga, sjølv om
den ikkje treff Arna slik det var tenkt i KVU. Kryss og ombygging av
fv580 til E39 høyrer til prosjekt «Ringveg Øst», men det er korleis
dette er løyst som skil alternativet frå dei andre som er vurdert.
Fullt kryss krev lange vekslingsstrekningar på begge side av sjølve
trompet-krysset. Krav til minst 700m veksling gjer at tunnelpåhogg
kjem under eksisterande bustadområde i nord, og at traseen fører
med seg riving av delar av eit bustadområde i nord. Lar seg
vanskeleg kople mot dagens toplanskryss på fv580.
Løysinga vil gje lang omveg for trafikk frå Arna som vil via ny E39
mot Åsane, som her må langt sør for Asko før dei kan svinga mot
nord. Tilsvarande omveg frå fv580 sør mot E39 sørover.
Kopling E16 x E39 blir bra, men reisetid frå Arna blir antakeleg
raskast via dagens veg.
Ikkje spesielt store utfordringar. Noko lokal skredsikring og
stabilisering kring påhogg og dagstrekningar må likevel påreknast.
Antatt morenemassar over berg. Mykje berg i dagen.
Kostnadsdrivande element er djupna til berg for fundamentering av
brukonstruksjonar. Antatt mindre geotekniske utfordringar.
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Alternativ VA2 har i staden for veksling sør for «trompet-krysset» med E16 direkte påramping mot framtidig
E39 i tunnel frå Arna. Nord for krysset er utvekslinga løyst som vekslingsstrekning tilsvarande som i VA1.

Figur 20: VA2 med trompetkryss mellom E16 og E39 og rampekryss frå Arna mot Bergen

Første silingsfase
VA2
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Same vurdering som VA1

Trompetkryss som i VA1, men vekslingsstrekningen i sør er erstatta
av direkteramper i fjell mot framtidig E39 direkte frå dagens E16rundkøyring sentralt i Arna. Fortsatt påhogg under bustadfelt i
nord. Lar seg vanskeleg kople mot dagsens toplanskryss på fv580.
God direkte kopling mellom europavegane, og meir logisk kopling
mot lokalt vegsystem sentralt i Arna enn i VA1.
Grei for E16 og alle retningar unntatt fv580 sør mot framtidig E39
mot sør.
Som VA1
Som VA1
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Alternativ VA3 er ein variant av VA2 der «trompeten» er snudd mot sør. Dette opnar for mindre inngrep mot
bustadområdet i nord, og betre tilpassing til dagens kryss ved Asko.

Figur 21: VA3 med speilvendt trompet i forhold til VA2. Ein gjer merksam på at antyda plassering av rundkøyring
for kopling mellom ramper og ny lokalveg inn på dagens fv580 ikkje er endeleg løyst.

Første silingsfase
VA3
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Same vurdering som VA1

Trompeten er snudd mot sør. Veksling mot nord vert difor
tilsvarande kortare og tunnelpåhogg kan flyttast nord for
bustadområdet. Bru over Arnadalen litt lenger nord gjer at løysinga
lettare kan knytast til dagens toplanskryss ved Asko. Elles er
løysinga i prinsippet lik VA2.
Omlag som VA2
Om lag som VA2
Som VA1
Som VA1
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Alternativ VA4 har direkteførte ramper i staden for trompetkrysset i VA1-3.

Figur 22: Illustrasjon av korleis VA4 med direkteførte ramper vil krysse Arnadalen.

Første silingsfase
VA4

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:

Vurdering

Same vurdering som VA1

Direkteførte ramper. Dette gir to separate bruer over Arnadalen.
Kan kombinerast med vekslingsstrekningar som i VA1 eller VA2,
men let seg vanskeleg kople mot dagens toplanskryss på fv580.
Som VA1 eller VA2
Som VA1 eller VA2
Som VA1 eller VA2
Som VA1 eller VA2

5.3.3 Silingsfase 2
Vurderinga i silingsfase 1 syner at det berre er alternativ VA3 som relativt greitt let seg kombinere både med
midlertidig tilknyting til fv580, god direkte kopling mot framtidig E39/Ringveg Aust, og grei tilknyting mellom Arna
og overordna vegsystem. I tabellen under er løysinga vurdert opp mot silingskriteria for silingsfase 2.

Andre silingsfase
VA3
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?

Silingsrapport 2017-11-15

Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
E16 har i alle alternativa ein trasé så langt sør for jernbanen at felles
utbygging ikkje gjev gevinstar før ved Takvam. E16 har her to
tunneltuber og ville difor uansett hatt liten nytte av jernbanen.
Jernbanen kan nytta dagens jernbanetunnel for rømming, og er difor
heller ikkje like avhengig av vegen på denne strekninga. Løysinga bør
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difor vera akseptabel, sølv om den ikkje direkte svarar godt på
bestillinga.
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.

Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone
Grunntilhøve

Anleggsfasen
Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna
tilknytte hovudvegar
(t.d. fv 7, 566, 580)
Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16
Utvikling av gode
knutepunkt
Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane

Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
Driftskostnader
Innløysing

Silingsrapport 2017-11-15

Løysinga krev i framtidig situasjon ingen fråvik frå vegnormalkrav med
utgangspunkt i dimensjonering for 90 km/t på hovudvegane og 70km/t i
sjølve krysset.
4-felts bru med rampetilknyting bør byggast. Kan koplast til dagens
kryss ved Asko. Dette krysset er trongt og har dårlegare kurveradier enn
tilrådd, men med mindre utbetringar vil det fungere betre og sikrare
enn ei rundkøyring. I den midlertidige løysinga må god tilkopling til
fv580 ivaretakast for Asko og nærliggande næringsområde.
Lokalveg må leggast om under brua.
God og naturleg tilknyting mellom hovudvegar.
Terrengformasjonen over påhogg er gunstig for å hindre at skred frå
høgareliggande terreng når ned til påhoggsområdet. Skredrisikoen i
byggefasen vert vurdert som liten i byggefasen, men noko skredsikring i
frå låge skrentar må påreknast. Eit skredsikkert resultat kan oppnåast.
Antatt morenemassar over berg. Mykje berg i dagen. Kostnadsdrivande
element er djupna til berg for fundamentering av brukonstruksjonar.
Antatt mindre geotekniske utfordringar.
Kan byggast relativt uavhengig av trafikken i dag.
Midlertidig tilknyting til fv580 gjev tid til planlegging av framtidig
overordna hovudvegnett i Arnadalen.
Kopling mot fv580 blir svært god i midlertidig situasjon, men noko verre
når denne eventuelt vert omgjort til E39 i framtida.
Skredfare ikkje veldig aktuelt i Arna. Med direkteførte ramper frå Arna
til framtidig E39 vil dagens E16 mot Åsane bli sterkt avlasta.
Koplinga mellom eventuell framtidig E39 og E16 skjer i eit område med
få målpunkt. God kopling mot fv580 og sentrale Arna gjer at løysinga
ikkje endrar moglegheita for å vidareutvikla Arna som eit knutepunkt.
Løysinga vil betra den trafikale situasjonen sentralt i Arna, men endrar i
seg sjølv ikkje på sykkelsystemet.
Kopling mellom buss og bane må fortsatt skje ved Arna stasjon. Endrar
lite på dagens situasjon, men gir heller ikkje raskare tilknyting til Arna
stasjon.
Godt gjennomgåande fartsnivå, men omvegen om Asko for trafikk frå
nord, samanlikna med dagens E16, gir heller ikkje stor tidsgevinst.
Lang firefelts bru over Arnadalen og framtidig bue på «trompeten» lagt i
fjell er kostbare løysingar, men ut frå terrenget heller ikkje lett å unngå.
Tunnel og bruer gir auka driftskostnader.
Innløysing av 4-5 bustader naudsynt for å gje rom til tunnelpåhogga.
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Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og
friluftsliv

Naturmangfald

Kulturmiljø
Landskapsbilete

Naturressursar

Andre tema
Lokal- og regional
utvikling

ROS/RAMS/HMS
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Det å kunna byggja i stor grad utan konflikt med dagens trafikk gjev
gevinstar som til ein viss grad motverkar auka kostnader av lang bru og
tunnel ved krysset.
Kan skape nye barrierar for syklande langs fylkesvegen. Fjernar ikkje
nærmiljø eller friluftsfunksjonar. Kan gje auka støy for Bustadområde NF
6 Arnatveit som har høg verdi.
Truleg vil ny E16 gå i bru over elva og vil i liten grad koma i konflikt med
elva. Det er likevel på dette stadiet knytt noko usikkerheit til i kor stor
grad tiltaket vil vera i kontakt med Storelva. Registrert hjortetrekk er
truleg ikkje i bruk lenger. Samla sett middels konfliktpotensiale pga.
Storelva sin store verdi som lakseelv.
VA3 ligg i industridelen av kulturmiljøet og råkar ikkje
kulturminneelement av stor kulturhistorisk verdi.
Tiltaket dannar nye visuelle barrierar men harmonerer i nokon grad
med landskapsrommet. Det har til ei viss grad visuell forankring i
terrengform og element.
VA3 tek noko dyrkbart areal i fastmark (om lag 5 dekar) ved Toro.
Tiltaket kryssar elles Storelva/ Arnavassdraget som er lakseførande,
men har moderat vasskvalitet. Tiltaket er vurdert å ha lågt
konfliktpotensiale.
Tilgjenge til fritidstilbod vert ikkje endra av vegtiltaket. Alternativet grip
direkte inn i nærings- og industriområdet sør i Arnadalen og binder ikkje
saman desse delområda. Viktigare er det at nytt hovudvegsystem vert
lagt med ei viss avstand til Indra Arna. Dette bydelssenteret får dermed
ein betre trafikksituasjon og vert avlasta for støy slik at det betre kan
utviklast til ein kompakt stasjonsby. Løysinga inneber ingen endring av
senterutforming eller lokalt utbyggingsmønster, men legg til rette for
vidareutvikling av allereie etablert arealintensiv næring i dette området.
Her kan liggje til rette for uønskt utbyggingspress for bilretta tenestetilbod, noko som kan innebere forskyving av sentrumsfunksjonar.
E16-kryss via rampe dels i fjell aukar risiko for ikkje ønskte hendingar.
Midlertidig kopling med bruk av dagens toplanskryss fordrar låg fart for
å førebyggja uønskte hendingar.
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Kryssvariant VA3 med tilhørande brukryssing over Arnadalen er tilrådd løysing for vidare arbeid med E16 i Arna.

Figur 23: Tilrådd alternativ VA3 vist saman med
midlertidig tilkopling til dagens vegkryss ved Asko.
VA3 er tilpassa veksling mellom E39 og E16 (70 km/t)
og ramper frå Arna mot Bergen, men fullt kryss høyrer
til Ringveg Øst –planane om ny trase for E39, og er
difor ikkje med i E16 prosjektet.

5.4 Tilrådd felles løysing i Arna
Det vert tilrådd at JA1 og VA3 vert lagt til grunn for det vidare planarbeidet. For veg vert det rømming til parallell
vegtunnel. For bane vert det rømming til friluft eller til eksisterande jernbanetunnel inntil veg og bane møtast i
fjellet nær Takvam.
Tilkopling til eksisterande veg i Arna og avgrensing mot eventuelt planar for Ringveg aust må planleggast som ei
mellombels løysing.
Korleis næringsområdet skal koplast mot hovudvegnettet må vurderast nærare i reguleringsplanarbeidet. Det er så
langt berre grovt sett på mogleg lokal tilknyting i eiga rundkøyring, eventuelt lokal bru mot Arnatveitvegen sør for
Asko, eller forlenging av lokalveg mot Toro og framtidig tilknyting til fv580 i dette området.
Arbeid med kommunedelplan for E16 Arna-Vågsbotn (nordre del av Ringveg aust) er planlagt starta opp i 2018.
Regulering av framtidig og mellombels kryssløysing i Arna må her samordnast.

Figur 24 Illustrasjon av korleis E16 kan kryssa dalen ved Asko og knytast mot framtidig E39 i området.
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DELSTREKNING B, TAKVAM-TRENGEREID

6.1 Innleiing
På denne delstrekninga er det ingen jernbanestasjonar, og jernbanen ligg i tunnel på heile strekninga. Frå Takvam
og austover skal det vere rømming mellom veg og bane. Dei ulike vegalternativa som er vurdert, gir noko ulik
linjeføring, men for å redusere behov for rømmingstunnelar bør tunneltubane følgje kvarandre så langt det er råd.

6.2 Jernbane
Det er vurdert å ha ei dagstrekning ved Trengereid for å dele den lange tunnelen mellom Arna og Vaksdal i to. Det
er konkludert med at dette ikkje er naudsynt eller ynskjeleg. Strekningen i dagen ville uansett ikkje kunne verte
lang nok til å skilje tunnelane som separate objekt i høve til jernbanedirektiva, og utan stopp vert difor
dagstrekninga meir ei ulempe både for jernbanen og Trengereid enn ein vinst. Rømming vert sikra via tverrslag
mot veg, eller ut i det fri der dette er greiast. Det vil kunne verte aktuelt med fleire tverrslag i samband med
anleggsdrifta, men lokalisering av desse må avklarast nærare i reguleringsplanfasen.

6.3 Veg
6.3.1 Innleiing
På strekninga Takvam – Trengereid er det i dag to kryss mellom E16 og overordna fylkesvegnett, fv7 frå Hardanger
og fv566 frå Osterøy. I KVU-arbeidet vart det ikkje vurdert i detalj korleis vegsystemet på strekninga skulle løysast,
men ein hadde i utgangspunktet sett føre seg at E16 vart lagt i dagen mellom Takvam og Romslo, og kopla til ein
firefelts versjon av dagens Arnanipatunnel og eit standardskifte ved «Trengereid (Romslo)».
Det har innleiingsvis vore vurdert om dagens veg kunne vore utvida til fire felt på strekninga. Dette ville gjeve eit
rimelegare alternativ, men som nemnd ovanfor vil det då ikkje vere mogleg å tilby krysstilknyting for
lokalsamfunna langs E16 til ny veg. Desse ville då måtta nytta den gamle gamlevegen gjennom området, som både
har særs dårleg standard, og ikkje lenger er fullt ut gjennomgåande. Løysinga sikrar heller ikkje alternativ køyrerute
for hovudvegen til og frå Bergen den dagen vegen må stengast. Veg i dagen gjennom området vil dessutan ligge
utsett til for skred og vegtekniske utfordringar kring tilkopling til Osterøybrua, i tillegg til svært store inngrep på
strekninga Takvam-Romslo. Ny E16 i dagens trasé er ikkje vurdert som akseptabel, og ny E16 vil difor på det meste
av strekket måtte leggast i fjell.
Det er ei målsetjing å få trafikken frå hovudfylkesvegane inn på ny E16 så raskt som mogleg via fulle kryss med alle
svingbevegelsar. Dette gjeld særleg kryss med fv7 på Trengereid som er å rekne som eit hovudnav for
trafikkfordeling i Hordaland. Dei fysiske omgjevnadene gjer det særs utfordrande å få etablert fulle kryss på
strekninga, ikkje minst gjeld dette Trengereid. Det var difor i fyrste omgang fokus på å få til ei løysing ved Romslo,
der dagsona var lengre og ein kunne ha håp om å finne løysing utan fråvik. Det er vurdert fleire
kombinasjonsalternativ med halve kryss både med rampar i dagen og i fjell på strekninga Takvam-Romslo. Når det
likevel ikkje viste seg mogleg å få til gode kryss ved Romslo/Takvam utan fråvik, vart det og sett nærare på
løysingar med kryss på Trengereid med akseptabelt fråvik. Etter fleire rundar med fråviksøknader og
optimalisering har Vegdirektoratet hausten 2017 godkjent eit alternativ med to halve kryss på Trengereid.
Alternativ som er utarbeid og vurdert i kap. 6.3.2 og 6.3.3 må difor sjåast i lys av den prosessen som har vore.

6.3.2 Silingsfase 1
Fulle kryss både vad Takvam og Romslo er vurdert i det innleiande planarbeidet. Då dagstrekningane er for korte
og terrenget i tillegg bratt og stadvis skredfarleg, har det ikkje vore teknisk mogleg å få dette til. Fråvik frå
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gjeldande normalar er vurdert til å verte for omfattande. Det er òg vurdert fullt kryss med ramper i fjell ved
Romslo, men dette ville også innebere avslutning av fire felt i fjell, noko som ikkje er lov i høve til vegnormalane.
Eit slikt fråvik er det difor valt å ikkje gå nærare inn på.
Det har vore vurderte ei rad løysingar med kombinasjonar av halve kryss, der mange av desse har det til felles at
dei ikkje på ein god måte løyser dei trafikale utfordringane knytt til god kopling mot overordna vegnett. Dei vil då
gje redusert avlasting av dagens skredfarlege vegnett, som ligg som ei hovudmålsetting i prosjektet. I tillegg har
mange av desse behov for relativt omfattande fråvik, store tekniske utfordringar , utfordringar knytt til skredfare
og vanskelege grunntilhøve, og høg grad av konflikt med miljøverdiar langs Skuggestranda frå Takvam til Romslo.
Mange av desse alternativa vert difor ikkje vidareført, men dei beste er lista opp nedanfor med ei kort omtale
under kvar av dei.

Alternativ VB1 har veg i tunnel heilt til eit fullt
kryss på Trengereid, der trafikken i dag deler seg
mellom Voss og Hardanger. Fire felt (to
tunneltuber) frå Arna vert avslutta ved at ramper
går av mot dagsona i Trengereid (om lag der
dagens rundkøyring ligg). Ein tunnel fortset vidare
mot Vaksdal. Det er her foreslått ordinære ramper
frå dagsona og inn mot denne eine tunnelen. Dette
er normalt ikkje tillate, og krev difor fråvik frå
gjeldande vegnormalkrav. Det har vore ein lenger
prosess med optimalisering av dette alternativet. I
Figur 25: VB1 med innsnevring av E16 frå 4 til 2 felt ved Trengereid.
den endelege versjonen er horisontal- og
vertikalkurvatur forbetra slik at Vegdirektoratet no har godkjent fråvik med avbøtande tiltak.

Første silingsfase
VB1
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?

Silingsrapport 2017-11-15

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Svarer godt på bestillinga. Veg og jernbane må skilja lag gjennom
kryssområde ved Trengereid grunna ulik høgd og kryssretning.
Firefeltsveg vert avslutta ved Trengereid og gir god kopling mellom
Bergen og fv7. Trafikk frå Skuggestranda og Osterøy må nytte
dagens E16 mellom Arna og Trengereid, men denne har relativt god
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standard. Alternativet legg til rette for framtidig utviding til fire felt
mot Vaksdal.
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.

Trafikale tilhøve:

Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Den kompakte kryssløysinga er utfordrande på fleire punkt. I høve
til tryggleik har Vegdirektoratet gitt prinsippfråvik for
tunnelrampekryss, stigning i busslommer, og kort avstand mellom
rundkøyring og tunnelportal (krav om fem avbøtande tiltak).
Teknisk er alternativet nokså marginalt i høve til fjelloverdekking
mellom tunneltuber.
Krysset er plassert optimalt der trafikken til og frå Bergen i dag
deler seg omlag 50/50 mellom E16 mot Voss og fv7 mot
Hardanger.
God
Påhogg i både aust og vest kjem nær vinkelrett på berg og
topografien er relativt gunstig. Vurdert som godt byggbar, men ein
del skredsikring vert naudsynt i vest. Eit tilstrekkeleg skredsikkert
resultat bør kunne oppnåast.
Mykje berg i dagen. Naudsynt med store fyllingar.

Alternativ VB2 har rampekryss inn på tunnelen mot aust ved Takvam og avslutning av fire felt i dagsona ved
Romslo. Løysinga er eit forsøk på å få til halvt kryss i dagen ved Romslo, men dagsona er for kort til å få dette godt
til utan fråvik for sikt mot tunnelmunning. I handsaminga av fråviket meiner Vegdirektoratet at det skjer for mykje
på ein kort strekning til at fråvik kan tilrådast.

Figur 26: VB2 med splitt mellom 4 og to felt ved Romslo
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Første silingsfase
VB2
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?

Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:

Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:
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Vurdering

Svarer brukbart på bestillinga, sjølv om jernbane og veg må skilja
lag over eit lengre part ved Romslo. To kryssingar er også ei
utfordring ved rømming mellom jernbane og veg.
Firefeltsveg er avslutta i dagen ved Romslo, samstundes som halvt
vestvendt kryss på same dagstrekning ville gitt god kopling mellom
Bergen og fv7. Austvendt kryss ved Takvam gjev tilsvarande god
austvendt kopling mellom Osterøy og Voss. Ut frå logikk burde
plasseringa av rampesetta mot aust vore plasser i aust og mot vest i
vest, og slik sett vore bytta om. Det er ikkje optimalt å avslutte fire
felt ved Romslo, der få har målpunkt.
Grunna retninga på dagsona ved Romslo, vert E16 lengre enn
naudsynt. Løysinga i dagen er omfattande, og vil gje store negative
konsekvensar for ikkje prissette tema.
Både innsnevring og påramping på same strekning gjer at
vegdirektoratet ikkje godkjenner denne løysinga.
Trafikk mellom fv7 og Vaksdal må med denne løysinga bruke
dagens veg. Grunna omvegen om Asko i Arna er det stor fare for at
trafikk til Åsane vil bruke dagens veg til Indre Arna i staden for ny
E16, i alle fall inntil Ringveg Aust er etablert.
Grei, men ikkje best.
Påhoggsområdet ligg utsett til ved Takvam. Her er det fare for
jordskred og steinsprang. Påhogget vert ikkje tilrådd. Kryssløysinga
ved Romslo vert derimot rekna som byggbar, men sikringstiltaka
vert omfattande. Det er ein viss fare for steinsprang og
lausmasseskred ved begge påhogga og langs deler av
dagstrekninga. Mest utsett er påhogget i vest, her kan det verte
behov for 50-100 m portal, alt etter kor påhogget kjem.
Grunnboringar syner utfordringar med grunnforhold ved
tunnelpåhogg. Dette vil krevje massetransport og stabilisering av
masser i skråning.
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Alternativ VB3 med påramping mot
aust i dagen ved Romslo og avslutning av
fire felt ved Trengereid som i VB1.
Løysinga er eit forsøk på å få til halv
krysstilknyting i dagen, men dagsona er
ikkje fullt ut lang nok til at ein kan unngå
fråvik for sikt mot tunnelopning. Når først
fråvik må gjevast, meiner Vegdirektoratet
at løysinga i VB4 er betre.

Figur 27: VB3 med påramping mot aust i dagen ved Romslo

Første silingsfase
VB3
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?

Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Silingsrapport 2017-11-15

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Svarer brukbart på bestillinga, sjølv om jernbane og veg må skilja
lag over eit lengre part ved Romslo.
Firefeltsveg er avslutta med halvt kryss ved Trengereid, medan
austvendt kopling mellom Osterøy/Skuggestranda og Voss skjer på
ein 500m lang dagstrekning ved Romslo.
Det fysiske inngrepet ved Romslo vert stort. Krysset krev fråvik for
siktlengde mot tunnel. Vegdirektoratet vurderer difor VB4 som eit
betre alternativ, og godkjenner difor ikkje fråviket.
Trafikk mellom fv7 og Vaksdal vil med denne løysinga bruke dagens
veg, då omvegen om Romslo på om lag 6 km vert for lang.
Vil gje utfordringar med omsyn til skredsikring av påkøyringsrampe
mot aust.
Kryssløysing med rampar i dagen skrått gjennom bratt
lausmasseterreng. Vegen vert liggjande tett inntil eit sidebratt
terreng. Dette er ugunstig med tanke på skredrisiko ned på vegen.
Svært vanskeleg og omfattande å bygge denne løysinga slik at ein
når akseptabel skredfrekvens. Denne kryssløysinga er ikkje tilrådd.
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Grunnboringar syner utfordringar med grunnforhold ved
tunnelpåhogg. Dette vil krevje massetransport og stabilisering av
masser i skråning.

Alternativ VB4 motsvarer VB3, men har i
staden pårampinga mot aust som
tunnelramper. Dette gir eit vesentleg mindre
inngrep på Romslo, og reduserer faren for
jordskred.

Figur 28: VB4 med tunnelramper ved Romslo

Første silingsfase
VB4
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Svarer bra på bestillinga, men fangar ikkje opp trafikk mellom
Hardanger og Vaksdal. Prinsippet motsvarar VB3, men unngår
omvegen for E16 ut ved Romslo.
Har godkjent fråvik for tunnelrampekryss i begge endar, og kan
difor vidareførast.

Trafikk mellom fv7 og Vaksdal må med denne løysinga bruke
dagens veg eller køyre den lange omvegen om Romslo.
God
Hovudveg ligg i tunnel, berre ramper går ut til eksisterande vegnett.
Terrenget er dekka med lausmasser, men det er minkande
mektigheiter mot nordaust. Påhogga må skredsikrast i terrenget og
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med portalar. Plassering for påhogg er heilt avgjerande, små
sideslengs justeringar kan gi store utslag.
Antatt noko lausmasse ved påhogg på Romslo, noko sikring
naudsynt.

Alternativ VB5 motsvarer VB4, men med tunnelrampene i staden plassert ved Takvam.

Første silingsfase
VB5
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:

Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Silingsrapport 2017-11-15

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Svarer brukbart på bestillinga.
Prinsippet svarer til VB3, påramping mot aust skjer her ved Takvam.
Tunnelrampekryss ved Takvam krav fråvik. Vegdirektoratet vil ikkje
godkjenne eit fråvik for dette så lenge det finns eit betre alternativ
for plassering av krysset ved Romslo (som i VB4).
Trafikk mellom fv7 og Vaksdal må med denne løysinga bruke
dagens veg. Plasseringa av kryss ved Takvam gir liten nytte for
Skuggestranda.
God
Påhoggsområdet ligg utsett til ved Takvam. Her er det fare for
jordskred og steinsprang. Påhogget vert frårådd. Ved Trengereid er
topografien relativt gunstig. Byggbarheita er vurdert som god, men
ein del skredsikring vert nødvendig i vest. Eit tilstrekkeleg
skredsikkert resultat bør kunne oppnåast.
Antatt store førekomstar av lausmasse på sørsida av eksisterande
veg. Vil krevje omfattande sikring av massar, og det sidebratte
terrenget kan gi krevjande forhold for fundamentering av
konstruksjonar. Alternativet må undersøkast vidare om dei blir
valt.
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Alternativ VB6 motsvarer VB1, men har berre av- og påramping mot vest ved Trengereid. Løysinga er vurdert
som lite tilfredsstillande trafikalt, då det her berre er trafikk helt frå Arna som kan følgja E16 mot Voss.

Første silingsfase
VB6
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Har berre halvt kryss på strekningen, og svarar difor dårleg på
bestillinga.
Funksjonelt dårlegare då det manglar austvendt kryss. Motsvarer
VB4 utan rampekrysset frå Romslo. Då VB4 vert med vidare, og
behov for kryss utgreidd i samband med det, ser ein ikkje behov for
å ha med VB6.
Berre trafikk frå Arna kan nytta ny veg mot Vaksdal.
God
Ved Trengereid er topografien relativt gunstig. Byggbarheita er
vurdert som god, men ein del skredsikring vert nødvendig i vest. Eit
tilstrekkeleg skredsikkert resultat bør kunne oppnåast.
Mykje berg i dagen. Naudsynt med store fyllingar.

Forkasta

Alternativ VB7 motsvarer VB2, og har berre vestvendte ramper. Også her er det berre trafikk frå Arna som kan
nytta ny E16 mot Voss.

Silingsrapport 2017-11-15
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Første silingsfase
VB7
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:
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Vurdering

Omveg ved Romslo, og berre eitt vestvendt kopling ved Romslo.

Er forkasta av same grunn som VB2, i tillegg av at det finns
motsvarande alternativ som er betre.

Forkasta

Berre trafikk frå Arna kan nytta ny veg mot Vaksdal.
God
Kryssløysinga vert rekna som byggbar, men sikringstiltaka vert
omfattande. Det er ein viss fare for steinsprang og lausmasseskred
ved begge påhogga og langs deler av dagstrekninga. Mest utsett er
påhogget i vest, her kan det verte behov for 50-100 m portal, alt
etter kor påhogget kjem
Grunnboringar syner utfordringar med grunnforhold ved
tunnelpåhogg. Dette vil krevje massetransport og stabilisering av
masser i skråning.

Alternativa VB8 og VB9
Desse alternativa vert ikkje vurdert som frittståande alternativ i silingsrapporten og er å rekne som variantar av
VB1 og VB4 der det er innført ekstra rampepar i tunnel mot vest ved Takvam. Om det skal leggast til rette for
vestvendte ramper i Takvam må avklarast i planprogram når det er avklart kva hovudalternativ som elles skal
leggast til grunn, og vil vere avhengig av korleis eksisterande E16 vert kopla til E16 mellom Arna og Vågsbotn.
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Alternativ VB10 motsvarar VB9, men med rampene
ved Takvam lagt i dagen i staden for som
tunnelramper. Løysinga er eit forsøk på å leggja større
del av veganlegget med kryss i dagen, men inngrepet
på Takvam vert svært omfattande med store
støttemurkonstruksjonar, og gjev difor heller ikkje
særleg redusert kostnad. Delar av området er
dessutan utsatt for skred.
Figur 29: Halvt kryss mot Bergen i dagsone ved Takvam

Første silingsfase
VB10
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Trafikalt motsvarer løysinga VB9, men rampene mot Bergen ligg her
i ei dagsone på Takvam. Løysinga prøver å svara ut KVU i høve til
meir av ny E16 i dagen.
For å kunna tilby tilkomst til lokalområda må ny E16 leggast
parallelt med dagens veg. Løysinga gjev store støttekonstruksjonar,
og eit fysisk stort inngrep på Takvam. Løysinga kan byggast utan
fråvik frå vegnormalar, men vert ikkje tilrådd så lenge det finns
betre variantar med tilsvarande kostnad og funksjon.
Som VB9
Som VB9
Dagstrekning ved Takvam kan verta utsett for skred. Påhogget for
ramper ved Romslo er det mest krevjande (VB 9). Området må
skredsikrast i terrenget og med portalar, små sideslengs justeringar
kan gi store utslag.
Antatt store førekomstar av lausmasse på sørsida av eksisterande
veg. Vil krevje omfattande sikring av massar, og det sidebratte
terrenget kan gi krevjande forhold for fundamentering av
konstruksjonar. Alternativet må undersøkast vidare om dei blir
valt.
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Alternativ VB11 er det einaste alternativet med to fulle kryss på strekninga. Fullt kryss ved Takvam er her løyst
ved tunnelramper i to retningar. Løysinga er ikkje tilrådd vidareført, då nytta av fullt kryss ved Takvam ikkje står i
rimeleg forhold til kostnadene. Området der rampene kjem ut er dessutan utsett for skred.

Første silingsfase
VB11
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Som VB1, men med fullt kryss i fjell også ved Takvam.

Er forkasta då VB1 er med vidare berre som framtidsløysing, og det
ikkje er vurdert som naudsynt med fullt kryss ved Takvam. Andre
kombinasjonar som er med gjev eit like godt system med mindre
risiko.
Fleksibelt system
God
Påhoggsområdet i aust ligg utsett til ved Takvam. Her er det fare
for jordskred og steinsprang. Påhogget vert frårådd. Ved Trengereid
er topografien relativt gunstig. Løysinga er vurdert som godt
byggbar, men ein del skredsikring vert naudsynt i vest. Eit
tilstrekkeleg skredsikkert resultat bør kunne oppnåast.
Antatt store førekomstar av lausmasse på sørsida av eksisterande
veg. Vil krevje omfattande sikring av massar, og det sidebratte
terrenget kan gje krevjande forhold for fundamentering av
konstruksjonar. Alternativet må undersøkast vidare om dei blir
valt.

Forkasta

Totalvurdering
Det har i vurderinga vore eit mål at dei trafikale løysingane skal vera logiske, og at avtrapping i kapasitet skal skje
der dei store avgreiningane i trafikken skjer. Trengereid er eit knutepunkt for vegtrafikken i Hordaland og trafikken
mot Hardanger på fv7 er nesten like stor som vidare austover på E16.
Eit fullt eller halvt kryss i dagen ved Trengereid medføre at overgang frå fire til to felt hamnar i Trengereid, noko
som vil vere i tråd med KVU og naturleg i høve til trafikktala.
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Alternativ VB1 og VB4 skil seg difor i så måte ut som
best. Desse alternativa treng fråvik for å kunna
byggjast, men her er det ikkje påvist store problem
knytt til skredfare og grunntilhøve. Utfordringane er
særleg knytt til kort dagsone, overgang frå fire til to felt
ved første byggetrinn, og geometrisk utforming av
vegnettet. Når alt skjer i same korte område vert dette
også ei utfordring i høve til tryggleik for trafikantane.
Alternativa løyser tilkoplinga til Osterøy på ulikt vis.
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Figur 31: Dagens trafikk langs E16 og fv7

Det vert difor konkludert med at alternativ VB1 og VB4
bør vurderast nærare i silingsfase 2.

Figur 30: Registrert gjennomsnittlig døgntrafikk over
året i 2016

6.3.3 Silingsfase 2

Alternativ VB1 er optimalisert i fleire omgangar. Med stigningstilhøve ned mot 1-2% på E16 gjennom
kryssområdet, og horisontalkurver over 1500m, har Vegdirektoratet funne å kunne gje fråvik også for austvendte
ramper i eitt tunnelløp mot Vaksdal. Dermed kan to halve kryss etablerast i Trengereid.

Andre silingsfase
VB1
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?

Silingsrapport 2017-11-15

Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Svarar best av alternativa langs Skuggestranda, ved at E16 og Jernbanen
er parallelle det meste av strekket. Ved Trengereid må E16 hevast opp
for å nå kryss i dagen, og må kryssa jernbanen. Her vert det då nokre
utfordringar med rømming frå jernbanen, som då må ut i dagen eller
overvinna høgdeforskjellen.
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Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone
Grunntilhøve
Anleggsfasen
Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna
tilknytte hovudvegar
(t.d. fv 7, 566, 580)
Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16

Utvikling av gode
knutepunkt
Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
Driftskostnader
Innløysing
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Kryssløysinga er utfordrande på fleire punkt. I høve til tryggleik har
Vegdirektoratet gitt prinsippfråvik for tunnelrampekryss, stigning i
busslommer, og kort avstand mellom rundkøyring og tunnelportal med
vilkår om fem avbøtande tiltak. Fråvik må endeleg godkjennast når
detaljert løysing er utarbeidd. Teknisk er alternativet nokså marginalt i
høve til fjelloverdekking mellom tunneltuber.
God kapasitet grunna fire felt fram til trafikken deler seg ved
Trengereid. Logisk trafikksystem.
Påhogg i både aust og vest kjem nær vinkelrett på berg noko som er
gunstig. Løysinga er vurdert som godt byggbar, men ein del skredsikring
vert nødvendig i vest. Eit tilstrekkeleg skredsikkert resultat bør kunne
oppnåast.
Mykje berg i dagen. Naudsynt med store fyllingar.
Storparten av anlegget kan byggast utan konflikt med dagens trafikk.
Gevinstar av samordna drift med jernbanen kan påreknast.
Gevinstar av samordna drift, og kortaste linje kan gje kortare byggetid.
Strekningen må byggast fullt ut aust eller vest for Trengereid.
Dagens E16 mellom Arna og Trengereid vil samla opp all lokaltrafikk,
deriblant trafikken til og frå Osterøy.
Kryss ved Trengereid er optimalt i høve til å fanga opp mest mogleg av
trafikken både frå Hardanger og Voss. Ingen austvendte kryss ved
Skuggestranda hindrar lekkasje over mot gamlevegen, som då ville vore
raskast mot Åsane. Dagens veg har god standard og god kapasitet for
resttrafikken.
Legg til rette for god kopling mellom trafikk mot Hardanger og Voss ved
Trengereid. Mindre trafikk i dagen langs Skuggestranda kan gjera desse
områda meir attraktive.
Avlastar i stor grad dagens E16, men tilbyr i seg sjølv ingen nye gode
løysingar for syklistar.
Gode overgangsmoglegheiter buss-buss ved Trengereid, men ingen
direkte kopling mot jernbanen på strekningen.
Legg til rette for 90 km/t i tunnel frå Arna til Trengereid. TrengereidVaksdal vil få 80 km/t så lenge tovegs trafikk går i ein tunneltube.
Grunna lang firefelts tunnel høge byggekostnader. Ikkje spesielt
krevjande dagsone. Steinfylling ved Trengereid kvittar noko av massane
utan lang transport.
Det meste i fjell gjev høge driftskostnader, sjølv om ein sparer noko på
vinterdrift.
Inngrepet ligg i hovudsak innanfor det som alt i dag kan definerast som
trafikkområde. Løysinga ligg godt til rette for at rasteplassen ved
Trengereid kan vidareutviklast.
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Fire felt fram til delingspunktet for trafikken gjev god nytte av
investeringa, som også kan nyttast direkte i ei framtidig vidareføring av
ein ekstra tube mot Vaksdal og Voss.
Kan Skapa ny barrierar. Fjernar ikkje nærmiljø og friluftsfunksjonar. Kan
gje auking i støy for tettstaden Trengereid, men samlar støykilden for
kryss i begge retningar til ein tettstad.
Det er først og fremst Mandalselva tiltaket vil kome i konflikt med. Både
Vesterdalselva og Mandalselva går i dag i kulvert under vegen. Berre
kulvert for Mandalselva må forlengast med ca 140 meter for å få plass
til ny veg og kryss. Det er noko usikkert kor viktig elvene er for aure,
men truleg har dei mindre verdi.
Store endringar i eit kulturmiljø av liten verdi gjev låge konfliktar ved
Trengereidkrysset. Tiltaket vil gje ein større visuell barriere mellom
Trengereid og den gamle ferdslevegen til fjellet og Hardanger.
Tiltaket dannar ikkje nye visuelle barrierar for fjernverknad, men dannar
i ei viss grad nye visuelle barrierar for nærverknad. Tiltaket harmonerer
med landskapet sin skala og landskapsrommet, og har ei visuell
forankring i terrengform og linjer for fjernverknad.
VB1 kjem ikkje i konflikt med naturressursar med silingskriterium på
Trengereid.
Tilgjenge til fritidstilbod vert ikkje endra. Vegtiltaket ligg sør for den
tette utbygginga i Trengereid og betyr lite for samanknyting av
delområde i dette lokalsamfunnet. Elles kan ein trafikkavlasta E16 tene
som ein lokalveg som binder saman dei ulike bygdene langs
Skuggestranda. Ny E16 med vegtilknytingar medverkar ikkje til endra
senterutforming eller lokalt utbyggingsmønster. Ved Trengereid kan
noko areal nært lokalvegsystemet og rampene til E16 vere attraktivt for
etablering av bilretta tenester og såleis innebere eit uønskt
utbyggingspress.
Tunnel vil fjerne risikoen for skred frå fjellsidene.
Vurdert ut frå at møteulukker i dag er den største risikofaktoren på
strekningen, vil dette betre seg dramatisk mellom Trengereid og Arna.
Det vil også bli auka tryggleik aust for Trengereid, men så lenge det
berre er ein tube mellom Trengereid og Vaksdal risikerer ein at ein del
av desse ulukkene vil kunne vare ved, og då i ein svært lang fjelltunnel
med rømming kunn mot jernbane. Dette kan auke risikoen i høve til
hendingar i dagen. I framtidig situasjon med to tunneltuber vil dette
problemet kunne forsvinne.

Alternativ VB4 krev også fråvik, men løysinga med ramper inn mot to separate tunnelar med einsretta trafikk
finn ein att i mange andre veganlegg. Alternativet skil seg frå VB1 ved at det er delt i to halve kryss, med fleire
kilometer mellom seg. Dette gjev store omvegar for mange trafikantar og overfører difor mindre trafikk til nytt
anlegg.
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Andre silingsfase
VB4
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering

Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone

Grunntilhøve
Anleggsfasen
Byggetid og
etappevis utbygging

Trafikale tilhøve
Kopling til overordna
tilknytte hovudvegar
(t.d. fv 7, 566, 580)
Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Austvendte ramper ved Romslo gir ingen nytte av nytt vegsystem for
trafikk mellom Hardanger og Vaksdal, og meir resttrafikk langs dagens
E16 mellom Trengereid og Vaksdal.

Ramper i fjell krev fråvik, men ikkje verre enn at løysingane er nytta i
mange andre høgare trafikkerte anlegg. Fråvika er godkjende av
Vegdirektoratet under føresetnad om god utforming. Ny søknad må
sendast når detaljert løysing ligg føre.
God kapasitet for storparten av trafikken grunna fire felt fram til
trafikken deler seg ved Trengereid. Handterer ikkje trafikk mellom
Hardanger og E16 austover.
Som alternativ VB1, men noko meir utsatt for skred ved påhogga ved
Romslo. Omfattande skredsikring er naudsynt. Påhogga må skredsikrast
i terrenget og med portalar. Plassering for påhogg er heilt avgjerande,
små sideslengs justeringar kan gje store utslag. Gunstigare terreng ved
Trengereid, men ein del skredsikring må påreknast.
Antatt noko lausmasse ved påhogg på Romslo, noko sikring naudsynt.
Om lag som alternativ VB1, men med tillegg av moglege utfordringar
med lausmassar og rasfare ved Romslo.
Noko lenger byggetid enn VB1, då lange ramper må etablerast frå
Romslo. Kan opne for etappe mellom Trengereid og Romslo, eller at
trafikk også kan leiast utanom gamlevegen ved vedlikehald på denne.
Elles om lag likt med VB1.
Trafikk frå Osterøy kjem raskare inn på ny veg mot Voss enn i alternativ
VB1, men lita nytte då dagens veg til Trengereid har relativt god
standard. Hardangertrafikken til og frå Vaksdal vert ikkje fanga opp.
Stor avlasting med unntak av Hardangertrafikken til og frå Vaksdal, som
fortsatt må trafikkere skredfarleg veg. Fare for trafikklekkasje ut mot
Romslo før Ringveg aust gjer det raskare å køyre ny veg.
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Omlag som alternativ VB1, men berre einsretta ved Trengereid.
Som alternativ VB1
Ingen kopling buss-buss eller buss-bane på strekningen. Fjernbussar vil
ikkje lenger kunne stogge på Trengereid, der også jernbanen no vert
nedlagt.
Om lag som alternativ VB1, sett bort frå at Hardangertrafikken må nytte
gamlevegen mot Vaksdal.
Ramper ved Romslo vert lange, og vil difor koste langt meir enn ramper
ved Trengereid i VB1.
Om lag som VB1, men lange ramper med eitt felt ved Romslo dreg noko
opp.
Om lag som alternativ VB1
Høgare byggekostnad og ingen nytte for trafikk Hardanger-Vaksdal dreg
nytten ned i høve til alternativ VB1. Dersom seinare to tunneltuber mot
Vaksdal vil opne for fullt kryss ved Trengereid, vil rampene ved Romslo
vere ei ekstrainvestering som har gitt ei kortvarig nytte.
Kan skapa nye barrierar. Fjernar ikkje nærmiljø og friluftsfunksjonar.
Delområda vil kunne få meir støy. To tettstadar vert belasta.
Det er registrert fleire naturtypar ved austvendt kryss på Romslo men
ingen vil koma i særleg konflikt med ny rundkøyring og ramper inn i
tunnelen. Ny veg vil og føre til at dagens kulvertar ved Trengereid må
forlengast. Begge elvene ha liten verdi. Samla sett er konfliktpotensialet
sett til lågt.
Store endringar i eit kulturmiljø av liten verdi gjev lågt konfliktpotensial
ved Trengereid. Ved Romslo legg ein rampa og vegkrysset vest for
gardsmiljøet og kjende kulturminne av høg verdi.
Samla dannar tiltaket i ei viss grad nye visuelle barrierar. Tiltaket
harmonerer likevel med landskapet sin skala, og har til dels ei visuell
forankring i terrengforma når det gjeld fjernverknad.
VB4 kjem ikkje i konflikt med jordbruksareal eller vassressursar.
Som alternativ VB1
Som alternativ VB1

6.3.4 Oppsummering veg Takvam-Trengereid
Vurdert som framtidig trafikksystem peikar VB1, med to halve kryss ved Trengereid, seg klart ut som betre enn
todelt løysing med kryss på Trengereid og Romslo (VB4). Sjølv om det er relativt lite trafikk mellom fv7 og E16
retning Vaksdal, er det lite framtidsretta at trafikk på denne strekninga må køyre ein omveg via Romslo eller nytte
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dagens veg frå Trengereid til Vaksdal. Det er også lite framtidsretta å byggje eit kryss i Romslo som på sikt bør
erstattast av eit fullt kryss på Trengereid den dagen det vert behov for fire felt mot Vaksdal. Vesentleg lågare
kostnader, betre løysingar for buss, og god løysing for rasteplass, er også moment som gjer at VB1 vert vurdert
som eit klart betre alternativ enn VB4.

Andre silingsfase
VB1

VB1

VB4

Overordna føringar
Kor godt svarar løysinga på bestillinga om K5 frå KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i høve til gjeldande normalar og omsyn til trafikktryggleik
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi ved påhogg og dagsone
Grunntilhøve
Anleggsfasen
Byggetid og etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna tilknytte hovudvegar (t.d. fv 7, 566, 580)
Resttrafikk på dagens (skredfarlege) E16
Utvikling av gode knutepunkt
Tilbod for gåande og syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investerings-kostnader
Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfald
Kulturmiljø
Landskapsbilete
Naturressursar
Andre tema
Lokal- og regional utvikling
ROS/RAMS/HMS

Ramper i fjell ved Takvam (VB8/VB9)
Uavhengig av løysing ved Trengereid/Romslo er det også vurdert ramper på Takvam (VB8 og VB9) for at trafikken
til og frå Osterøy/Skuggestrand raskare kan knytast til ny E16. Ei slik løysing vil gje lita trafikknytte i eit svært langt
tidsperspektiv. Dagens E16 mot Arna vil truleg uansett verte den raskaste mellom Osterøy og Bergen så framt
framtidig løysing med ringveg aust også sikrar sentrale Arna ei effektiv ny tilknyting til og frå Bergen (til dømes slik
som i alternativ VA3, tilrådd for delstrekning A).
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Sett i samband med optimalisert løysing for Trengereid, og kortaste veg derfrå mot Arna-dalen, vil ramper ved
Takvam dessutan legga unødig store føringar for linjeføringa for ny E16 om ikkje rampene i seg sjølv skal bli svært
lange. Begge delar utløyser store meirkostnader, utan at ein finn motsvarande nytte av investeringa. Ramper til og
frå Bergen ved Takvam vert difor ikkje tilrådd vidareført mot regulering. Sidan VB1 er vurdert som monaleg betre
enn VB4 vert og VB8 betre enn VB9.

6.4 Tilråd felles løysing for delstrekning Takvam-Trengereid
Veg og jernbane i fjell gjennom heile delstrekning B, berre med unntak av ei dagsone på 200m for veg ved
Trengereid. Veg har to løps tunnel og fire felt vest for Trengereid, og eit løp med to felt vidare mot Vaksdal.
Reguleringsplan skal legga til rette for at fire felt seinare kan vidareførast mot Vaksdal.
Parallell løysing mellom veg og jernbane, med rømming frå jernbane mot veg, frå dei møtest i fjell ved Takvam til
vegen si dagsone ved Trengereid. Rømming også frå veg mot jernbane aust for Trengereid, inntil eventuell
framtidig løysing med to tunneltuber gjer at rømming mot jernbanen ikkje lenger blir naudsynt.
Viktig for avgjerda har vore omsynet til eit godt trafikalt system plassert der etterspurnaden er frå starten av, og
moglegheita til ei permanent løysing med to tubar også mot aust når trafikkveksten skulle tilseie dette.
Det kan i framtida verte aktuelt å kople ny hovudveg frå Hardanger inn mot E16 i området nær Trengereid.
Løysinga som det no er gjeve fråvik for vil ikkje vera til hinder for at dette kan løysast i samband med krysset i
Trengereid.

Figur 32 og Figur 33: Bileta over illustrerer korleis på- og avramping til og frå Trengereid retning Voss er løyst i ein
tunnel med berre eitt tunnelløp. Rampene møter hovudvegen på ulike stader, oversikten er god og kurvaturen er
slak.
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Figur 34: Illustrasjon av tilrådd framtidig kryssområde i Trengereid. Trengereid, her sett frå sørvest. Fv7-trafikken
til/frå Bergen vert ført på og av i vestvendt tunnelrampekryss. Motsvarande vert trafikk mot eller frå Vaksdal ført
på ny E16 i eit tunnelrampekryss mot aust. Illustrasjonen ovanfor syner eit noko forenkla bilete av gjennomgåande
E16, då vegen i praksis kjem ut av to tunneltuber frå Bergen som i dagsona vert ført saman til ein tunnel mot
Vaksdal.

Figur 35: Illustrasjon av tilrådd framtidig kryssområde i Trengereid sett frå nordvest. Illustrasjonen ovanfor syner eit
noko forenkla bilete av gjennomgåande E16, då vegen i praksis kjem ut av to tunneltuber frå Bergen som i dagsona
vert ført saman til ein tunnel mot Vaksdal.
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DELSTREKNING C, VAKSDAL

7.1 Innleiing
På delstrekning C er hovudutfordringa å knyte tettstaden Vaksdal til den nye E16. Det er vurdert å sløyfe kryss på
denne delstrekninga. Trafikk til og frå Vaksdal måtte då nytte dagens veg, som skal oppretthaldast. Det er også
vurdert halvt kryss i retning Bergen, då hovudtrafikkstraumen vil vere i denne retninga. Trafikk mellom Vaksdal og
Stanghelle må då nytte dagens veg. Fullt kryss er tilrådd av omsyn til skredfaren langs dagens veg. Fleksibilitet ved
vedlikehald og hendingar taler også for kryss på Vaksdal.
Eit fullt kryss nær dagens trasé er berre mogleg dersom det vert ramper delvis i fjell. Utan ramper i fjell må krysset
leggast i Sædalen, men også der krev eit fullt kryss fråvik for sikt om ikkje terrenginngrepa skal bli store.
Det har i prosjektet ikkje vore aktuelt å oppretthalde dagens jernbanestasjon i eksisterande trasé som endeleg
løysing. Det har heller ikkje vore aktuelt å leggje ned stasjonen på Vaksdal. Flytting av jernbanestasjonen opp til
E16 har vore premiss for vurderingane. Aktuell plassering er då like aust eller like vest for dagens E16.
Av omsyn til fellesprosjektet og mogleg rømming mellom veg og jernbanetunnel, er det ynskjeleg at veg og
jernbane ligg mest mogleg parallelt. Fleire alternativ i Vaksdal med veglinje anten ved Tolåsen eller i Sædalen fører
til lange strekningar der felles rømmingskonsept ikkje kan gjennomførast, ved at vegen ligg langt frå jernbanen
både sidevegs og i høgde. Bruk av minimumsverdiar på veg både på stigning og kurvatur, for å minimera den
lengda veg og jernbane ligg separat, har gjort at nokre løysingar ikkje vert godkjend av vegdirektoratet.
Lokalisering av jernbanestasjonen kan difor ikkje sjåast på isolert, men må sjåast i samanheng med lokalisering av
ny E16. Den beste løysinga for Vaksdal er difor den beste totale transportløysinga, ikkje den beste veg eller
jernbaneløysinga kvar for seg.

7.2 Jernbane på Vaksdal
Mykje av busetnaden og hovudtyngda av næring på Vaksdal er lokalisert ned mot sjøen, ikkje langt frå dagens
jernbanestasjon. Det har difor vore ynskjeleg at ny jernbanestasjon på Vaksdal vert lokalisert best mogleg
tilgjengeleg frå sjøsida. Jernbanestasjon aust for dagens E16 er vurdert å gje stor negativ konsekvens for dagens
bygningsmasse sentralt på Vaksdal. Alternativet vest for E16 har mindre negativ konsekvens for bygda, sjølv om
lokaliseringa inneber riving av dagens senter på Vaksdal.
Bredda på Vaksdal er kort og stettar difor ikkje krava om minimum 350 m for å skilja tunnelsystema. Teknisk sett
vert dagsona på Vaksdal dermed ein del av ein samanhengande tunnel frå Arna til Stanghelle, sjølv om sjølve
stasjonen på 250m på Vaksdal er tenkt lagt i dagen. Teknisk er dette likevel mogleg å løyse.
For å oppnå nok lengde for stasjonen (JC1) i dagen vest for E16, må ei stor moreneavsetjing langs nordsida gravast
ut. Djupne til fjell og elv gjennom stasjonsområdet gjev og utfordringar, men same situasjon har vi også aust for
dagens E16. Terrenget over påhogg sør for stasjonsalternativa er bratt, og det må påreknast noko behov for
sikring. Påhogg i nord er ikkje utsett når det gjeld skred frå høgareliggjande terreng. Løysingar både aust og vest for
dagens E16 er altså godt byggbare.
Av omsyn til naudsynt kryssing under både Bogatunnelen og Jamnatunnelen må stasjonen vest for dagens E16
leggast lågt i terrenget, men likevel ikkje så lågt at den ikkje har god klaring til elva under sporet. På grunn av
kryssing under Bogetunnelen og Jamnatunnelen må jernbanetunnelane også gå på fall på begge sider av Vaksdal.
Høgdeforskjellen vert då så stor at det ikkje er tilrådd å kombinere stasjon JC1 med veg på Tolåsen.
Stasjonsområdet er førebels vurdert å liggje best på nivå omlag med dagens parkeringsplass utanfor senteret.
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Alternativ JC2 aust for dagens E16 har stasjonsløysing i kombinasjon med veg VC15 på Tolåsen. For at
stigningstilhøva for E16 skal bli akseptable, må stasjonen her ligge så høgt at høgdeskilnaden mellom veg og bane
er maksimalt rundt 30 meter. Samtidig må jernbanetunnelane kunne gå med stigning på begge sider av Vaksdal
for å utlikne høgdeskilnaden. Det er berre mogleg når jernbanelina ligg aust for Jamnatunnelen og Bogetunnelen.
Stasjon JC2 bør difor leggjast om lag på kote 50-51 slik at også dagens lokalveg kan leggast under.
Stasjonen vil uansett plassering dele dalen fysisk på tvers. Det må difor arbeidast vidare med gode kryssingar av
stasjonsområdet, samt god tilgang til begge sider av stasjonen. Løysingar for dette må samordnast med tilrådd
kryssløysing for E16, dersom denne kjem tett opp mot jernbanen.
Mange av alternativa for veg har av omsyn til inngrepet i bygda basert seg på stasjonsløysingar for jernbanen lagt
vest for E16 (JC1), men ein har også sett at ein høgare stasjon aust for dagens E16 (JC2) kan opna for andre
kombinasjonsalternativ som totalt sett kan vera like gode eller betre for Vaksdal. Det er difor ikkje gjort ei siling
mellom alternativa isolert for jernbane på Vaksdal, men begge jernbanealternativa er i staden vurdert saman med
tilhøyrande vegalternativ som totalløysingar.

Figur 36: Illustrasjon av stasjon vest for dagens E16 (JC1). Her vist saman med alternativ for veg parallelt med
jernbanen (VC11).
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Figur 37: Jernbane lagt omlag på terreng aust for dagens E16 (JC2). Det vert då berre gangpassasje under sporet
der lokalvegen i dag går, og ny lokalveg må leggast over tunnelportalane.

Figur 38: Jernbanestasjon aust for dagens E16 lagt delvis på viadukt over dagens lokalveg (JC2).
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Figur 39: Illustrasjon av jernbanestasjon aust for dagens E16. Området kan utviklast ved å legge om elva som vist i
illustrasjonen til høgre.

7.3 Veg på Vaksdal
7.3.1 Innleiing
Det er vurdert heile 15 ulike vegalternativ på Vaksdal. Det fleste alternativa legg til grunn at ny jernbanestasjon
vert bygd vest for dagens E16, men nokre alternativ kjem betre ut om jernbanestasjonen ligg høgare og aust for
dagens E16. Det er ikkje vurdert vegalternativ som nyttar eksisterande E16 som ny E16, då ein ser behov for å
kunna nytta dagens veg som lokalveg for tilkomst til områda, og ved vedlikehald og hendingar på den nye vegen.
Etter innspel er det vurdert om det er mogleg å få på plass eit kryss ved Skreien nord for Vaksdal. Det er konkludert
med at det ikkje er plass til å etablere eit kryss i området, med dei krav som er sett til utforming. I tillegg er det
ikkje tilrådeleg ut i frå generell skredfare i område, og dermed vanskar med å finne egna tunnelpåhogg.
Alternativet vert difor forkasta.
Det er vidare vurdert trasear gjennom Sædalen. Fire variantar av kryss er lokaliserte der. Eit alternativ kryssar
dalen med kryss ved Tolåsen, og to alternativ har berre vegføring over dalen i dette området. Felles for alle desse
er lang omveg frå hovudtrase langs jernbanen, stor stigning, og naudsynt med ny tilkomstveg frå sentrale Vaksdal
for dei alternativa som har kryss der oppe.
Utfordringane på Vaksdal er generelt knytt til tunnelpåhogg og liten plass til kryss. Det alternativet som med
omsyn til vegnormalane kjem best ut, med lang dagsone i Sædalen, støttar i liten grad opp under fellesprosjekt,
gjev stor omveg for all biltrafikk, og inneber eit stort inngrep i den i dag fredelege dalen. Ideelt sett ut frå både
køyretid, effektivt transportsystem, samordna utbygging veg og jernbane, og konsentrerte inngrep, bør vegkryss
for Vaksdal plasserast nær ny jernbanestasjon. Det er difor jobba mykje med å finna løysingar som både minimerer
arealbruken i Vaksdal, samstundes som samspelet mellom veg og jernbane kan optimaliserast med akseptabel
kurvatur.
Nedanfor er kvart av dei vurderte alternativa omtala, og det er gjort ei siling fase 1 som forklart i kapittel 4. Dei
alternativa som klarer seg gjennom fase 1 er vurdert nærare ut frå silingskriteria omtala som silingsfase 2.
Mange av figurane er illustrert med fire felt. Dette er fordi det er framtidig løysing det skal regulerast og leggast til
rette for. I første omgang er det berre aktuelt med to felt for E16 gjennom Vaksdal.

7.3.2 Silingsfase 1
Nedanfor følgjer ei silingsvurdering av alle 15 alternativ. Dei fleste av alternativa krev eit eller anna fråvik frå
gjeldande vegnormalar. Det er på prinsipielt grunnlag søkt fråvik for løysingane i Vegdirektoratet. Alternativ som
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ikkje får fråvik må silast ut. Då er heller ikkje dei andre kritiske faktorane vurdert. Dersom det vert gjeve fråvik, og
alternativet ikkje fell gjennom på andre eigenskapar, vert alternativet vurdert nærare i fase 2.

Alternativ VC1 har E16 parallelt med jernbanen (JC1) gjennom Vaksdal. Midt på dagstrekninga er det lagt eit
lokk med rundkøyring som fordeler både lokalvegen på
tvers og alle fire ramper mot hovudvegen. Grunna for små
avstandar vert det naudsynt med eigne påhogg for kvar
rampe. For at rampene skal knytast på hovudløpet på ein
trafikksikker måte, er dette valt splitta som to
tunneltuber. Då det ikkje er trafikkgrunnlag pr. i dag for to
tunneltuber mellom Trengereid og Stanghelle, er desse
smelta saman til ein tunneltube inne i fjellet på kvar side.
Krysset er kompakt, men grunna stor breidde med 4
køyrefelt pluss ramper på alle sider, legg det eit stort
avtrykk på Vaksdal.

Figur 40: Illustrasjon av fullt kryss VC1 sentralt på Vaksdal

Vegdirektoratet har ikkje godkjent løysinga, då dei meiner
den er for komplisert og har for mange fråvik. Løysinga vill
kunna fungert bra om tunnelane hadde hatt to
tunneltuber heile vegen, men andre alternativ er likevel
betre.

Første silingsfase
VC1
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16. Blant
alternativa som svarar godt på K5-konseptet, ved at vegen er
parallell med jernbanen, og krysset sentralt plassert på Vaksdal.
Krysset krev eit stort fråvik i høve til gjeldande vegnormalar med
ramper i fjell og samling av to tunneltuber til ein inne i fjellet.
Ramper må inn i separate tunnelar og ligge noko høgare enn
hovudveg. Vegdirektoratet meiner den bryt med prinsippet om å ha
god avstand mellom halve kryss som avbøtande tiltak til stort fråvik.
Vegdirektoratet meiner VC11 er ei betre løysing for Vaksdal, og
godkjenner difor ikkje kryssløysinga VC1.
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Alternativ VC2 er eit forsøk på å minimalisere
behovet for fråvik, ved at dagstrekninga er gjort så
lang som mogleg slik at påkøyringsrampene kan
leggast i dagen. Her er det berre
avkøyringsrampene som ligg i fjelltunnel. Krysset
stel svært mykje av arealet i «flatbygda» på Vaksdal,
og fører med seg riving av eit stort tal på bustader.
For å gje nok lengde må også idrettsbana vris mot
skulen. Vegdirektoratet meiner andre løysingar er
betre og godkjenner difor ikkje alternativet.
Figur 41: Fullt kryss diagonalt i Vaksdal der pårampene ligg i dagen.

Første silingsfase
VC2
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16.
Blant alternativa som svarar bra på K5-konseptet, ved at vegen ikkje
avvik for mykje frå linja til jernbanen, og krysset sentralt plassert på
Vaksdal.
Krysset krev ikkje eit like stort fråvik som VC1, då det berre er avrampene som ligg i fjell. Påkøyringsfelta i dagen har likevel ikkje
stoppsikt ut over rampelengda før tunnelpåhogg. Løysinga bryt med
prinsippet om å ha god avstand mellom halve kryss som avbøtande
tiltak til stort fråvik. Krysset medfører flytting av idrettsbana, riving
av mange bygningar (20+), og byggjer ikkje opp under
stasjonsbyutvikling på Vaksdal. Vegdirektoratet meiner VC11 er ei
betre løysing for Vaksdal, og godkjenner difor ikkje kryssløysinga
VC2.

Forkasta

Alternativ VC3 har mykje til felles med VC2, men her er det
av og på-rampene til og frå Bergen som er prioritert. Også
dette alternativet legg beslag på eit stort areal sentralt på
Vaksdal, og legg såleis dårleg til rette for stasjonsbyutvikling.

Figur 42: Halvt kryss med ramper mot Bergen i dagen

Første silingsfase
VC3
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?

Absolutte silingskriterier
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16. Blant
alternativa som svarar bra på K5-konseptet, ved at vegen ikkje avvik
for mykje frå linja til jernbanen, og krysset sentralt plassert på
Vaksdal.

Tekniske eigenskapar
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Krysset krev ikkje eit like stort fråvik som VC1, då det her berre er
rampene mot Voss som ligg i fjell. Rampene mot Bergen som ligg i
dagen, har likevel ikkje stoppsikt ut over rampelengda før
tunnelpåhogg. Løysinga bryt med prinsippet om å ha god avstand
mellom halve kryss som avbøtande tiltak til stort fråvik. Krysset
medfører riving av mange bygningar og byggjer ikkje opp under
stasjonsbyutvikling på Vaksdal. Vegdirektoratet meiner VC11 er ei
betre løysing for Vaksdal, og godkjenner difor ikkje kryssløysinga
VC3.
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Forkasta

Alternativ VC4 har ny E16 som kryssar dalføret mellom Vaksdal og Sædalen på bru/viadukt ved Tolåsen. Denne
garden må då rivast. Fullt fjellrampekryss med tilkopling
frå rundkøyring nedanfor i dalen. Ny tilførselsveg
naudsynt frå dagens E16 og opp til det nye krysset. Ny
E16 vil her ligga om lag 90 moh, noko som krev stor
stigning og kritisk kurvatur opp frå jernbanen sitt nivå.
Stor avstand frå jernbanelinja gjer at eigne
rømmingstunnelar må etablerast parallelt. Krysset har
påramping og avramping i fjell mot tunnelar med berre
ein tube, noko som krev eit særs stort fråvik frå gjeldande
vegnormalar.

Figur 43: Kryss med ramper i fjell der E16 går på viadukt ved Tolåsen.

Vegdirektoratet vil ikkje godkjenna krysset då prinsippet
om av- og påramping i fjell er nytta også i andre alternativ,
som ikkje har tilsvarande kritiske stigningsforhold i
samband med krysset, og som difor er vurdert som betre.

Første silingsfase
VC4
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering er basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16,
men vegløysinga kunne og vore kombinert med JC2. Blant
alternativa som ikkje svarar godt på K5-konseptet på Vaksdal, ved at
hovudvegen avvik mykje frå linja til jernbanen. Krysset ligg ikkje
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sentralt på Vaksdal, og lang tilførsleveg må til for å leia trafikken til
og frå sentrale Vaksdal opp til krysset.
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.

Krysset krev fråvik for alle kryssrampene som ligg i fjell. Hovudlinje
går i ei lang bue bort frå jernbanelinja, både i høgde og sidevegs.
Dette gir hovudvegen lange stigningar på maksimalnivå på begge
sider av krysset, samstundes som horisontalkurvatur også bør
haldast på minimum for at ikkje omkøyringa skal bli for lang.
Kombinasjonen av kritisk geometri og stort fråvik for ramper i fjell
gjer at Vegdirektoratet ikkje vil godkjenne løysinga.

Forkasta

Alternativ VC5 med lang dagsone i Sædalen vil kunne gje fullt kryss for fart opp mot 110 km/t utan fråvik. Krysset
legg stort beslag på areal i den vesle jordbruksbygda, og vil endra
dei miljømessige tilhøva der dramatisk. Ei anna ulempe med denne
løysinga er at veg og bane her kjem langt frå ein annan, og ikkje
kan ha felles rømming på eit langt strekk. Parallelle
rømmingstunnelar må etablerast. Lang tilførselsveg frå Vaksdal og
opp til krysset må byggast som del av prosjektet. Trafikalt vil det
vere ei stor utfordring at nyvegen mellom Vaksdal og Stanghelle vil
verte lenger enn dagens vegsystem, noko som gir liten overføring
av trafikk.

Figur 44: Kryss og E16 gjennom Sædalen

Løysinga krev ingen fråvik frå vegnormalane og er difor med over i
silingsfase 2.

Første silingsfase
VC5
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16, men
vegløysinga kunne og vore kombinert med JC2. Blant alternativa
som svarar dårleg på K5-konseptet på Vaksdal, ved at hovudvegen
avvik mykje frå linja til jernbanen. Krysset ligg ikkje sentralt på
Vaksdal, men i Sædalen, og lang tilførsleveg må til for å leia trafikken
til og frå sentrale Vaksdal opp til krysset.

Tekniske eigenskapar
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Krysset krev ingen fråvik. Hovudvegen går i ei enda lengre boge bort
frå jernbanelinja enn i VC4, både i høgde og sidevegs. Dette gjev
hovudvegen lange stigningar på maksimalnivå på begge sider av
krysset, samstundes som horisontalkurvatur også bør haldast på
minimum for at ikkje omkøyringa skal bli for lang. Løysinga krev
eigne rømmingstunnelar parallelt med hovudlinja, då rømming til
jernbanen ikkje er mogleg grunna stor avstand.
Lang omveg for lokaltrafikken til og frå krysset.
Reisetid og reiselengd lengst av alternativa, med ein omveg på
omlag ein kilometer. Til og frå Vaksdal vil kryssplasseringa gjere at
ein ikkje får innsparing i høve til dagens veg.
Sædalen: Påhogg sør ligg slik til i høve til terrengformasjonane at ein
unngår den verste bratte lia i området. Men det må påreknast ein
heil del sikringstiltak i terrenget, då vegen vil skjere seg inn i ei bratt
li mot aust etter påhogget. Påhogg nord ligg også i sidebratt terreng,
og det må også her påreknast sikringstiltak i terrenget, men eit
skredsikkert resultat bør kunne oppnåast ved optimalisering av
plassering av påhogget. Lange portalar må påreknast for begge
påhogga.
Nordre del av dagsona går tett inn mot sidebratt terreng. Det er
ikkje utenkjeleg at det kan verte behov for skredsikring for veg i
dagen, og i så fall noko omfattande. Vegtraseen må optimaliserast
med omsyn til skredrisikoen.
Alternativet går hovudsakleg på svært faste massar i sørleg del. I
nordleg del av vegen syner grunnundersøkingar at massane langs elv
og på dyrka mark vil krevja noko sikringstiltak eller massetransport
då ein har eit topplag beståande av ikkje bæredyktige massar.
Alternativet er mogleg å bygge. Vurdert som eigna for
grunnvassbrønnar.

Alternativ VC6 er svært lik VC5, men ligg med mindre skjering
i terrenget. Tunnel mot sør får då påhogg i skredfarleg fjellside,
og må difor silast ut.

Figur 45: Kryss og E16 i Sædalen med traseen litt lenger vest

Første silingsfase
VC6
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar

Silingsrapport 2017-11-15

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Er som VC4 og 5 blant alternativa som svarar dårleg på K5-konseptet
på Vaksdal, ved at krysset ligg i Sædalen.
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Krysset liknar elles krysset i VC5, men ligg mjukare i terrenget og
unngår den store skjeringa ved Tolåsen.

Lang omveg for lokaltrafikken til og frå krysset.
Reisetid og reiselengd legst av alternativa, med ein omveg på om lag
ein kilometer. Til og frå Vaksdal vil kryssplasseringa gjere at ein ikkje
får innsparing i høve til dagens veg.
Påhogg i sør ligg i den brattaste delen av fjellsida i dette området.
Veg går direkte over på bru. Påhogg etablerast normalt på terrenget,
men her er terrenget skredutsett. Det er registrert utgliding av
lausmassar i terrenget. Løysing kan verte dyr og bygginga vert
risikofylt. Det er truleg vanskeleg å oppnå eit tilstrekkeleg
skredsikkert resultat. Plassering av påhogg vert ikkje tilrådd.
Kryssing av jordbruksland vil krevje geotekniske tiltak for etablering
av veg, da boringar synar eit topplag av ikkje byggbare massar.
Alternativet kan byggast. Vurdert som eigna for grunnvassbrønnar.

Forkasta

Alternativ VC7 liknar også på VC5, med kryss i Sædalen. Her er dagsona gjort kortare slik at vegen ikkje svingar
seg rundt mot Tolåsen. Dermed unngår ein også ei stor fjellskjering ved
Tolåsen, og får påhogg i enden av åsryggen der det er liten fare for
skred. Krysset krev fråvik for sikt for begge påkøyringsrampene for
fartsgrense 90 km/t, og har elles mange av dei same ulempene som
VC5.

Figur 46: Løysing med kortare dagstrekning i Sædalen (VC7)

Første silingsfase
VC7
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16, men
vegløysinga kunne og vore kombinert med JC2. Blant alternativa
som svarar dårleg på K5-konseptet på Vaksdal, ved at hovudvegen
avvik mykje frå linja til jernbanen. Krysset ligg ikkje sentralt på
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Vaksdal, men i Sædalen, og lang tilførsleveg må til for å leia trafikken
til og frå sentrale Vaksdal opp til krysset.
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Motsvarar VC5, også her med lange stigningar på maksimalnivå på
begge sider av krysset, men dagstrekningen er kortare. For at krysset
skal kunna etablerast på den korte strekninga, må det søkjast fråvik
for ikkje tilstrekkeleg sikt mellom pårampe og portal. Dette er så
langt ikkje gjort.
Lang omveg for lokaltrafikken til og frå krysset.
Som VC5
Plasseringa er betre enn alternativ VC5 med tanke på skredfare.
Påhogget i sør ligg i enden av ein terrengrygg, og er plassert i eit
svært gunstig område med omsyn til skred. Påhogg i nord ,og noko
av dagsona, er lik som alternativ VC5 og bør optimaliserast. Påhogga
for tunnelar for lokaltrafikk vert i eit område med sidebratt terreng.
Det vert behov for ein del skredsikring i terrenget ved påhogga. Eit
skredsikkert resultat bør kunne oppnåast.
Kryssing av jordbruksland vil krevje geotekniske tiltak for etablering
av veg, da boringar synar eit topplag av ikkje byggbare massar.
Alternativet kan byggast. Vurdert som eigna for grunnvassbrønnar.

Alternativ VC8 er eit forsøk på å legge fullt kryss utan
fråvik i si hele inne i Sædalen. Krysset legg beslag på det
meste av jordbrukslandet, og gir lange omvegar for E16.
E16 vil med denne løysinga ligga tett på ei svært høg og
skredfarleg fjellside, og kan difor ikkje tilrådast tatt med
vidare.

Figur 47: Lang trase i Sædalen med kryss midt på jordet

Første silingsfase
VC8
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Alternativet som svarar dårlegast ut på K5-konseptet på Vaksdal, ved
at hovudvegen avvik mykje frå linja til jernbanen. Krysset ligg ikkje
sentralt på Vaksdal, men i Sædalen, og lang tilførsleveg må til for å
leia trafikken til og frå sentrale Vaksdal opp til krysset.
Motsvarar VC5, men dagstrekningen er kortare. For at løysinga skal
kunne gjennomførast må det søkjast fråvik for ikkje tilstrekkeleg sikt
mellom pårampe og portal. Dette er så langt ikkje gjort.
Lang omveg for lokaltrafikken til og frå krysset, og lang ekstra omveg
for hovudvegen.
Omveg så stor. Andre alternativ er betre. Går difor ut.
Her vil linja gå i dagen langs austsida av Sædalen. Terrenget er bratt
og ligg med jamn helling mellom 36-45 grader, med enkelte parti
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med helling opp mot 60 grader. Det kan vere ein fare for snøskred
på deler av dagstrekninga. Det kan verte omfattande å sikre heile
dagstrekninga mot snøskred. Det er truleg vanskeleg å oppnå eit
tilstrekkeleg skredsikkert resultat utan at linja flyttast mot vest.
Kryssing av jordbruksland vil krevje geotekniske tiltak for etablering
av veg, da boringar synar eit topplag av ikkje byggbare massar.
Alternativet kan byggast. Vurdert som eigna for grunnvassbrønnar.

Alternativ VC9 er eit forslag frå lokalmiljøet. Løysinga
er teknisk vanskeleg å byggja i den bratte fjellsida, og
krev store fråvik frå gjeldande vegnormalkrav. Krysset
ligg i eit område særs utsatt for skred. Løysinga er difor
ikkje tilrådd tatt med vidare.

Figur 48: Tilsendt skisse til kryssløysing ved Skreien

Første silingsfase
VC9
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta

Vurdering

Alternativet svarar ikkje godt på felleskonseptet då veglinja vert lagt
i ei boge utanom jernbana, og må krysse denne to stader. Dette gjev
lenger rømmingsvegar.
Løysinga krev store fråvik for sikt, og er vurdert som ikkje byggbar.

Jernbana må leggast ned før bygging kunne vore satt i verk.
Omveg så stor. Andre alternativ er betre. Går difor ut.
Området er vurdert som særs utsatt for skred, og fjellsida si høgt
gjer det heller ikkje mogleg å sikre mot skred.
Antatt fjell. Mykje fjell synleg i dagen.
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Alternativ VC10 held E16 parallelt med jernbanen, men har berre ramper
mot Bergen i dagen. Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for
dagens E16. Rampelengda er for kort, slik at desse må trekkast innover i
tunnelen. Mot Stanghelle nytter ein ramper i tunnel mot tunneltuben med
berre eit løp.

Første
silingsfase
VC10
Overordna
føringar
Svarar løysinga
på bestillinga
om K5 frå KVU?
Tekniske
eigenskapar
Teknisk
utfordrande i
høve til
gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet
desse krava vert det forkasta

Vurdering

Blant alternativa som svarar godt på
K5-konseptet, ved at vegen er parallell
med jernbanen, og krysset sentralt
plassert på Vaksdal.

Krysset krev eit stort fråvik i høve til
gjeldande vegnormalar med ramper i
fjell og korte ramper utan full sikt i
dagen. Vegdirektoratet meiner den
bryt med prinsippet om å ha god
avstand mellom halve kryss som
avbøtande tiltak til stort fråvik.

Forkasta

Figur 49: E16 nedsenket parallelt med jernbanestasjonen og påramping mot Bergen i dagen

Alternativ VC11 har ingen kryss i dagen. Kopling mot E16 mot nord
skjer ved fjellramper frå ny rundkøyring inne i Jamnatunnelen, og
kopling mot sør tilsvarande frå Bogetunnelen. I dagen vert det då berre
ein gjennomgåande E16 om lag på nivå med jernbanen. Det må
arbeidast vidare med gode løysingar for kopling på tvers av desse
barrierane, slik at det også vert mogleg å utvikla staden med tettare
bygging nær opp mot jernbanestasjonen.

Figur 50: Foreslått plassering av jernbanestasjonen på Vaksdal.
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- 80 -

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

80 av 134

2017-11-15

Prosjektnr. 305488

Første silingsfase
VC11
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.

Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16.
Løysinga er blant alternativa som svarar best på K5-konseptet, ved
at vegen er parallell med jernbanen, og koplingane mot ny E16 er
logisk plassert i forhold til vegsystemet på Vaksdal i dag.
Krysset krev eit stort fråvik i høve til gjeldande vegnormalar med
etablering av rundkøyringar i Jamnatunnelen og Bogatunnelen og
ramper frå desse inn mot nye E16 tunnelar sør og nord for Vaksdal
med berre ein tube. Dei to halve rampekryssa ligg med god avstand
frå kvarandre, og er knytt til kvar sine tunnelar med ei dagsone
mellom. Ved tiltak som forskyving mellom påkoplingspunkta i fjellet
og elles god utforming og detaljering, meiner Vegdirektoratet
løysinga kan aksepterast. Dette er og vurdert ut frå at løysinga legg
minimalt beslag på areal i dagen på Vaksdal, samstundes som den
både føl konseptet og gjev eit logisk trafikkbilete.
Vegdirektoratet godkjenner løysinga på vilkår.
Logisk trafikkbilete og ingen omvegar.
God samanlikna med andre alternativ.
Terrenget over påhogga i sør er bratt og ein del sikring i terrenget
må påreknast. Påhogga i nord er ikkje like utsatt mot skred frå
høgareliggjande terreng, men det er ei betydeleg mektigheit av
lausmassar her. Denne kryssløysinga og plassering av jernbane gir ei
totalt sett god løysing med tanke på skred.
Grunnboringar synar stor tjukkleik til berg. Massane består
hovudsakleg av sandige masser. Kan krevje setningstiltak.
Alternativet kan sjåast som byggbart.
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Alternativ VC12 liknar på VC11, men med rundkøyringane for kryssa plassert utanfor tunnelane. Dette legge eit
større beslag på areal sentralt på Vaksdal. Løysinga er basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16.

Første
silingsfase
VC12

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet
desse krava vert det forkasta

Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5
frå KVU?
Tekniske
eigenskapar
Teknisk
utfordrande i høve
til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.

Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:

Vurdering

Blant alternativa som svarar godt på K5konseptet, ved at vegen ikkje fråvik
jernbanen. Koplingane mot ny E16 er
logisk plassert i forhold til vegsystemet
på Vaksdal i dag.

Krysset har same prinsipp som VC11,
men med rundkøyringane plassert i
dagen på Vaksdal. Uansett krev løysinga
kraftige fråvik frå gjeldande
vegnormalar. VC11 er vurdert som
betre for Vaksdal. Så lenge VC11 vert
godkjend av vegdirektoratet, ser ein
difor liten grunn til å ta med VC11
vidare.
Logisk trafikkbilete og ingen omvegar.
Som VC11
Som VC11
Som VC11

Figur 51: Variant med E16 parallelt med jernbanen og påramping frå
rundkøyringar i dagen

Alternativ VC13 har same prinsipp som VC11, men vegen i dagen er
dratt oppom Tolåsen. Dette gir lang omveg og mange høgdemeter i
høve til VC11.
Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16, men
kunne også vært kombinert med JC2. Sjå då til VC15.
Fordelen ved løysinga er at ein unngår inngrepet med dagsona sentralt
på Vaksdal. Vegdirektoratet meiner løysinga gir for stor omveg og
ulempe for trafikken, samstundes som geometrien aukar risiko for
hendingar, og vil difor ikkje godkjenne alternativet.

Silingsrapport 2017-11-15
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Første silingsfase
VC13
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
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Vurdering

Vurdering er basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16.
Blant alternativa som ikkje svarar godt på K5-konseptet på Vaksdal,
ved at hovudvegen avvik mykje frå linja til jernbanen.
Krysset har same prinsipp som VC11, men hovudlinje går her i ei
lang bue bort frå jernbanelinja, både i høgde og sidevegs. Dette gir
hovudvegen lange stigningar på maksimalnivå på begge sider av
krysset, samstundes som horisontalkurvatur også bør haldast på
minimum for at ikkje omkøyringa skal bli for lang. Kombinasjonen
av kritisk geometri og stort fråvik for ramper i fjell gjer at
Vegdirektoratet ikkje vil godkjenne løysinga.

Forkasta

Alternativ VC14 er som trafikalt prinsipp svært likt VC11, men
passerer Vaksdal i tunnel. Dette gir ein samanhengande tunnel frå
Trengereid til Stanghelle på 19-20 km. Ein så lang tunnel kombinert
med store kryssfråvik i fjell gir ekstra stor risiko ved hendingar.
Vegdirektoratet vil difor ikkje akseptera eit slik trafikalt prinsipp
utan at tunnelane på kvar side av Vaksdal er skilt frå kvarandre.
Vurderinga er basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16,
men kunne også vært kombinert med JC2.

Første silingsfase
VC14
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?

Silingsrapport 2017-11-15

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering basert på jernbanealternativ JC1 vest for dagens E16,
men kunne også vært kombinert med JC2. Blant alternativa som
svarar brukbart på K5-konseptet, ved at vegen ikkje fråvik
jernbanen over for langt strekke. Koplingane mot ny E16 er logisk
plassert i forhold til vegsystemet på Vaksdal i dag.
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Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Krysset har same prinsipp som VC11, men passerer Vaksdal i fjell.
Dette gjev noko dårlegare geometri, og gir ein samanhengande
tunnel på om lag 19 km frå Trengereid til Helle.
Ut frå geometri og manglande dagsone vil Vegdirektoratet ikkje
godkjenne løysinga.
Logisk trafikkbilete og ingen omvegar.
God samanlikna med andre alternativ.
Ingen strekning i dagen – ingen skredfare.
Skal passere Vaksdal i fjell.
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Forkasta

Alternativ VC15 er som trafikalt prinsipp også likt VC11, og er ved
første augnekast svært lik VC13 i utforming. Skilnaden for vegen ligg i
at kryssinga ved Tolåsen ligg 10m lågare enn i VC13, og at jernbanen i
dette alternativet ligg aust for dagens E16 og 10-12m høgare enn i
VC13. Løysinga er altså basert på jernbanealternativ JC2.
Reduksjon av høgdeskilnad mellom veg og jernbane gjer at vegen får
vesentleg betre stigningsforhold samanlikna med VC13, slik at
tungtrafikken kan halda eit jamt fartsprofil gjennom området. Risiko
knytt til kombinasjon av maksimal stigning og kritisk kurvatur,
samstundes med stort fråvik for tunnelrampekryss mot tunnelar med
eitt løp, fell difor bort. Dagsona ved Tolåsen sikrar samstundes
separasjon mellom tunnelane, slik som i VC11. Som prinsipp er difor
denne løysinga meir lik VC11 enn VC13, men skil seg frå denne ved at
veg og jernbane på ein lang strekning her går separat. Dette gjev
større utfordringar i høve til sikker rømming frå tunnelane ved
uynskte hendingar/ulukker. Vegdirektoratet har likevel vald å
godkjenne løysinga.

Første silingsfase
VC15
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
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Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Vurdering basert på jernbanealternativ JC2 aust for dagens E16.
Blant alternativa som berre svarar brukbart på K5-konseptet, ved at
vegen fråvik jernbanen over eit langt strekke. Koplingane mot ny
E16 er logisk plassert i forhold til vegsystemet på Vaksdal i dag.
Krysset har same prinsipp som VC11, men har dagsona plassert
høgare oppe i dalen ved Tolåsen. I kombinasjon med JC2 gjev dette
likevel brukbar geometri og jamt fartsprofil, men noko lengre
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køyreveg. Lange rømmingsvegar trekk ned i høve til VC11. Løysinga
er godkjend av Vegdirektoratet.
Logisk trafikkbilete til og frå Vaksdal.
200m omveg og marginalt lengre reisetid enn VC11
Søndre portal ligg tett på rasutsett fjellskråning, men ligg slik til i
høve til terrengformasjonane at ein unngår den verste bratte lia i
området. Det må påreknast ein heil del sikringstiltak i terrenget.
Lange portalar må påreknast i begge endar av dagstrekket.
Vegen vil i all hovudsak fundamenterast på fjell. Jernbanen dels på
fylling og dels på bru fundamentert på fjell kan gje utfordringar.

7.3.3 Silingsfase 2
Etter silingsfase 1 set ein att med fire alternative løysingar for krysstilknyting på Vaksdal, dvs. VC5, VC7, VC11 og
VC15 som ikkje vart forkasta i første silingsfase. Desse skal vurderast opp mot kvarandre i silingsfase 2.

VC5 Fullt kryss i Sædalen utan fråvik
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Vurderinga er gjort med basis i jernbanealternativ JC1 vest for dagens
E16. Blant alternativa som svarar dårleg på K5-konseptet på Vaksdal,
ved at hovudvegen avvik mykje frå linja til jernbanen. Krysset ligg ikkje
sentralt på Vaksdal, men i Sædalen, og lang tilførsleveg må til for å leia
trafikken til og frå sentrale Vaksdal opp til krysset.
Krysset krev ingen fråvik. Hovudvegen går i ei enda lengre boge bort frå
jernbanelinja enn i VC4, både i høgde og sidevegs. Dette gir hovudvegen
lange stigningar på maksimalnivå på begge sider av krysset, samstundes
som horisontalkurvatur også bør haldast på minimum for at ikkje
omkøyringa skal bli for lang. Løysinga krev egne rømmingstunnelar
parallelt med hovudlinja, då rømming til jernbanen ikkje er mogleg
grunna stor avstand.
Løysinga gir lengre transportavstand på veg, og bratt og lang tilknyting
til Vaksdal og næringa der.
Skil seg lite frå dei andre på kapasitet langs hovudvegen.
Kan førebuast for framtidig kapasitetsauke.
Skredfaren kan bøtast på med sikringstiltak i fjellsida. Dette er vurdert
som overkommeleg, men kan stadvis verta omfattande. Sjå elles omtale
under silingsfase 1. Behov for optimalisering av linja. Lange portalar
nødvendig.
Veg går hovudsakleg langs bergterskel og vil i mindre grad kome i
kontakt med flate med laust lagra masser. Nokon geotekniske tiltak må
påreknast.
Ingen spesielt store utfordringar. Kan byggast uavhengig av dagens
infrastruktur. Krysset ligg på 90-100m over havet. Det er ikkje vurdert
kor vidt strengare vinterklima kan påverke anleggsgjennomføringa.
Lengre tunnelar og krav om eigne separate tunnelar for rømming vi
auke byggetida noko.
Dårleg tilrettelagt for etappevis utbygging, då tilførselsveg mot dagens
E16 på Vaksdal vil få liten kapasitet.
Skil seg ikkje frå dei ander i høve til tilknyting til nemnde fylkesvegar,
men gir dårleg tilknyting til dagens E16 på Vaksdal.
Med mindre fartsgrensene langs på dagens E16 vert sterkt reduserte, vil
den gamle vegen fortsatt væra den raskaste og kortaste vegen til og frå
Vaksdal. Dette skuldast den store omvegen om Sædalen.
Kryss og ny E16 gjennom Sædalen vil ikkje bidra til å byggja opp under
Vaksdal som eit knutepunkt, men vil snarar bidra til at Vaksdal vert ein
stad ein køyrer forbi.
Avlastar i noko mindre grad enn andre alternativ dagens E16, men om
denne likevel ikkje skal nyttast av mjuke trafikantar spelar det mindre
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rolle. Gamlevegen eller den gamle jernbanelina er kanskje uansett betre
alternativ for gåande og syklistar.
Kryssplasseringa gjer at ekspressbussar neppe vil stogga på Vaksdal.
Overgang buss-jernbane vert difor lite aktuelt på Vaksdal, men med god
jernbanedekning er kanskje heller ikkje dette behovet stort.
Alternativet som gjev liten eller ingen innkorting i reisetid. Alternativet
har ei kryssplassering som gjer det meir attraktivt for lokaltrafikken å
heller nytta dagens veg.
Lengre trasé gir lengre tunnelar og høgare kostnader. Krysset krev
ramper via tunnelar, og fleire større brukonstruksjonar. I tillegg krev
alternativet ein lang ny veg for å knyta Vaksdal til hovudvegnettet.
Separering frå jernbanen gjer at rømmingskonseptet mot jernbanen
ikkje kan nyttast på ein lengre strekning. Eigne rømmingstunnelar må
difor etablerast både for veg og jernbane. Gevinstar av samtidig
utbygging vert liten på denne strekninga.
Lengre tunnelar og separate system for veg og jernbane aukar
driftskostnaden lokalt rundt Vaksdal. Lang ny veg til Sædalen dreg i
same retning.
Alternativet legg beslag på ein del jordbruksareal og krev innløysing av
2-4 bustader.
Høg investeringskostnad, lang omveg og liten avlasting av dagens veg,
gir dårlegare nytte enn andre alternativ.
Kan skapa nye barrierar. Fjernar ikkje nærmiljøfunksjonar. Lagar ny
støykilde for fleire delområde. Mellom anna vil Sædalen med stisystem
opp mot Glørvet/Knuskedalsfjellet få minking i verdi som frilufts- og
rekreasjonsområde på grunn av støy.
Tiltaket vil råka både nedre del av Vaksdalsvassdraget, Sædalselva og
Lonane. Elvene må leggjast om og endrast i ei lenger strekning.
Hovudvegen vert dominerande i det historiske jordbrukslandskapet,
men det er tilførselsvegen som utgjer det store konfliktpotensialet.
Vanskeleg å avgjerda rett konfliktnivå utan meir info om denne.
Tiltaket dannar nye visuelle barrierar og harmonerer ikkje med
landskapsromma. Tiltaket har ikkje ei visuell forankring i terrengform og
linjer korkje når det gjeld nær- og fjernverknad.
VC5 legg mest beslag på innmarksbeite og overflatedyrka jord, men og
noko fulldyrka jord i Sædalen/Synsvoll området. Vidare treff tiltaket eit
større område med lausmassar med elve- og bekkeavsetning med
betydeleg grunnvatn-potensiale, samt at delar av Vaksdalsvassdraget
må leggjast om.
Ny vegløysing vil ikkje endre tilgjenge til ulike fritidstilbod. Når dagens
europaveg vert endra til ein lokalveg vil det liggje til rette for å knyte
saman den austre og vestre delen av Vaksdal, sjølv om dei store
høgdeskilnadene framleis pregar staden. Avstanden mellom det
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historiske senteret ved fjorden, jernbanestasjonen høgare og lengre
aust og hovudvegen enda høgare og lengst aust kan føre til eit oppdelt
utbyggingsmønster. Utforminga av eksisterande sentrumsområde vert
ikkje endra vesentleg men med ein fredelegare veg forbi, kan sentrum
nyttast til fleire ulike aktivitetar. Lokalt utbyggingsmønster vert heller
ikkje nemneverdig endra så lenge det ikkje vert lagt til rette for
lokaliseringar knytt til ny E16. Vegtiltaket vil fjerne barrieren mellom
sentrum og bustader i vest og høgareliggjande bustadområde og
idrettsanlegg i aust. Det kan oppstå eit uønskt utbyggingspress langs ny
europaveg.
Føreset at gode sikringstiltak mot skred er gjennomført. Av omsyn til
fellesprosjektet, og ynskje om kortast mogleg omveg, vil vegen få krapp
kurvatur og maksimal stigning i tunnelane opp mot krysset i Sædalen.
Vegen mellom Vaksdal og Sædalen vert og bratt. Dette aukar faren for
hendingar på vegen.
Møteulukker er i dag det største problemet langs dagens E16. Så lenge
ein berre etablerer ein tube med møtande trafikk i tunnel, vil dette
fortsatt kunne bli ei utfordring, og då inne i fjellet. Med to tunneltuber
vil mykje av denne risikoen forsvinne.

VC7 Fullt kryss i Sædalen med fråvik for sikt
Andre silingsfase
VC7
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Som alternativ VC5

Motsvarar VC5, men dagstrekningen er kortare. For at løysinga skal
kunne gjennomførast må det søkjast fråvik for ikkje tilstrekkeleg sikt
mellom pårampe og portal. Dette er så langt ikkje gjort.

Som alternativ VC5
Skredfaren kan bøtast på med sikringstiltak i fjellsida. Dette er vurdert
som overkommeleg, men kan stadvis verta omfattande. Sjå elles omtale
under silingsfase 1.
Veg vil i større grad verte lagt på jordbruksareal med et laust lagra
topplag som må masseutskiftast. Djupne på lausmasselaget er ukjend.
Ein må rekne med geotekniske tiltak i anleggsfasen for etablering av veg
med tanke på setning og potensielt stabilitet.
Som alternativ VC5, men unngår høg fjellskjering
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Som alternativ VC5

Skil seg ikkje frå dei ander i høve til tilknyting til nemnde fylkesvegar,
men gir dårleg tilknyting til dagens E16 på Vaksdal.
Som alternativ VC5
Som alternativ VC5
Som alternativ VC5
Som alternativ VC5
Som alternativ VC5
Om lag som alternativ VC5
Om lag som alternativ VC5
Alternativet legg beslag på ein del jordbruksareal og krev innløysing av 2
bustader.
Høg investeringskostnad, lang omveg og liten avlasting av dagens veg,
gir dårlegare nytte enn andre alternativ.
Kan skapa nye barrierar. Fjernar ikkje nærmiljøfunksjonar. Lagar ny
støykilde for fleire delområde. Mellom anna vil Sædalen med stisystem
opp mot Glørvet/Knuskedalsfjellet få minking i verdi som frilufts- og
rekreasjonsområde på grunn av støy.
VC7 er relativt lik VC5 bortsett frå kortare dagstrekning og litt endra
kryssløysing. Det er likevel vurdert at VC7 vil råka dei same delområda
og få likt konfliktnivå som VC 5. Tiltaket vil råka både nedre del av
Vaksdalsvassdraget, Sædalselva og Lonane. Elvene må leggjast om og
endrast i ei lenger strekning.
Hovudvegen vert dominerande i det historiske jordbrukslandskapet, og
eit gardsmiljø vert brote opp i Sædalen, men det er tilførselsvegen som
utgjer det store konfliktpotensialet. Vanskeleg å avgjerda rett
konfliktnivå utan meir info om denne.
Tiltaket dannar nye visuelle barrierar og harmonerer ikkje med
landskapsrommet. Tiltaket har ikkje ei visuell forankring i terrengform
og linjer både for nær- og fjernverknad.
VC7 legg beslag på innmarksbeite og overflatedyrka jord, samt delar
opp ein større teig med fulldyrka jord med stor verdi i Sædalen/Synsvoll
området (tek meir fulldyrka areal enn VC5). Vidare treff tiltaket eit
større område med lausmassar med elve- og bekkeavsetning med
betydeleg grunnvatn-potensiale, samt at delar av Vaksdalsvassdraget
må leggjast om.
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Om lag som alternativ VC5
Om lag som alternativ VC5

VC11 Rundkøyring i Bogatunnelen og Jamnatunnelen og dagsone for E16 parallelt med
jernbanestasjon sentralt på Vaksdal

Figur 52: VC11 med veg og jernbanestasjon der senteret i Vaksdal i dag ligg. Her illustrert saman med eit eksempel på mogleg stadutvikling tett
på samferdselsårene. Bildet til venstre er utsikt frå Jamna, mens bildet til høgre er frå lufta ovanfor idrettsbana.

Andre silingsfase
VC11
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone

Grunntilhøve
Anleggsfasen

Silingsrapport 2017-11-15

Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Vurderingane er gjort med basis i jernbanestasjon vest for dagens E16
(JC1). Blant alternativa som svarar godt på K5-konseptet, ved at vegen
er parallell med jernbanen, og koplingane mot ny E16 i Boga- og Jamnatunnelen er logisk plasserte i forhold til vegsystemet på Vaksdal i dag.
Sjå omtale i silingsfase 1. Fråvik er godkjend.

Kort køyreveg for alle gir effektiv transport. Vil bli enda betre når utvida
til to tunneltuber og høgare fartsgrense.
Terrenget over påhogga i sør er bratt og ein del sikring i terrenget må
påreknast. Påhogga i nord er ikkje like utsatt mot skred frå
høgareliggjande terreng, men det er ei betydeleg mektigheit av
lausmassar her. Denne kryssløysinga og plassering av jernbane gir ei
totalt sett god løysing med tanke på skred.
Sjå omtale i silingsfase 1.
Kopling mot Bogatunnelen og Jamnatunnelen vil bety at desse må
stengast. Dette kan gjerast ein og ein etter at trafikk er sett på ny veg,
men vil då gje nokre ulemper for lokaltrafikken i anleggsfasen.
Omlegging av dagens E16 må påreknast i dagsona.
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Felles utbygging parallelt med jernbanen kan gje både kostnads- og
tidsgevinstar. Gode koplingar mot dagens E16 opnar for utbygging i
etappar.
God kopling mot gamle E16 ved Vaksdal.
Svært god kopling mot gamle E16 vil fanga opp det meste av trafikken.
Ingen kryss i dagen gjer nok at ein ikkje stoggar her om ein ikkje har
Vaksdal som målpunkt. Stopp må planleggast i tunnel - når ein ser
dagslyset er det for seint å svinge av.
Gamle E16 kan ikkje nyttast av mjuke trafikantar. Gamlevegen eller den
gamle jernbanelina er kanskje uansett betre alternativ for gåande og
syklistar.
Kryssplasseringa gjer at ekspressbussar lett kan svinga av og på E16 ved
Vaksdal. Løysinga legg godt til rette for overgang buss-jernbane, eller
eventuelt buss for bane.
Alternativet har den beste innkortinga i reisetid, men oppnår ikkje full
effekt før to tunneltuber er etablert og farten auka til 90 km/t
Grunna kort trasé og enkle anlegg i dagen er løysinga truleg blant dei
minst kostnadskrevjande.
Kortast tunnel og lokalisering parallelt med jernbane er venta å gje
gevinstar på samla drift.
Dagsona fører med seg riving av 4-6 bustader avhengig av endeleg
utforming.
Maksimal nytte av investerte midlar.
Skapar nye barrierar mellom nedre og øvre Vaksdal. Fjernar ikkje
nærmiljø og friluftsfunksjonar. Fleire av delområde vil kunne få meir
støy.
Tiltaket vil råka Vaksdalselva men vil gå i bru over. Det er rekna med at
tiltaket ikkje vil forverra dagens tilstanden så framt opninga under er lik
eller større enn i dag.
VC11 er lagt i eit område på Vaksdal utan særskilte kulturminneverdiar.
Vaksdal senter og moderne industribygg vil verte direkte råka. Vegen vil
utgjere ein ny barriere i kulturmiljøet, men vil verte liggjande i
nærleiken av allereie eksisterande barriere (E16). Tiltaket vil ha ein viss
grad av negativ visuell påverknad på kulturmiljøet på Vaksdal.
Tiltaket dannar til ei viss grad nye visuelle barrierar og harmonerer til ei
viss grad med landskapet sin skala. Tiltaket harmonerer med
landskapsrommet, og har ei visuell forankring i terrengform og linjer
både for nær -og fjernverknad.
VC11 treff ein mindre teig fulldyrkajord på om lag 1,4 dekar sentralt på
Vaksdal. Tiltaket råkar vidare lausmassar med elve- og bekkeavsetning
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Ny vegløysing vil ikkje endre tilgjenge til ulike fritidstilbod. Ein ny veg
også langs bygdas nordside vil saman med gangveg i sør knyte saman
den austre og vestre delen av Vaksdalbygda. Lokaliseringa av E16 og ny
jernbanestasjon vil gjennom tiltaket rydde plass for nyare utbygging i
nærleik av stasjonen og mellom denne og den gamle E16, som då kan
utviklast som lokalgate. Utforminga av eksisterande sentrumsområde
vert ikkje endra vesentleg, men ynskjer kommunen også å utvikle
austsida av ei ny lokalgate er ikkje løysinga til hinder for dette. Lokalt
utbyggingsmønster vert ikkje nemneverdig endra av tiltaket, men det vil
vera naturleg at det utviklar seg bygningsmasse med hovudvekt på
næring inn mot dei nye samferdsleårene. Slik kan denne skjerme mot
bustadområda rundt.
Svært god utforming av kryss i fjell er ein føresetnad for få ulukker.
Møteulukker er i dag det største problemet langs dagens E16. Så lenge
ein berre etablerer ein tube med møtande trafikk i tunnel, vil dette
fortsatt kunne bli ei utfordring, og då inne i fjellet. Med to tunneltuber
vil mykje av denne risikoen forsvinne.

VC15 Rundkøyring i Bogatunnelen og Jamnatunnelen, og dagsone for E16 ved Tolåsen.
Jernbanestasjon nord for dagens E16 sentralt på Vaksdal.

Figur 53: Illustrasjon av VC15 med jernbanestasjon aust for dagens E16 og veg i dagen oppe ved Tolåsen.
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
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Vurderingane er gjort med basis i jernbanestasjon aust for dagens E16
(JC2). Blant alternativa som berre svarar brukbart på K5-konseptet, ved
at vegen fråvik jernbanen over eit langt strekke. Koplingane mot ny E16
er logisk plassert i forhold til vegsystemet på Vaksdal i dag.
Krysset har same prinsipp som VC11, men har dagsona plassert høgare
oppe i dalen ved Tolåsen. Jernbanealternativ JC2 ligg 10-12m høgare
enn JC1 og lenger aust. Dette gjer at alternativet får bra geometri, og
jamt fartsprofil, men med noko lengre køyreveg. Separate trasear gir
lange individuelle rømmingsvegar samanlikna med VC11. Alternativet er
godkjend av vegdirektoratet, men vurdert dårlegare enn VC11.
Kort køyreveg til og frå Vaksdal, men eit par hundre meter omveg for
alle trafikantar på hovudvegen.
Søndre portal ligg tett på rasutsett fjellskråning, men ligg slik til i høve til
terrengformasjonane at ein unngår den verste bratte lia i området. Det
må påreknast ein heil del sikringstiltak i terrenget. Lange portalar må
påreknast i begge endar av dagstrekket ved Tolåsen.
Vegen vi i all hovudsak fundamenterast på fjell. Jernbanen dels på
fylling og dels på bru fundamentert på fjell kan gje utfordringar.
Kopling mot Bogatunnelen og Jamnatunnelen vil bety at desse må
stengast. Dette kan gjerast ein og ein etter at trafikk er sett på ny veg,
og kan då kunne gje nokre ulemper for lokaltrafikken i anleggsfasen.
Ny E16 kan byggast uavhengig av dagens E16.
Store delar av strekningen kan byggast parallelt med jernbanen, noko
som kan gje både kostnads- og tidsgevinstar. I Vaksdal må veg og
jernbane byggast separat. Heile sløyfa om Tolåsen bør byggast samla.
Då det neppe er aktuelt å la ny E16 avsluttast mot ei rundkøyring i
Bogatunnelen lenger enn eventuelt i ein anleggsfase, og ein heller ikkje
kan føra mykje trafikk frå Tolåsen og ned mot bygda, vurderer vi
løysinga som dårleg tilrettelagt for etappevis utbygging.
Koplinga mot eksisterande E16 i Vaksdal blir god.
Svært god kopling mot gamle E16 vil fanga opp det meste av trafikken.
Ingen kryss i dagen gjer nok at ein ikkje stoggar her om ein ikkje har
Vaksdal som målpunkt. Stopp må planleggast i tunnel - når ein ser
dagslyset er det for seint. Vaksdal vert ein stad ein ikkje opplever.
Gamle E16 kan ikkje nyttast av mjuke trafikantar. Gamlevegen eller den
gamle jernbanelina er kanskje uansett betre alternativ for gåande og
syklistar.
Kryssplasseringa gjer at ekspressbussar lett kan svinga av og på E16 ved
Vaksdal. Løysinga legg godt til rette for overgang buss-jernbane, eller
eventuelt buss for bane.
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Alternativet har brukbar innkorting i reisetid, men oppnår ikkje full
effekt før to tunneltuber er etablert og farten auka til 90 km/t
Grunna 200m lengre hovudtrasé om Tolåsen, fleire lengre og separate
rømmingsvegar, og lengre bru for jernbanestasjonen, vert alternativet
betydeleg dyrare enn VC11 men likevel rimelegare enn VC5 og 7. På
plussida kjem ei innkorting på omlag 100m på jernbanetunnelen.
Separate tunnelar for veg, jernbane og rømming nær Vaksdal hindrar
vistar av samordna drift i dette området, men løysinga kjem betre ut
enn VC5 og 7.
Garden Tolåsen må rivast for veganlegget. Dagsona for jernbanen fører
med seg riving av 10-12 bustader avhengig av endeleg utforming.
God overføring av trafikk frå dagens veg, og sentralt plassert
jernbanestasjon med plass til stadsutvikling gir god nytte, men
hovudvegen får noko omveg og kostnadene aukar.
Kan skapa nye barrierar. Fjernar ikkje nærmiljøfunksjonar. Lagar ny
støykilde for nokre delområde. Forringar ein del av Sædalen som
rekreasjonsområde.
Alternativ VC15 vil gå i bru over elva og ikkje berøra vassdraget direkte.
Elva er regulert utan minstevassføring og har liten verdi.
Vegen bryt historiske linjer og truleg røyrgata mellom stemmen i
Sædalen og Vaksdal. Truleg gjer anleggsarbeidet at Sædalsvegen vert
lagt om. Men det er vanskeleg å avgjerda rett konfliktnivå utan meir
info om anleggstiltaka.
Tiltaket dannar nye visuelle barrierar og harmonerer ikkje med
landskapsrommet. Tiltaket har ikkje ei visuell forankring i terrengform
og linjer både for nær- og fjernverknad.
VC15 er vurdert å ha middels konfliktnivå. VC15 tek mykje
innmarksbeite nedanfor Tolåsen som vil skape barriereverknad og
endringar for drifta. Tiltaket tek og ein teig med fulldyrka jord ved
Tolåsen. Elles vert lausmassar med antatt betydelege- grunnvatn
potensiale sentralt i Vaksdal til en viss grad råka av tiltaket. Endringar
for Vaksdalselva kan langt på veg avbøtast med bru/kulvert.
Stasjon nord for dagens E16 aukar avstand til stasjonen frå det
historiske Vaksdal, men legg stasjonen sentralt i eit område som kan
utviklast. Alternativet vil kunna gi det største tilgjengelege sentrale
utviklingsareal, men dette krev at kommunen ryddar bort eksisterande
bygningar i stort monn nær stasjonen. Skjer ikkje dette kan ein risikere
at stasjonen vert bygd med eit minimum av riving, og utan at denne
tvingar fram ei naudsynt endring i stasjonsbygda. Tiltaket i seg sjølv
ryddar ikkje plass til ny stadutvikling. Dagens senter er ikkje råka av
tiltaket, men redusert trafikk på dagens E16 vil kunne opne for at vegen
kan utviklast som lokalgate, og at det vert meir attraktiv med busetnad
nær denne vegen.
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Svært god utforming av kryss i fjell er ein føresetnad for få ulukker.
Møteulukker er i dag det største problemet langs dagens E16. Så lenge
ein berre etablerer ein tube med møtande trafikk i tunnel, vil dette
framleis kunne bli ei utfordring, og då inne i fjellet. Med to tunneltuber
vil mykje av denne risikoen forsvinne.

7.3.4 Oppsummering veg på Vaksdal
Alternativa (VC5 og VC7) med E16 lagt til Sædalen gir stor omveg for all biltrafikk, anten målet er Vaksdal eller
trafikken berre skal forbi. For reisande med målpunkt Vaksdal er omvegen så stor at dagens veg mot Stanghelle
vert det raskaste alternativet. Dermed bryt desse alternativa klårt med målsetjinga om at den nye vegen skal stå
fram som det naturlege valet, og at dagens rasfarlege veg skal avlastast mest mogleg.
Tabell 2: Samanliknande vurdering av alternativ frå andre silingsrunde i Vaksdal.

Andre silingsfase

VC5

Overordna føringar
Kor godt svara på K5 frå KVU?
Tekniske utfordringar
Tekniske eigenskapar (fråvik frå regelverk)
Kapasitetsvurdering
Skred og geologi
Grunntilhøve
Anleggsfasen
Byggetid og etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna tilknytte hovudvegar
Resttrafikk på dagens (skredfarlege) E16
Utvikling av gode knutepunkt
Tilbod for gåande og syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfald
Kulturmiljø
Landskapsbilete
Naturressursar
Andre tema
Lokal- og regional utvikling
ROS/RAMS/HMS
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VC11 med ny E16 lagt parallelt med jernbanen gjennom Vaksdal gjev både kortaste reiseveg for alle trafikantar,
det mest praktiske vegnettet, og dei lågaste byggekostnadene. Utfordringane ligg i at veg og jernbanestasjon ligg
som fysiske barrierar på tvers av dalen. Desse er difor lagt lågt, både av omsyn til best mogleg skjerming mot støy,
men og av omsyn til moglegheita for å få til gode kryssingar på tvers over desse transportårene. Med ein god
utbyggingsplan tett på stasjon og veg, og eventuelt mellom desse, og utvikling av den gamle E16 som lokalgate, vil
det vera mogleg å få til ei god samanbinding av øvre og nedre Vaksdal. Samstundes legg dette til rette for ei sentral
stasjonsbyutvikling med god tilgjenge både frå veg og jernbane, både aust og vest for dagens E16.
VC15 kjem nest best ut av evalueringa. Heller ikkje denne har synlege kryss i dagen i Vaksdal. Det er særs
separasjonen mellom veg og jernbane som gjev kostnadsmessige og driftsmessige ulemper, men òg store
konfliktar med eksisterande bustader sentralt i Vaksdal trekk alternativet ned. Sistnemnde konflikt kan og vera eit
gode for Vaksdal, då tomtearealet for tidlegare bustader kan gje rom for tettstadsutvikling nær jernbanestasjonen.
Om kommunen legg til rette for dette, opnar VC15 soleis for noko større areal til stadsutvikling enn VC11.
Alternativ VC11 er samla sett vurdert som best, og vert difor tilrådd lagt til grunn for regulering av ny E16 gjennom
Vaksdal.

7.4 Stadutvikling på Vaksdal
Dagens situasjon
Historisk er tettstaden Vaksdal bygd opp rundt fabrikkanlegget som ligg ved fjorden og elveutløpet frå den tronge
dalen. Bustader, stort sett småhus, er organiserte langs internvegar som følgjer ulike høgdenivå. Større
bygningsanlegg er lagde til dei få større flatene som finst i landskapet. Staden i seg sjølv er kompakt, men store
høgdeskilnader og spreidd lokalisering av arbeidsplassar og ulike tenester som skule, daglegvarehandel,
barnehage, sjukeheim og idrett, gjer at Vaksdalbygda ikkje har eitt samla sentrum. Elva skil nord og sør på staden
medan europavegen utgjer ein barriere mellom vest og aust. Idrettsanlegget høgt plassert i nordaust ligg ca. 60
moh, med ein vesentleg høgdeskilnad frå mølla og jernbanestasjonen nede ved fjorden.
På Vaksdal er det få tilgjengelege utviklingsareal. Dei viktigaste arealressursane ligg i fabrikkanlegget, dagens
senterområde, samt noko areal aust for dagens E16. Omlegging av produksjonsverksemder vil truleg fristille areal i
dei historiske fabrikkbygningane. For ny utbygging knytt til stasjonen ligg det til rette for høg utnytting.
Ei viss auke i bustadtalet kan dessutan skje i regulerte område på Sørbø og ved Jamnegarden samt gjennom
fortetting. Eksisterande bustadområde har gode kvalitetar når det gjeld sol og utsyn, men her ligg ikkje godt til
rette for andre bustadtypar og høgare tomteutnytting. Mest truleg er arealtilgangen ikkje tilstrekkeleg for ei stor
auke i folketalet. Det kan vise seg krevjande å syte for at staden veks slik at han høver framtidig kollektivtilbod.
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Figur 54: Dagens funksjonar i tettstaden Vaksdal

Figur 55: Det historiske fabrikkanlegget ved fjorden
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Figur 56: Fotografi frå Sørbø
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For å gjere Vaksdal til ein attraktiv stasjonsby, som utnyttar eit mykje betre nytt kollektivtilbod, er det vesentleg å
peike ut nye utviklingsareal og å byggje ned barriererar mellom ulike delområde. Ny jernbane og veg bør gjere sitt
til at den nedre og øvre delen av Vaksdal fungerer og opplevast som eitt samla lokalsenter. Ny infrastruktur vil gå
nord – sør, men bør samstundes byggje opp under lokal tilknyting mellom vest og aust. Sjølv om det dei seinare
åra primært har vore utbygging aust for eksisterande E16, ligg størsteparten av bygningsmassen i tettstaden vest
for eksisterande veg og ny jernbanestasjon. Uavhengig av valt løysing, vil ny stasjon difor få ei plassering litt på sida
av det eksisterande utbyggingstyngdepunktet. Å sikre gode koplingar frå vestlege delar av Vaksdal til det nye
stasjonsområdet vil vere viktig for å best mogeleg kunne utnytte potensielle utviklingsareal ved fjorden.

Figur 57: Fotografi frå dagens senterområde

Figur 58: Fotografi frå Trolkjelsvegen

Ca. 130 moh og snaue to kilometer aust for det sentrale Vaksdal ligg Sædalen, i eit tydeleg definert landskapsrom
vendt mot sørvest. To av alternativa vil i stor grad endre situasjonen for området som i dag er eit jordbrukssamfunn med ein handfull bruk. Eit anna alternativ vil bryte landskapsrommet i dalen opp mot Sædalen, og legg
der beslag på garden Tolåsen, men påverkar i mindre grad miljøet i Sædalen.

Figur 59: Fotografi frå Sædalen

Silingsrapport 2017-11-15

- 98 -

Prosjektnr. 305488

E16 Vossebanen: Stanghelle – Arna
Silingsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

99 av 134

2017-11-15

VC5 og VC7
Desse alternativa kan vurderast under eitt når det gjeld utviklinga for Vaksdal tettstad. Med hovudvegen i Sædalen
og dagens E16 som fredeleg lokalveg, kan Vaksdal sentrum verte ein liten stasjonsby. Stasjonen har ei god
plassering når det gjeld høgd, på same nivå som brua over elvejuvet der alle bustadvegane møtast.
Jernbanestasjonen vil ta mykje av flata der dagens senter ligg, men med tilpassa utbygging vil her vere rom for ei
avgrensa sentrumsutbygging med forretningar, service, kontorarbeidsplassar og eit visst innslag av bustader. Støy
og tilgjenge på uteareal vil avgjere omfanget for bustadutbygginga. Eit lite lokalsenter som stettar behova til
Vaksdalbygda kan etablerast i direkte tilknyting til det nye raske kollektivtilbodet.
Ny jernbane vil ligge på same høgdenivået som dagens senter. Planskilt kryssing av jernbanen vil vere naudsynt
både for lokalvegen og for sikker tilkomst til perrongane i begge retningar. Botnavegen kan framleis gje god
tilknyting til den vestre delen av bygda, men må gå på bru for å møte lokalvegane i aust. Plassering og utforming av
ny bru vil ha stor påverknad for sentrumsutbygginga. Skredfare og nytt kryss på dagens E16 tilseier at lokalvegen
må krysse jernbanen rett nord for senterområdet. Då vert det nye senterområdet til ein viss grad innebygd av
veganlegg og god vegutforming vert avgjerande for å få fram eit intimt sentrumsområde.
Med relativt lite tilgjengeleg utviklingsareal, og tog som einaste overordna kommunikasjonsmiddel i nærleiken, vil
alternativa VC5 og 7 peike mot moderat vekst, noko som kan gje grunnlag for gode bustadmiljø men stor grad av
utpendling. Med forventa press for etablering av servicefunksjonar nær veganlegget i Sædalen, vil det kunne vere
fare for at dette kan verka ytterlegare dempande på veksten sentralt i Vaksdal.
Trinnvis utbygging av senterområdet vil vere mogleg. Inngrepa frå jernbanen er ikkje stå store at dei må møtast
med store integrerte utbyggingsprosjekt for å falle på plass i dei fysiske omgjevnadene. Fortetting knytt til
jernbanen kan utviklast over tid med ein skala tilpassa staden.
For grenda i Sædalen vil ny E16 med tilhøyrande kryss innebere ein grunnleggjande endring. Reint fysisk råkar
veganlegga berre sørenden av dalen, men samla verknad visuelt og for støy og historisk identitet vil vere stor.
Saman med forventa utbyggingspress av næring oppe i dalen, vil endringane gjere at lokalsamfunnet i Sædalen
vert heilt annleis enn ein kjenner det i dag.

Figur 60: Eksempel på situasjonsplan for mogleg senterutbygging ved stasjonen i alternativ VC5/7
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VC11
VC11 representerer eit klårt annleis alternativ med stor samla samferdsleinfrastruktur, der ny E16 går gjennom
bygda parallelt med jernbanen. Jernbanelina har same plassering som i VC5 og VC7, medan vegen ligg i same høgd,
rett aust for jernbanen. Lokalvegen Botnavegen vert broten av jernbanen og vegtunnel for ny E16. Det vert lagt til
grunn at ny lokalveg kan leggast nord/nord-vest for elva, og såleis ikkje får innverknad på tilgjengeleg
utbyggingsareal mellom jernbanen og elva. Vegen som i dag er E16 vil kunna få funksjon som lokalgate.
Også for dette alternativet vil det vere aktuelt å leggje dei viktigaste servicetilboda rett vest for stasjonen.
Samanlikna med VC5 og 7 er det i VC11 i større grad påkravd med ei stor samordna utbygging. Slik vert høg
arealutnytting sikra på det avgrensa sentrumsarealet og slik er det enklare å oppnå støydemping og uteareal for
nye bustader. Ei tyngre utbygging gjer det dessutan mogleg å forme ei tilknyting frå vest til aust for mjuke
trafikantar. Utbygging som vender seg mot dagens E16 kan vere ei løysing for å understreke dette som ein lokalveg
integrert i sentrum, og for å knyte saman tettstaden i aust-vest-retning. For å oppnå ein slik verknad er det behov
for eit visst omfang av ny utbygging for å gje form til og miljø rundt eit gangvegdrag på det øvre nivået.

Figur 61: Eksempel på situasjonsplan for mogleg senterutbygging ved stasjonen i alternativ VC11

Figur 62: Prinsipielt terrengsnitt A for mogleg senterutbygging ved stasjonen i alternativ VC11
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Figur 63: Prinsipielt terrengsnitt B på tvers av veg og jernbane ved stasjonen i alternativ VC11
På same viset som for VC5 og 7 vil det også i VC 11 vere relativt avgrensa utbyggingsareal tilgjengeleg for å møte
det auka transporttilbodet. VC11 gjev vesentleg betre vegtilknyting enn dei to andre alternativa og kan slik legge til
rette for større næringsaktivitet i bygda. VC11 kan såleis gi potensiale for eit meir samansett miljø med meir
differensiert bustadtilbod og både ut- og innpendling. I situasjonen ligg eit paradoks ved at VC 11 gjev større
vekstimpuls enn VC5 og 7 men samstundes noko mindre utviklingsareal. Ein kompensasjon for den avgrensa
arealtilgangen kan liggje i at VC11 krev tyngre og meir integrert utbygging knytt til stasjonsområdet. Dette er ein
eigenskap som i vesentleg grad skil alternativet frå VC5 og 7.
Alternativ VC11 skjermar Sædalen som eit lite lokalsamfunn knytt til jordbruk.

VC15
I likskap med VC5 og VC7, vil ny hovudveg i dette alternativet førast utanom sentrum i Vaksdal. Eksisterande E16
kan transformerast til sentrumsgate med lav hastigheit og god tilrettelegging for gåande og syklande.
Jernbanen ligg i VC15 aust for eksisterande E16. Sett opp mot dei andre alternativa, gir dette auka avstand til det
bygde tyngdepunktet i tettstaden, samt mølleområdet - som representerer eit historisk viktig og
identitetsskapande bygningsmiljø med transformasjonspotensial. Plasseringa er difor ikkje ideell sett opp mot
eksisterande bygd struktur, ein forskyver snarare potensiell sentrumsutvikling lengre vekk frå fjorden. For å
redusere negative verknader ved dette, vert det heilt sentralt å sørge for attraktive og gode samband til stasjonen,
og mellom austlege og vestlege delar av tettstaden. Dette er viktig både for å redusere intern bilbruk, men også for
å bryte ned barriereverknad av veg og jernbane, slik at Vaksdal opplevast som éin stad.

Figur 64: Prinsipielt terrengsnitt på tvers av veg og jernbane ved stasjonen i alternativ VC15
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Figur 65: Eksempel på situasjonsplan for mogleg senterutbygging ved stasjonen i alternativ VC15
Jernbanelina ligg i VC15 heva over eksisterande terreng, om lag på kote 50-51. Denne plasseringa gjer det mogeleg
å passere aust-vest under jernbanen og å etablere samband for både gåande, syklande og biltrafikk. Eit
stasjonsbygg kan også plasserast under spora. Trapper og ramper vil gå gjennom bygget, og ein kan sjå for seg at
stasjonsfunksjonane får selskap av sykkelparkering og kanskje noko næring; ein kaffibar, ein kiosk eller kanskje ein
sykkelverkstad? Ved å legge om elva i området vest for stasjonen, vert det også mogeleg å etablere ein
stasjonsplass/bilfritt torg mellom den nye sentrumsgata og jernbanestasjonen. Knytt til denne kan ein etablere
bygg som vender seg både mot gata og stasjonen. Med størst mogeleg grad av publikumsretta funksjonar i første
etasje, vil ein her kunne legge til rette for god sentrumsutvikling. Også på vestsida av den nye gata kan det
etablerast bygg med publikumsfunksjonar på to sider – både mot den nye sentrumsgata og mot eksisterande
sentrumsområde, som ligg på eit lågare nivå. Aktivitet og funksjonar på begge sider av sentrumsgata vil vere
positivt, og kan bidra både til eit attraktivt sentrum og til å redusere vegen si barriereverknad.
Å heve jernbanen kan ha negativ konsekvensar visuelt og knytt til støy for bygga aust for jernbanen. Nærleik til
stasjonen, og eventuelle nye sentrumsfunksjonar, vil kunne verke avbøtande. Det same gjeld god estetisk
utforming av viadukt, stasjonsområde og interne samband.
Alternativ VC15 gjer det mogeleg å behalde det eksisterande senterområdet, på kort eller lengre sikt, og frigjer
større utviklingsareal her, ved at jernbanen er lagt aust for området. Plasseringa av jernbanen fører til at fleire
privatbustader i tettstaden vert råka av utbygginga. Alternativet skjermar Sædalen som eit lite lokalsamfunn knytt
til jordbruk.
Avstand jernbanestasjonen får frå det bygde tyngdepunktet, tilseier at det er naudsynt å etablere gode interne
samband på tvers av ny jernbane og eksisterande E16, og at sentrumsutviklinga vert gjennomført på ein slik måte
at tettstaden vert knytt betre saman, snarare enn berre å forskyve sentrum lengre vekk frå fjorden. Dette vil vere
lettare å løyse i den høge varianten av alternativet, enn den låge.
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VC15 krev omfattande utbygging for å oppfylle potensiale for tettstadsutvikling som det vert lagt grunnlag for.
Samstundes vil ein i prinsippet kunne bygge jernbanelina utan direkte inngrep i eksisterande senterområde. I dette
ligg det ei fare for at jernbanebygginga i seg sjølv ikkje vil utløyse endringane området krev for å bygge opp under
vekst og utvikling av tettstaden.

Samandrag
VC15 er alternativet som potensielt gir størst tilgjengelege sentrale utviklingsareal, og gjer det mogeleg å bevare
delar av eksisterande senterområde som det er, på kort eller lengre sikt. Dersom potensiale for framtidig vekst i
tettstaden er det sentrale, kjem dette alternativet best ut. Å forskyve sentrum og stasjonen vekk frå fjorden og det
etablerte sentrumsområdet, kan vere negativt. Alternativet krev omfattande arealendringar og utbygging for å
oppfylle potensialet som ligg i det, samstundes som det er fare for at jernbanen kan byggjast utan å «tvinge fram»
naudsynt endring.
I alternativ VC5 og 7 legg jernbanen beslag på dagens senterområde. Det er likevel mogeleg å utvikle resterande
delar av området, samt tilliggjande areal mot aust. Dette kan såleis vere gode alternativ dersom det sentrale er å
vidareutvikle eit godt lokalmiljø for dei som allereie held til i bygda, samstundes som det gir eit avgrensa
vekstpotensiale. For Sædalen inneber alternativa ei grunnleggjande endring.
VC11 gir dei største arealbeslaga, men samlar ny E16 og jernbane i Vaksdal. Vekstimpulsen til alternativet kan
sjåast som større enn ved dei andre alternativa, ved at alternativet opnar for meir tilgjengeleg byggegrunn tett opp
mot samferdsletiltaka. VC11 opnar i likskap med VC15 for stadutvikling også aust for dagens E16. Alternativet er
avhengig av ei tyngre og meir integrert utbygging kring stasjonen enn VC5, 7 og 15 for at bygda skal kunne møte
veg og bane på ein tilfredsstillande måte.

7.5 Tilrådd felles løysing for veg og jernbane på Vaksdal
I tilrådd løysing går Jernbane og E16 i felles korridor opent gjennom Vaksdal sentrum. Jernbanestasjon vest for
E16, og Vaksdal tilkopla E16 med rundkøyringar i Jamnatunnelen og Bogetunnelen (alternativ VC11) er totalt sett
vurdert som beste løysing for fellesprosjektet ved Vaksdal. Løysinga oppfyller best kriteria bak konseptvalet, med
korte rømmingsvegar mellom veg og jernbane. Tiltaket er samstundes også det mest kostnadseffektive.
Jernbanestasjonen vil liggja i gangavstand for dei fleste innbyggjarane på Vaksdal. Vegen lagt ned på nivå med
jernbanen vil med god arealplanlegging kunna etablerast godt skjerma frå omgjevnadene. Med rett utforming og
gode kryssingar på tvers, opnar løysinga for ei god stadutvikling tett på jernbanestasjonen, og er ikkje til hinder for
framtidig vidare utvikling langs gamle E16 og austover i dalen.
Vidare planarbeid bør søkja beste løysing for stadutvikling på Vaksdal innanfor krava om at E16 må ha minst 200m
fri opning på tvers av dalen ikkje for langt unna jernbanen, og at jernbanestasjonen må kunna ha heile si lengd
(250m) i dagen. Krava til dagsonene er knytt til separasjon mellom tunnelsystem av omsyn til rømming og brann.
Kryssingar med avgrensa bredde øydelegg ikkje for dette kravet. Om då vegen ligg tett på jernbanestasjonen, eller
om det bør opnast for skjermande utbygging mellom desse, vert ei vurdering i det vidare planarbeidet.
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Figur 66: Figurane ovanfor illustrerer eit eksempel på korleis ny jernbanestasjon og E16 kan integrerast i ei
tettstadsutvikling knytt opp mot samferdselsårene. Slik vert tiltaka lite synlege frå øvre delar av bygda, slik som det
nedste biletet som er tatt frå idrettsbana illustrerer.
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DELSTREKNING D, STANGHELLE

8.1 Innleiing
Prosjektet hadde i utgangspunktet Vaksdal som endepunkt for første byggefase, men på grunn av særlege
utfordringar og kostnader med å sluttføra prosjektet på Vaksdal, vart det som del av bestillinga frå departementet
bestemt at eit første byggetrinn skulle avsluttast ved Stanghelle.
På Stanghelle skil i dag eksisterande jernbane og E16 lag. Jernbanen kryssar over Dalevågen og føljer nordsida av
denne til Dalegarden, medan E16 går via Helletunnelen og Dalevågtunnelen på sørsida av Dalevågen. Med
utgangspunkt i fellesprosjektet si målsetting om felles rømming, burde ideelt sett veg og bane gå i felles trase også
mellom Stanghelle og Dale, men av omsyn til sentral plassering av stasjon på Stanghelle er dette ikkje mogleg.
På Stanghelle er det fleire utfordringar, særleg knytt til skred og grunntilhøve. Dette legg sterke føringar for kva ein
kan få til av løysingar.
Det har vore skissert løysingar der jernbanen
følgjer dagens E16 via Helle til Dalegarden.
Det har og vore vurdert tunnel direkte til
Dalegarden frå Vaksdal. Utfordringar har
vore knytt til skredfare, grunntilhøve, nok
plass til kryss og ny stasjon i Dale.
Alternativ som krev avslutning i Dale er ikkje i
tråd med bestillinga som definerer at første
byggjetrinn skal kunne avsluttast på
Stanghelle. Alternativ utan stasjon på
Stanghelle er heller ikkje i tråd med KVU,
som legg til grunn stasjon både på Vaksdal,
Stanghelle og Dale.
Betening av Stanghelle utan at omvegen vert
så stor at gamlevegen vert det føretrokne
valet, har og våre ei del av utfordringa.
For å finna akseptable løysingar både for
stasjonsplassering og vegkryss har ein måtte
akseptere at konseptet om parallell bane og
veg må brytast mellom Stanghelle og Dale.
Det er sett både på jernbaneløysingar som
kan nytta dagens stasjon ved Stanghelle, og
løysingar som inkluderer ny stasjon. Av
Figur 67: Oversikt over dei mest aktuelle alternativa for veg og
omsyn til samanlikning, har ein vald å legge
jernbane ved Stanghelle.
eit felles snitt på nordsida av Dalevågen til
grunn for vurderingane for jernbane. Tilsvarande ligg eit felles snitt ved Helle til grunn for samanlikning av
vegalternativa.
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8.2 Jernbane
8.2.1 Innleiande vurderingar
Det er gjort forsøk på å finna løysingar der jernbanen føl vegen i bru over Dalevågen ved Helle. Dette har stranda
både på at stasjonen då vil ligga lite sentralt i høve til busetnaden på Stanghelle, men også fordi ein ikkje har funne
gode løysingar for vegen og kryss mellom denne og dagens veg. Slike løysingar ville også gjort det vanskeleg å
avslutta prosjektet ved Stanghelle.
Vidare er det sett på løysingar der jernbanen føl vegen gjennom Budalen, men også dette ville gitt ein svært lite
sentralt plassert stasjon, og undergrev argumenta for stasjon og avslutning ved Stanghelle.
Det er også vurdert løysingar der jernbanen går meir parallelt med dagens E16 gjennom Stanghelle. Reint teknisk
og skredsikkert er dette vanskeleg å få til, både for veg og bane, og det er då heller ikkje mogleg å avslutta
prosjektet ved Stanghelle. Også av omsyn til inngrepet i bygda vart dette lagt bort tidleg.
Jernbanealternativ som kryssar tilbake over Dalevågen har og vore vurdert. Ei slik løysing kan sjåast nærare på i
tilstøytande seinare planarbeid for vidareføring mot Voss. Løysing påverkar ikkje vala ved Stanghelle, men vil ha
større innverknad for val av stasjonsplassering på Dale.

8.2.2 Siling fase 1
Som vist til i innleiinga er alternativ for jernbane som ikkje kan
knyte seg til eksisterande bane nord for Dalevågen ikkje
vidareført, då bestillinga ber om stasjon på Stanghelle. Fire
alternativ for jernbane er vurdert til å ivareta krava i
bestillinga. JD1-JD3 vert vurdert vidare i silingsfase 2, då det er
lite som skil desse. Alternativ JD4 må kunne seiast å halde seg
innanfor bestillinga, men har stasjon på Helle og tilkopling til
eksisterande spor ca. 1 km aust for Stanghelle.
Stasjonsområdet vert liggande omlag 800 m aust for butikken
Figur 68: Alternativ JD4 for jernbane på Helle
(sentrum) på Stanghelle. Plasseringa bygger ikkje godt opp
under stasjonsbytanken, og grunntilhøva der den er plassert er særs utfordrande. Portalar på begge sider av
Dalevågen vil verta utsett for skred. Dette alternativet kunne berre vera interessant dersom også E16 kryssar
Dalevågen same stad, men heller ikkje vegalternativet i dette området kjem gjennom silingsfase 1.

8.2.3 Siling fase 2
Etter første silingsrunde set ein att med tre alternativ (JD1-JD3) for framføring av jernbane og stasjon ved
Stanghelle. For å kunne samanlikne på lik linje, er alle alternativa vurdert ut i frå eit felles tilkoplingspunkt til
dagens bane like nord for Dalevågen. Også i alternativ med gjenbruk av dagens stasjon må ein ta omsyn til
framtidig ny stasjon og utfordringar knytt til strekninga forbi Stanghelle.
Intensjonen med alternativ JD1 er å kunne knyte seg til dagens jernbane sør for Stanghelle stasjon, for dermed å
kunne vente med investeringane vidare gjennom Stanghelle til neste byggjetrinn. Intensjonen med alternativ JD2
er å kunne utnytte eksisterande korridor gjennom Stanghelle. Fyrste byggjetrinn vil avsluttast nord for Dalevågen.
Alternativ JD3 er jernbane i ny trasé sentralt gjennom Stanghelle. Tilkoplingspunkt nord for Dalevågen vert
omtrent likt som JD1 og JD2.
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Alternativ JD1, med stasjon ut i fjorden:

Figur 69 Alternativ JD1, stasjon på fylling i sjø, med tilkomst til sjøsida direkte frå «sentrum».

Jernbanen kjem i dette alternativet ut av tunnel frå Vaksdal
under dagens E16 like sør for Stanghelletunnelen. Løysinga er
utvikla i eit forsøk på å nytta dagens jernbanestasjon på
Stanghelle i ei første utbyggingsetappe. Framtidig
stasjonsområde vert då liggande på ei fylling ut i sjøen – eit
område som Vaksdal kommune har sett for seg å fylla ut for
stasjonsbyutvikling. Planovergangen over sporet, til sjøfront,
innfartsparkering og kaiar i dag, kan ikkje oppretthaldast
uansett stasjonsløysing. Det vil difor vera naudsynt å få
Figur 70 JD1 med alternativ tilkomst til sjøsida frå dagens bru
etablert ei ny tilkomstbru til sjøsida av jernbanen. Fleire
løysingar er vurdert. Tilkomst frå «sentrum» over sporet og ned
under dagens bru er vist på skissa over. Tilkomst frå dagens bru
med rampe langs utsida av stasjonen er ei anna løysing. Ein har
og vurdert tilkomst i bru ut frå dagens E16 sør for
Stanghelletunnelen, eller ny bru frå ny utfylling på andre sida
av Dalevågen. Skal området verta ein attraktiv del av Stanghelle
sentrum i framtida, er det viktig at ein god og rask
samanknyting over sporet vert etablert.
Alternativet har utfordringar med usikker overdekning med fjell
over påhogget i sør, som også går inn under ei stor skredrøys.
Løysinga har også utfordringar med usikker bereevne på
lausmassane i sjøen. Ein veit at massane i grunnen ikkje er dei
mest stabile, men det er ikkje kartlagt kva som må til for å
fundamentere ei fylling for stasjonen i sjøen. Kan hende må
stasjonen fundamenterast på pelar.
Grunna konflikt med søylene for dagens bilbru over Dalevågen,
må denne brua byggast om eller heilt ny. Også dagens
jernbanebru over Dalevågen kan vera direkte i konflikt med ny
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Figur 72 Illustrasjon til tilkomstløysing vist på kartet ovanfor
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bru for den nye linja. Anleggsgjennomføringa vil ha stor konflikt med eksisterande spor i drift, og vil truleg føra til
lange stengeperiodar.

Andre silingsfase
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje om
ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore mogleg å
halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle.

Det er ikkje mogleg å kopla nytt dobbeltspor mot dagens
jernbanestasjon utan dramatisk standardreduksjon (frå radius 1900 til
radius 400) like sør for stasjonen på Stanghelle. Framtidig stasjon vil
ligga på fylling ut mot sjøen, og blir liggande i ei kurve med radius 1900.
Det er framtidig situasjon som dannar grunnlag for vurderinga.
Noko redusert grunna redusert fart (80 km/t) inn mot stasjonen også frå
vest i midlertidig situasjon. I framtida redusert fart til 160-170 km/t (frå
200) grunna maksimal overhøgd på 80 mm gjennom stasjonen.
Planovergangen må fjernast for å gje moglegheit for samtidig
innkøyring. Ny tilkomst til utsida av sporet vert difor del av prosjektet.
Det er usikkert om tunnel har overdekning under den store
lausmasseavsetninga, eller om det er mogleg å bygge denne delen som
lausmassetunnel. Om løysinga er byggbar er difor usikkert. Portal over
nokre titals meter blir naudsynt for å sikre mot skred.
Ved vidareføring med full standard vil heile stasjonen bli liggande på
område som i dag er sjøgrunn. Grunnforholda i fjorden er ikkje kartlagd,
men data frå tidlegare boringar (for vegbrua) syner at ein har ein tjukk
sedimentpakke i fjorden, beståande av eit leirlag over sand. Det er
usikkert kor stabil ei rein fylling på dette vil bli, eller om stasjonen då må
fundamenterast på pelar. Om dette alternativet blir valt må ein
gjennomføra omfattande undersøkingar i området.
For å kunne etablere påhogg for jernbanen under dagens E16 må
dagens jernbane leggast om og ut på fyllinga over eit langt strekke. Det
er usikkert om dagens stasjon kan nyttast i anleggsfasen. Omfattande
anlegg nær trafikkert spor er krevjande og svært fordyrande. Kryssing av
eksistande spor naudsynt i heile byggefasen. Arbeid i skredfarleg
område krev ekstra sikring. For framtidig løysing kan potensiell konflikt
med eksisterande jernbanebru over Dalevågen medføre lang stengetid
for Vossebanen. Stor ulempe for lokalmiljøet om anleggsfasen må gå
over to fasar med mange års mellomrom. Vegbru over Dalevågen må
byggast om eller byggast ny som del av prosjektet.
Gir opning for å nytta dagens stasjon på Stanghelle som ein midlertidig
etappe inntil vidareføring mot Voss vert aktuelt. Svært lang
byggeperiode grunna nærleik til spor i drift. Ulempe ved to store
byggefasar med fleire års mellomrom. Fare for lange periodar med
driftsstans.
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Stasjonsplasseringa er litt unna det som i dag har etablert seg som eit
«sentrum» rundt butikken på Stanghelle, og sperrer for utvikling mot
vest og sjøen. Likevel god nærleik til eksisterande bustader.
Endrar i liten grad tilhøva i dag.
Overgang buss bane ikkje ideell, då stasjonen ligg eit stykke frå naturleg
stopp for buss på Stanghelle.
Marginalt lågare fart og lengre reisetid enn ved alternativ (JD3) der
fjerntoga ikkje må ned i fart gjennom stasjonen.
Store investeringskostnader knytt til arbeid tett på spor i drift over eit
langt stasjonsområde. Mange stengeperiodar gir også større
samfunnskostnader. Vegbru må truleg erstattast eller byggast om, då
traseen truleg kolliderer med dagens søyler. Ny bru for kontakt mot
utsida av sporet må byggast.
Små kurveradier i midlertidig situasjon aukar slitasjen på materiellet.
Naustmiljøet må rivast eller flyttast ut. Dagens vegbru over Dalevågen
må rivast eller byggast om. To bustadeigedomar må rivast som følgje av
at tilkomstbrua, og tidlegare stasjonsbygning (no bustad) må rivast som
følgje av ny linjeføring.
Grunna store konfliktar ved bygging, anten ein vel å bygga fullt ut i
første fase eller midlertidig tilknyting til dagens stasjon, gjer at nytten
vert vurdert som middels.
Konfliktnivå noko avhengig av endeleg plassering inngrep med tilkomst.
Kan gje barrierar, for eksempel for kryssing i området ved dagens
jernbanebru. Kan påverke kajakkutsettingsplass. Kan gi auking i støy for
fleire delområde.
Utfylling i sjøen vest for dagens stasjon kan føra til innsnevring av
innløpet til Dalevågen og mogeleg endra straumtilhøve. Vil råka
overvintringsområde for andefugl. Nye bru over Dalevågen kan få noko
innverknad på innløpet i Dalevågen. Innsnevringa av innløpet er likevel
styrt av dagens jernbanebru.
Naustmiljøet og eldre bygningar ved Dalevågen vil verte direkte råka.
Kulturmiljøet vert ytterlegare splitta opp.
Tiltaket dannar i ei viss grad nye visuelle barrierar, men harmonerer
med landskapet sin skala. Tiltaket harmonerer med landskapsromma
og har til ei viss grad visuell forankring i terrengform, linjer og element.
JD1 krev større utfylling i sjø med tap av botnareal og mogleg fôringa
vasskvalitet ved utløp Dalevågen/Veafjorden, som er nasjonal
laksefjord.
Tilgjenge til Dalevågen for fiske og båtliv vert vesentleg endra og
redusert då naturleg strandline og naust vert erstatta av
stasjonsområde og tilkomstveg. Stasjonen vert liggjande heilt sør i den
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austre delen av tettstaden og knyt ikkje saman dei ulike delområda på
Stanghelle. Korkje utforminga av eksisterande sentrumsområde eller
lokalt utbyggingsmønster vert endra nemneverdig, men banetiltaket vil
forsterke barrieren mellom bustadområdet vest for vågen og bustader
og sentrumsfunksjonar på austsida. Lokaliseringa av stasjonen kan
medføre utvikling mot ei viss todeling av sentrumsområdet dersom
servicetilbod vert etablerte i tilknyting til stasjonen, mykje fordi det
topografisk ligg best til rette for utvikling rundt dagens sentrum.
Alternativet vil i stor grad hindre framtidig utbygging av bustader og
serviceverksemder på utfylling på austsida av den ytre delen av vågen.
Vestsida vert eksponert for jernbanestøy, noko som vil redusere
attraktiviteten til framtidig utbygging her.
Høgstandard togtrasé bygd for 200 km/t må bremsast ned til 80 km/t
like før midlertidig stasjon på Stanghelle aukar risikoen. Mykje arbeid
nær tog i drift gir stor fare for hendingar.

Alternativ JD2, med stasjon nær dagens spor:

Figur 73 Alternativ JC2 med begrensa utfylling. Her vist med tilkomst til sjøsida som bro over sporet frå «sentrum».

Alternativet nyttar dagens jernbaneområde også for nytt
dobbeltspor. Heile sporområdet må byggast om, då nytt
spor har ein annan geometri og linjeføring enn
eksisterande spor. Problem med tilkomst til sjøsida vert i
stor grad motsvarande til løysingane omtala under JD1.
Heller ikkje i dette alternativet har ein funne eit sikkert
påhogg i sør, der sporet svingar inn under Helleren, som
ein ikkje med tryggleik kan seie om har naudsynt stabilitet
for å takle eit slikt påhogg. Portalbygget må også forlengast
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for å sikre mot mogleg nedfall av stein. For å gje avstand til påhogget for stasjonen, er denne trekt nordover og
vert delvis liggande på sjøgrunn. Difor gjeld også for dette alternative manglande tryggleik rundt grunnforholda i
vågen. Alternativet vil i minst like stor grad som JD1 medføre konfliktar med spor i drift. Vesentleg forlenging av
anleggsperioden, med tilhøyrande store kostnader, vil saman med naudsynte lange stengeperiodar på togdrift
utgjere ein stor risiko for prosjektet.

Andre silingsfase
JD2
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone

Grunntilhøve

Anleggsfasen

Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Utvikling av gode
knutepunkt
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje om
ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore mogleg å
halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle.

Kurvatur gjennom stasjonen redusert til 1500 m. Krevjande å bygga ny
stasjon om lag der dagens spor ligg i dag.

Maks fart grunna maks overhøgd 80 mm er 160 km/t.
Påhogg ved Helleren under dagens E 16 er krevjande. Om det er
bergfundament i front under helleren er usikkert. Det kan verte behov
for tung sikring med oppspenning av stag, eventuelt ein massiv
betongkonstruksjon. Det vert og behov for omfattande sikring i
terrenget. På grunn av skredfare bør det byggast portal minst 50 m ut
frå berget her.
Alternativet skal gå langs eksisterande jernbanetrasé. Grunnforholda i
fjorden er ikkje kartlagt, men tidlegare boringar tyder på lite stabile
massar. Det er usikkert om stasjonen må fundamenterast på pelar. Om
dette alternativet blir valt må ein gjennomføra omfattande
undersøkingar i området.
For å kunne etablere påhogg for jernbanen under dagens E16 må
dagens jernbane leggast om og ut på fyllinga over eit langt strekke.
Midlertidig stasjon må etablerast. Omfattande anlegg nær trafikkert
spor er krevjande og svært fordyrande. Kryssing av eksistande spor
naudsynt i heile byggefasen. Arbeid i skredfarleg område krev ekstra
sikring. Potensiell konflikt med eksisterande jernbanebru over
Dalevågen kan medføre lang stengetid for Vossebanen. Vegbru over
Dalevågen må byggast om eller byggast ny som del av prosjektet.
Svært lang byggeperiode grunna nærleik til spor i drift. Fare for lange
periodar med driftsstans.
Stasjonsplasseringa er litt unna det som i dag har etablert seg som eit
sentrum rundt butikken på Stanghelle, og øydelegg for utvikling mot
vest og sjøen. Likevel god nærleik til eksisterande bustader.
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Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader

Driftskostnader
Innløysing

Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og
friluftsliv

Naturmangfald

Kulturmiljø

Landskapsbilete

Naturressursar

Andre tema
Lokal- og regional
utvikling
ROS/RAMS/HMS
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Endrar i liten grad tilhøva i dag.
Overgang buss bane ikkje ideell, då stasjonen ligg eit stykke frå naturleg
stopp for buss på Stanghelle.
Maks fart grunna maks overhøgd 80 mm er 160 km/t.
Store investeringskostnader knytt til arbeid tett på spor i drift over eit
langt stasjonsområde. Mange stengeperiodar gir også større
samfunnskostnader. Vegbru må erstattast eller byggast om, då traseen
truleg kolliderer med dagens søyler. Ny bru for kontakt mot utsida av
sporet må byggast.
Normale
Naustmiljøet må rivast eller flyttast ut. Dagens vegbru over Dalevågen
må rivast eller byggast om. To bustadeigedomar må rivast som følgje av
tilkomstbrua, og tidlegare stasjonsbygning (no bustad) må rivast som
følgje av ny linjeføring.
Store konfliktar med dagens drift ved bygging gjer at nytten vert vurdert
som middels.
Konfliktnivå noko avhengig av endeleg plassering inngrep med tilkomst.
Kan gje barrierar, for eksempel for kryssing i området ved dagens
jernbanebru. Kan påverke kajakkutsettingsplass. Kan gje auka støy for
fleire delområde.
Litt mindre utfylling i sjøen vest for dagens stasjon enn i JD1. Nye bru
over Dalevågen kan få noko innverknad på innløpet i Dalevågen.
Innsnevringa av innløpet er likevel styrt av dagens jernbanebru.
Naustmiljøet og eldre bygningar ved Dalevågen vert direkte råka av JD2.
Verneverdige stasjonsbygningar vil verte øydelagt, noko som òg vil skje
med ein automatisk freda heller. Kulturmiljøet vert ytterlegare splitta
opp.
Tiltaket dannar ei ny visuell barriere, men harmonerer med landskapet
sin skala. Tiltaket harmonerer litt med landskapsromma, og har til ei viss
grad visuell forankring i terrengform, linjer og element.
JD2 krev noko utfylling i sjø med tap av botnareal og mogleg redusert
vasskvalitet ved utløp Dalevågen/Veafjorden, som er nasjonal
laksefjord.
Tilsvarande som alternativ JD1
Mykje arbeid nær tog i drift gir stor fare for uønskte hendingar.
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Alternativ JD3, med stasjon sentralt på Stanghelle:

Alternativet legg nytt spor og
jernbanestasjon midt i det sentrale
Stanghelle. Sporet kryssar
Dalevågen litt aust for dagens
jernbanebru, og kjem difor ikkje i
konflikt med spor i drift. Sporet vil
ligga 5-6 meter over havnivå, og
skjera seg djupt inn som eit skår i
landskapet. Ardalsvegen vil kunna
leggast under sporet, medan
Lågaskarvegen og dagens E16 vil
kunna leggast over tunnelportalen.
Det er tenkt at ny stadutvikling på
Stanghelle kan etablerast tett opp
Figur 75 Illustrasjon av nytt jernbanespor med stasjon sentralt på Stanghelle. Skissa syner og eit
mot stasjonen – gjerne med fasade døme på mogleg framtidig stadutvikling.
både nede mot plattformnivå og
oppe på terreng. Gangbru over sporområdet kan då også leggast på terreng.
Butikken må rivast og byggast opp at, og uteområdet til barnehagen leggast om. Største utfordring med
alternativet er dårlege grunntilhøve, som krev at massane rundt byggegropa vert stabiliserte. Inngrepet vi strekke
seg frå røysa inne ved fjellet og heilt ut mot Dalevågen, men vil kunne byggast i etappar slik at trafikk på tvers kan
avviklast gjennom heile anleggsperioden. Byggearbeida er omfattande og kostbare, men kan planleggast og
gjennomførast med mindre risiko for totalprosjektet sidan det ikkje er i nærkontakt med spor i drift eller utrygg
sjøgrunn.
Når dagens jernbane er lagd ned, legg løysinga godt til rette for at strandsona, som tidlegare var dominert av
jernbanen, kan nyttast til stadutvikling og aktivitetar mot sjøen. Desse områda ligg, utan sperre av jernbanen som i
JD1 og JD2, tett på potensielle nye sentrumsfunksjonar og ny jernbanestasjon

Silingsrapport 2017-11-15
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Andre silingsfase
JD3
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone

Grunntilhøve

Anleggsfasen

Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Utvikling av gode
knutepunkt
Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane

E16 Vossebanen: Stanghelle – Arna
Silingsrapport

Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje om
ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore mogleg å
halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle.

Bryt ikkje med gjeldande regelverk. Er utfordrande å byggje då det
inneber djup byggegrop sentralt på Stanghelle i dårlege massar.

Fart opp til 200 km/t gjennom stasjonen gir full kapasitet.
Påhogget i sør krev omfattande sikring og fjerning av ur og lausmassar
ned til dagens E 16, men påhogget er vurdert som byggbart sidan dette
gjeld eit avgrensa område. Framtidig påhogg i nord er vurdert som
byggbart, og vil truleg krevja mindre sikring enn alternativ JD1 og JD2.
Stasjonsområdet vil oppfylle krav til tryggleik mot skred. Grunnforholda
er krevjande. For å finne tjukkleik på ur og lausmasser må ein vurdera
grunnboring og seismikk.
Jernbanelina vil skjera seg djupt inn i eit terreng av lausmassar, frå
butikken og inn til bergoverflata i sør. Dette vil medføra store
utgravingar av ur og siltig sand i område, og særs omfattande
sikringstiltak i anleggsfasen. Om alternativet blir valt må ein
gjennomføra omfattande undersøkingar i området. Alternativet er
vurdert som særs komplisert, men mogleg å byggje.
Særs krevjande grunnforhold gjev eit kostbart anlegg. Anlegget ligg på
land, og er ikkje i konflikt med eksistande jernbane. Dette gjer at ein har
betre tid til førebuing og stabilisering av massar. Omlegging av vegar må
gjennomførast, men dette er mindre og eklare tiltak enn jernbane.
Arbeid i stor grad fri for konfliktar med spor i drift eller vegtrafikk, gjev
potensiale for innsparingar samanlikna med JD1 og JD2. Store delar av
anlegget kan gjennomførast av personell utan jernbanekompetanse,
noko som betrar konkurransen. Berre kort stenging av eksisterande
spor ved tilkopling og omlegging.
Ein byggefase, men nesten ingen konflikt med eksisterande spor i drift.

Stasjonsområdet kan bidra til utvikling av sentrum på Stanghelle, ved
tett utbygging av sentrumsfunksjonar nær og rundt stasjonen.
Eksisterande jernbaneline kan gje nye gang og sykkelvegar i området, og
slik også lette tilgangen til ny stasjon og «sentrum».
Naturleg at buss stoggar nær sentrum og stasjonen, der tyngdepunktet
for målpunktet ligg.

Prissette tema
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Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader

Full fart, og kortaste og rettaste linje.
Høge grunna djup byggegrop i dårlege massar, men likevel ikkje verre
enn bygging på usikker grunn nær opp til spor i drift som i JD1 og JD2.

Driftskostnader
Innløysing

Normale
Krev innløysing av butikken, bedehuset, uteområdet på nordsida av
barnehagen, og to bustadhus (Ardalsvegen 1 og 3)
God plassering godt skjerma sentralt på Stanghelle, gir god nytte av
investert krone i høve til store anleggskostnader knytt til reetablering av
stasjon nær dagens spor.

Nyttevurdering

Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og
friluftsliv

Naturmangfald

Kulturmiljø

Landskapsbilete

Naturressursar
Andre tema
Lokal- og regional
utvikling

ROS/RAMS/HMS

Silingsrapport 2017-11-15

Tiltaket fjernar/flyttar nærmiljøfunksjonar frå delområdet.
Tiltaket fjernar/flyttar friluftslivfunksjonar innanfor delområdet.

Nye bru over Dalevågen kan få noko innverknad på innløpet i
Dalevågen. Innsnevringa av innløpet er likevel styrt av dagens
jernbanebru.
JD3 vil øydelegge delar av gamletunet på Stanghelle. Ny bane og stasjon
vil danne ein ny barriere sentralt i området. Ei betring for kulturminna
ved noverande Stanghelle stasjon.
Tiltaket dannar ny visuell barriere og harmonerer ikkje med
landskapsrommet. Tiltaket har til ei viss grad visuell forankring i
terrengform og linjer, men stasjonsområdet er ikkje lokalisert med vekt
på stadtilpassa arkitektur.
JD3 kryssar utløp/Dalevågen/Mjelkevikjæ med bru, som i liten grad
endrar botnareal/vasskvalitet i Dalevågen.
Tilgjenge til Dalevågen for fiske og båtliv vert vesentleg betre då
naturleg strandline og naust kan oppretthaldast og eksisterande
banetrasé kan nyttast som gang- og sykkelsamband. Stasjonen vert
liggjande så sentralt som mogleg i tettstaden og medverkar til å knyte
saman den nordre og søre delen av Stanghelle aust for Dalevågen.
Eksisterande banebru kan nyttast til ein effektiv g/s- veg mellom
stasjonen og den vestre delen av Stanghelle, men høgdeskilnaden vil
framleis vere vesentleg med ca. 22 meter frå ny g/s- bru til lokalvegen
Vågslia. Utforminga av eksisterande sentrumsområde vert endra
vesentleg. Nærbutikken må rivast, og barnehagen anten rivast eller
uteområdet flyttast. Lokalt utbyggingsmønster, derimot, vert ikkje
nemneverdig endra. Banetiltaket vil langt på veg fjerne barrieren
mellom bustadområdet vest for vågen og bustader og
sentrumsfunksjonar på austsida. Ny sentrumsutbygging i dagens
sentrumsområde kan knytast direkte til stasjonen. Alternativet er ikkje
til hinder for framtidig utbygging på utfyllingar på begge sider av utløpet
frå vågen til fjorden.
Gode tilkomst til begge sider og få konfliktar i anleggsfasen.
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8.2.4 Oppsummering jernbane Stanghelle
JD3 kjem best ut i samanlikninga, og er difor den som er tilrådd tatt med vidare til totalløysing. Det er i all
hovudsak konflikt med drift av dagens jernbanespor i anleggsfasen som har vorte det avgjerande for tilrådinga,
men også risikoen for prosjektet knytt til utfylling i sjøen og usikre påhogg for JD1 og JD2 har bidrege til å trekke
desse alternativa ned. At JD3 også kjem best ut med omsyn på stadsutvikling er heller inga ulempe. Omsyn teke til
kostnader knytt til konflikt med spor i drift, gjer at investeringskostnadene er vurdert som relativt like.
Tabell 3: Samanliknande vurdering av alternativa for jernbane på Stanghelle.

Andre silingsfase

JD1

JD2

JD3

Svarer godt på KVU?
Teknisk utfordrande (fråvik?)
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
Grunntilhøve
Anleggsfasen
Byggetid og etappevis utbygging
Prissette tema
Utvikling av gode knutepunkt
Tilbod for gåande og syklande
Buss og bane
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfald
Kulturmiljø
Landskapsbilete
Naturressursar
Andre tema
Lokal- og regional utvikling
ROS/RAMS/HMS

Figur 76: Tilrådd trasé for framtidig
jernbanelinje og stasjon på Stanghelle. Her vist
samen med døme på mogleg tett stadutvikling
nær den nye stasjonen.
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8.3 Veg
8.3.1 Innleiing
Både geometriske krav til linjeføring for ny E16, krav til opne lengder for eit heilt eller halvt kryss, og omsynet til
stadutvikling på Stanghelle, har gjort at ein ikkje har funne akseptable løysingar for ny E16 sentralt på Stanghelle.
Samstundes var det ynskjeleg at jernbanestasjonen fekk ei lokalisering med minst mogleg gangavstand for flest
mogleg. Det vart difor tidleg avklara at konseptet med veg og jernbane i parallelle trasear måtte brytast mellom
Stanghelle og Dale. Løysingar for vegen har difor i stor grad vore lokalisert til området rundt Helle, og då som halve
kryss mot Bergen. Austvendte kryss må når ny E16 skal vidareførast mot Voss, finna si løysing anten ved
Dalegarden eller aust for Dale. For Stanghelle betyr krysslokalisering ved Helle ein omveg på eit par kilometer i
høve til dagens veg, men for dei som kjem austfrå ei innkorting mellom Dale og Vaksdal på omlag ein kilometer.

8.3.2 Siling fase 1
Vanskelege geologiske tilhøve med stor skredfare har
gjort det utfordrande å finne gode tunnelpåhogg ved
Helle. Særs dårleg grunn med blaut leire har også lagt
sterke føringar for kvar vegen bør leggast. Korte
dagsoner gjeld også i dette området, og gjer det ikkje
mogleg med fulle kryss. I denne omgang er heller ikkje
fullt kryss naudsynt, då ein ved Helle koplar seg inn på
dagens E16 vidare mot Voss.
Tre alternativ er vurdert som moglege løysingar. VD1
der ein nyttar den lite utbygde Budalen som trase for ny Figur 77: Illustrasjon av VD1 med veglinja lagt i Budalen og halvt kryss
retning Bergen, slik det kan bli når ny E16 er ført vidare mot Voss
E16 med halvt kryss til og frå Bergen. VD2 der traseen
og krysset ligg på flaten på Helle utanfor Helletunnelen, og VD3 som kjem ut av røysa i Sædalen og fortset tvers
over Dalavågen. Sistnemnde var tenkt som oppfølging av konseptet med parallell veg og jernbane, men avgrens
plass og særs vanskelege grunntilhøve gjer dette ikkje mogleg. Alternativet viste seg også vanskeleg å kombinera
med JD4 (stasjon på Helle).

Figur 79 Illustrasjon av VD3 med fullt kryss på Helle. Dette
oppfyller ikkje vegnormalkrava, og har utfordring med påhogg i
røysa inst i dalen.
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Figur 78: Illustrasjon av VD2 med halvt kryss retning Bergen og
traseføring lagt over jordene ved Helle, slik det kan bli når ny veg vert
ført vidare mot Voss. Ein gjer merksam på at illustrasjonen skil seg noko
frå planteikninga vist ved omtale av VD2. Prinsippet er likevel det same.
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Første silingsfase
VD1
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare

Grunntilhøve:

Første silingsfase
VD2
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Vurdering

Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje
om ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore
mogleg å halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle.
Vegen har elles ei god linjeføring.
Kan byggast utan fråvik.

Gode. Få konfliktar.
God, men gir noko omveg frå Stanghelle mot Bergen.
Dersom påhogget i sør vert trekt langt nok ut i bergryggen vil dette
saman med ein lang portal gje ei nødvendig sikkerheit i byggefasen,
og det verte ei skredsikker løysing for framtida. Liten
bergoverdekning vil medføre forsiktig tunneldriving og omfattande
sikring i Bergryggen langs Budalen. Over rundkøyring, og framtidig
påhogg i nord, må det sikrast mot steinsprang.
Alternativet går hovudsakleg langs bergterskel i Budalen. Omfang
av lausmasser i Budalen er ikkje kjent, men en kan forvente dårlege
massar. På nordsida av eksisterande E16 kan ein forventa områder
med krevjande grunnforhold.

Silingskriterium
Oppfyller ikkje alternativet desse krava vert det
forkasta
Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje
om ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore
mogleg å halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle.
Vegen har elles ei god linjeføring.
Kan byggast utan fråvik.

Gode. Få konfliktar.
God, men gir noko omveg frå Stanghelle mot Bergen.
Ikkje stort potensiale for skred. Mindre sikring ved påhogg i sør,
men ein del sikring kan verte nødvendig ved påhogget i nord.
Området på sørsida av eksisterande E16 er dominert av tjukt lag
med sensitiv leire. Ein har påvist kvikkleire ikkje langt unna dette
alternativet.
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Første silingsfase
VD3
Overordna føringar
Svarar løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt omsyn til
trafikktryggleik.
Trafikale tilhøve:
Reisetid/reiselengd
Skredfare
Grunntilhøve:
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Vurdering

Løysinga er vurdert som eit forsøk på å samla veg og jernbane, men
stasjonsplasseringa ligg dårleg i høve til Stanghelle sentralt.

Krevjande i høve til full standard for 90 km/t. Fråvik for sikt,
kurvatur og rampelengder truleg naudsynt.

Gode. Få konfliktar.
God, men gir noko omveg frå Stanghelle mot Bergen.
Påhogg krev svært omfattande utgraving av ei skredvifte, og høg
bergvegg gjer det vanskeleg å sikre.
Alternativet går gjennom eit område med ei tjukk leiravsetning.
Undersøkingar syner at leira er særs sensitiv og at den har kvikke
tendensar. Ein har også eir stort vasstrykk i området kalla artesisk
trykk, noko som vil gjera alt arbeid i området særs krevjande. Kan
vere kritisk med omsyn til HMS. Ein rår difor i frå å legga veg her.

VD3 oppfyller ikkje alle krava i silingskriteria, og kjem elles dårlegast ut i samanlikninga. VD3 vert difor silt ut
allereie i fase 1.

8.3.3 Siling fase 2
Etter silingsfase 1 set ein att med alternativ VD1 og VD2. VD2 som VD3 har utfordringar knytt til dårlege
grunntilhøve. I tillegg medfører alternativet VD2 klart større konflikt med landbruksinteresser, nærmiljø,
kulturmiljø og landskap enn VD1.
VD1 gir lengre omveg i første fase enn VD2, men relativt likt når prosjektet er vidareført mot Voss. VD1 har også
om lag 400m lengre tunnel enn VD2, men kostnadsauken kan kanskje vegast noko opp av betre grunntilhøve i
Budalen. VD1 har større avstand frå jernbanealternativa, og medfører difor vesentleg lengre rømmingstunnelar.
Dette dreg opp kostnaden.
VD1 og VD2 har berre halve sørvendte kryss. Desse løysingane har som føresetnad at det ved vidareføring av ny
E16 mot Voss vert etablert motsvarande halve kryss anten ved Dalegarden, eller aller helst aust for Dale for at
krysskoplinga mot Stanghelle og Dale skal bli komplett.
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Alternativ VD1 i Budalen:

Andre silingsfase
VD1
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone
Grunntilhøve

Anleggsfasen

Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna
tilknytte hovudvegar
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Av omsyn til sentral plassering av stasjon ved Stanghelle, og ynskje om
ikkje å rasere bygda med eit stort vegkryss, har det ikkje vore mogleg å
halda på felles trase for veg og Bane gjennom Stanghelle. Vegen har
elles ei god linjeføring.
Løysinga krev ingen fråvik.

God
Sjå silingsrunde 1 for omtale. Eit skredsikkert resultat skal kunne
oppnåast.
Avhengig av fyllingsutslag på veg vil ein kunne komme noko i konflikt
med dårlege grunnforhold i topp av burdalen. Fyllingar og midlertidige
vegar på nordsida av eksisterande E16 vil krevja geotekniske
sikringstiltak grunna dårlege grunnforhold. Alternativet er vurdert til å
vere det beste i området med omsyn til geoteknikk.
Bygging til dels i skredfarleg terreng krev noko sikring. Anlegget ligg
elles i stor grad bort frå annan infrastruktur og bør difor vera relativt
greitt byggbart.
Ligg godt til rette for å koplast rett inn på eksisterande E16 og la
gamlevegen greinast ut midlertidig som et T-kryss.
God tilknyting til dagens E16 ved Helle, men gir 3 km omveg for trafikk
frå Stanghelle mot Bergen.
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Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16
Utvikling av gode
knutepunkt
Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
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Fare for at noko av trafikken mellom Stanghelle og Vaksdal fortsatt vil
gå gamlevegen for å unngå omvegen om Helle, men den fangar godt
opp trafikk frå Helle og austover.
E16 kjem ikkje i nærleiken av Stanghelle. Ekspressbussar langs den nye
hovudvegen vil difor neppe stogga før ved Dale eller Vaksdal.
Endrar lite på dagens tilhøve.
Ingen overgang.
God. Gir om lag ein km innkorting mellom Dale og Vaksdal.
Normale

Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette tema
Nærmiljø og
friluftsliv

Normale
Ingen bygningar, men nærføring til eit gardstun.
God

Naturmangfald

Vegen vil øydeleggja vestre del av ei naturbeitemark med lokal verdi og
råka bekk frå Budalen og Espelia. Ikkje vurdert som gytebekk for
sjøaure. Vegen vil ikkje treffe den svært viktige naturtypen i Budalen.
Tiltaket unngår inngrep i kjende kulturminne av høg verdi.
Kulturlandskapet vert i liten grad råka, men opplevinga av det frå E16
kan verte redusert ved at tilførslevegen vert lagt høgare enn
hovudvegen.
Tiltaket dannar i ei viss grad nye visuelle barrierar og harmonerer i ei
viss grad med landskapsrommet. Det har til ei viss grad visuell
forankring i terrengform når det gjeld fjernverknad.
VD1 kjem søraust i randsona av jordbruksbygda Helle, og tek fulldyrka
jord i delområde med middels og stor verdi, samt lausmassar med godt
grunnvatn-potensiale.

Kulturmiljø

Landskapsbilete

Naturressursar

Andre tema
Lokal- og regional
utvikling

ROS/RAMS/HMS

Silingsrapport 2017-11-15

Kan skapa ny barrierar. Fjernar ikkje nærmiljø og friluftsfunksjonar.
Delområda vil kunne få noko meir støy.

Tilgjenge til fritidstilbod vert ikkje vesentleg endra. Alternativet har
heller ingen vesentleg verknad for samanbinding av ulike delar av
Stanghellebygda. Eksisterande sentrumsområde og lokalt
utbyggingsmønster vert uendra, men vegtiltaket vil fjerne barrieren som
dagens E16 utgjer og slik kunne forsterke ei sentrumsutvikling i dagens
Stanghelle sentrum. Då det er kort veg til etablert næringsareal nærare
Dale og tilgjengeleg areal er nytta til jordbruk, vil vegtraseen i liten grad
føre til forskyving av sentrumsfunksjonar eller utbyggingspress.
Ikkje spesielle utfordringar.
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Alternativ VD2 over Helle:

Andre silingsfase
VD2
Overordna føringar
Kor godt svarar
løysinga på
bestillinga om K5 frå
KVU?
Tekniske eigenskapar
Teknisk utfordrande i
høve til gjeldande
normalar, samt
omsyn til
trafikktryggleik.
Kapasitetsvurdering
Skredfare og geologi
ved påhogg og
dagsone
Grunntilhøve

Anleggsfasen
Byggetid og
etappevis utbygging
Trafikale tilhøve
Kopling til overordna
tilknytte hovudvegar
(t.d. fv 7, 566, 580)
Resttrafikk på dagens
(skredfarlege) E16
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Eigenskapar ved vidareførte alternativ frå silingsfase 1,
vurdert opp mot måla for prosjektet.
Felleskonseptet er ikkje mogleg å vidareføre mot Dale, men er i denne
løysinga relativt godt ivareteke fram til Stanghelle.

Krysset krev ingen fråvik frå gjeldande vegnormalar.

God
Liten eller ingen skredfare. Noko sikring ved påhogget i nord.

Veg vil i stor grad kryssa område med særs dårlege grunnforhold.
Omfang av inngrep og nærleik til elv vil i slike lausmassar gi omfattande
og kostnadskrevjande geotekniske tiltak for etablering av veg.
Utfordrande grunntilhøve tett opp til dagens trafikkerte E16 kan gje
prosjektet ekstrakostnader vi ikkje kan sjå omfanget av i dag.
Rask tilkopling til dagens veg i første utbyggingsetappe.

God tilknyting til dagens E16 ved Helle, men gir eit par km omveg for
trafikk frå Stanghelle mot Bergen så lenge ny E16 andar på Helle. Ein km
lenger når ny E16 vert vidareført mot Voss.
Fare for at noko av trafikken mellom Stanghelle og Vaksdal fortsatt vil
gå gamlevegen for å unngå omvegen om Helle, men den fangar godt
opp trafikk frå Helle og austover.
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Utvikling av gode
knutepunkt
Tilbod for gåande og
syklande
Buss og bane
Prissette tema
Fartsnivå og reisetid
Investeringskostnader
Driftskostnader
Innløysing
Nyttevurdering
Ikkje- prissette
konfliktar
Nærmiljø og
friluftsliv

Naturmangfald

Kulturmiljø
Landskapsbilete

Naturressursar

Andre tema
Lokal- og regional
utvikling
ROS/RAMS/HMS
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E16 kjem ikkje i nærleiken av Stanghelle. Ekspressbussar langs den nye
hovudvegen vil difor neppe stogga før ved Dale eller Vaksdal.
Endrar lite på dagens tilhøve.
Ingen overgang.
God. Gir om lag ein km innkorting mellom Dale og Vaksdal.
Noko lågare investeringskostnad enn VD1 grunna om lag 400m kortare
hovudløp og enklare rømmingskonsept (kortare avstand til
jernbanetunnel). Uvisse rundt grunntilhøva dreg opp.
Normale
Eit par driftsbygningar, og nærføring til nokre gardstun.
God

Kan skapa nye barrierar. Fjernar ikkje nærmiljø og friluftsfunksjonar.
Alternativet gjev meir støy for fleire delområde.

Vegen vil først og fremst forringa eller øydeleggja gytetilhøva for
sjøaure i Taugåni og bekken frå Sædalen. I tillegg kan den koma i
berøring med slåttemarka på Helle.
Det historiske kulturlandskapet på Helle vert broten opp. SEFRAK-hus
frå 1909 vert reve.
Tiltaket dannar nye visuelle barrierar og harmonerer ikkje
landskapsrommet. Det har ikkje visuell forankring i terrengform og linjer
når det gjeld både nær -og fjernverknad.
VD2 delar jordbruksbygda Helle i to som skapar barriereverknad for
drifta. Tiltaket tek av større delområde med fulldyrka jord med stor
verdi, samt lausmasseavsetning med antatt godt grunnvatn-potensiale.
Omlag som VD1
Ikkje spesielle utfordringar
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8.3.4 Oppsummering veg på Helle
Alternativ VD1 er vurdert som betre på dei fleste tema, sjølv om ikkje skilnadene er store. Spesielt grunntilhøva og
ikkje prissette konfliktar trekk kraftig ned for VD2. Sjølv om VD2 kanskje kan gje noko lågare totalkostnad, er
risikoen kring grunntilhøva og konfliktpotensialet mot lokalsamfunnet såpass stor at ein vil tilrå at det er VD1 som
vert lagt til grunn for regulert totalløysing.

Figur 80: Ny E16 kjem ned Budalen og vert kopla saman med eksisterande E16 ved Helle (VD1). Midlertidig
tilknyting mot Stanghelle og gamlevegen i T-kryss. Endeleg kryssplassering må vurderast nærare i
reguleringsarbeidet.

8.4 Stadutvikling på Stanghelle
Dagens situasjon
Stanghelle er organisert med bygg på begge sider av Dalevågen. På vestsida ligg det primært bustader og
fritidsbustader, mens ein på austsida også finn jernbanestasjon, daglegvarebutikk, kro, barnehage og skule. Det ein
kan definere som dagens sentrum, ligg mellom eksisterande E16 og jernbane.
Tettstaden ligg organisert i sjikt som spreier seg frå fjorden og oppover fjellsidene. Bygga ligg i hovudsak som punkt
(bustader i hage) orienterte i forhold til terreng, og følgjer i stor grad same retning som fjorden, vegen og
jernbanen. Desse elementa dannar, saman med dei topografiske tilhøva, barrierar som ein må forsere for å bevege
seg på tvers av sjikta.

Figur 81: Landskapssnitt gjennom Stanghelle
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Figur 82: Dagens funksjonar på Stanghelle

Figur 83: Bilete som illustrerer dagens barrierar

Figur 84: Landskapssnitt som viser sjikt og barrierar mellom desse dei ulike nivå illustrert med bileta over.
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Det er relativt god tilgang på mogelege utviklingsareal på Stanghelle. Gjeldande reguleringsplan opnar for
bustadutbygging på Tettaneset vest for fjorden, og Vaksdal kommune har fått gjennomført studiar (Asplan Viak
2016 og 2017) som peikar på gode mogelegheiter for å tilføre nye utviklingsareal gjennom fyllingar langs begge
sidene av fjorden. Eksisterande sentrum og bustadområde har òg rom for vidare utbygging og fortetting.
Dersom ein skal skape ein god stasjonslandsby på Stanghelle, bør ei framtidig utvikling støtte opp under
eksisterande kvalitetar, og samstundes søke å svare på nokre av dei stadeigne utfordringane. Ei framtidig utvikling
bør såleis oppretthalde, og styrke, kontakt med fjorden og syte for gode, interne samband, med spesielt fokus på
gåande og syklande. Uavhengig av stasjonsplassering er det naturleg å sjå for seg både ei vidareutvikling av
eksisterande sentrum, og bustad- og/eller sentrumsutvikling på fylling langs fjorden. Slik vil ein kunne skape ein
stasjonslandsby der offentleg kommunikasjon, bustader og sentrumsfunksjonar ligg tett saman.
JD1 og JD2
JD1 og JD2 har mange prinsipielle likskapar, og vert difor diskutert under eitt. Begge desse alternativa byggjer
vidare på eksisterande organisering, med jernbane langs fjorden. Dagens sentrum kan såleis ligge uforstyrra,
samstundes som ei eventuell vidare utbygging i området vil ligge stasjonsnært.
Barriereverknaden mellom eksisterande sentrum og fjorden vert forsterka både i høve til dagens situasjon og JD3.
Ny vegtilkomst til stasjonen forsterkar denne effekten. Høgdeforskjellen vegen skal ta opp, gjer det vanskeleg å
utvikle denne vegen som ei typisk sentrumsgate. Han vil i tillegg øydelegge og legge beslag på attraktive areal langs
fjorden.
Jernbanen vil ligge som ein barriere mellom eventuell framtidig utbygging på fylling sør for stasjonen, og dagens
sentrum. Gode samband gjennom sjølve stasjonsområdet vil vere avgjerande for å redusere denne effekten.
Både JD1 og JD2 legg beslag på delar av det som er identifisert som potensielle utfyllingsområde langs austsida av
fjorden. JD1 reduserer mogelegheitene for å skape gode utviklingsareal vesentleg, medan ein i JD2 i større grad tar
vare på dette potensialet. Her kan ein sjå for seg utvikling med kvalitetar både på området i dagens sentrum og
langs fjorden, men samanhengen mellom desse områda vil vere ei utfordring.

Figur 85: Situasjonsplan for alternativ JD1 med full utbygging i dagens sentrumsområde
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JD3
JD3 vil kunne få konsekvensar for mange av dei eksisterande sentrumsfunksjonane lokalisert langs Lågaskarvegen.
Sjølv om tilgjengeleg areal i dagens sentrum vert redusert i høve til både dagens situasjon, JD1 og JD2, vil ein
likevel kunne reetablere desse funksjonane i området.
Sidan stasjonen i JD3 ligg diagonalt på eksisterande samband, samt om lag på ca. kote +10 (mellom dagens
sentrum på kote +15 og fjorden) kan stasjonen med rett utforming representere eit nytt bindeledd på tvers av
sjikta Stanghelle er bygd opp av, snarare enn å representere ei ny barriere. Dette fordrar at stasjonen vert utforma
slik at ein sikrar gode samband både under, i plan med, og over jernbanestasjonen.
Frigjort areal langs dagens jernbanetrasé kan utnyttast positivt. Eksisterande jernbanebru kan ein sjå for seg
vidareført som gang- og sykkelveg, noko som vil styrke sambandet mellom aust- og vestsida av vågen for gåande
og syklande. Desse areala vil også ligge direkte knytt til eventuelle fyllingsareal langs austsida av fjorden. Nærleik til
både sjøen, sentrum og kollektivtransport gjer desse områda særs godt eigna til å utvikle ein kompakt
stasjonslandsby med stadeigen kvalitet.

Figur 86: Situasjonsplan for alternativ JD3 med eksisterande barnehage og utbygging i dagens sentrumsområde.
Tilråding
JD1 og JD2 er dei beste alternativa dersom det å bevare dagens bygg og funksjonar som dei er, er det sentrale. JD3
er best dersom potensialet for stadutvikling på Stanghelle veg tyngst. JD3 vil legge beslag på store delar av
eksisterande sentrum, men gjer det samstundes mogleg å reetablere tettare sentrumsfunksjonar i det nye
stasjonsområdet. Ein frigjer i tillegg attraktive areal for mogleg bustad- og strandsoneutvikling langs dagens
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jernbanetrasé. Potensialet som ligg i dette, samt mogelegheit for å skape gode samband internt på Stanghelle, gjer
at JD3 tilrådast som løysing med tanke på vidare utvikling og vekst i stasjonslandsbyen Stanghelle.

8.5 Tilrådd felles løysing
JD3 i kombinasjon med VD1 er tilrådd totalløysing for Stanghelle.
Totalkonseptet gir minst risiko for prosjektet, og kan gjennomførast med minimal konsekvens for trafikkavvikling
på dagens veg og jernbane gjennom Stanghelle.
Løysinga med stasjon sentralt på Stanghelle er vurdert å gje det beste potensialet for god stadutvikling i
gangavstand for jernbanestasjonen, og vil legge eit godt grunnlag for ei fortetting av eit sentrumsområde nær
stasjonen.

Figur 87: JD3 og VD1 utgjer til saman tilrådd totalløysing for jernbane og veg på Stanghelle
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VIDAREFØRING MOT DALE (DELSTREKNING E)

Prosjekt E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle vil på lengre sikt få ei vidareføring mot Dale og Voss.
KVU og bestillinga knytt til pågåande arbeid har avgrensa prosjektet til strekningen Arna-Stanghelle. For å finne
gode og framtidsretta løysingar på Stanghelle var det naudsynt å vurdere korleis løysingane kunne vidareførast
mot Dale og Voss. Det vil vere naturleg at trafikk mellom Dale og Voss primært vil ynskje ei påkopling mot E16 aust
for Dale, og motsvarande vest for Dale for trafikk til og frå Bergen. Studieområdet vart difor utvida til Dalseid.
Ingen dagsoner er lange nok til at eit fullt kryss kan lokaliserast på ein stad. Samspel mellom det halve krysset mot
Bergen ved Helle, omtala i førre kapittel, og eit halvt kryss mot Voss nærare Dale, er difor naudsynt òg ut frå
topografien.
Det er berre studieområdet som er utvida. Planområdet er fortsatt avgrensa til Stanghelle/Helle. Løysingar aust for
Helle er difor omtala i eige notat vedlagt dette forprosjektet (vedlegg4), og difor ikkje nærare vurdert i denne
rapporten.
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SAMLA VURDERING OG TILRÅDING

10.1 Innleiing
Fellesprosjektet E16 Vossebanen Arna- Stanghelle skil seg frå andre større samferdselprosjekt på fleire måtar, med
omsyn til konsept, topografi og planprosess. Dette gjev mange utfordringar. I bestillinga frå SD er det lagt opp til
ein effektiv planprosess der ein går direkte frå konseptvalutgreiing til ein statleg reguleringsplan. I eit slikt
krevjande område, har dette ført til at ein gjennom siling og forprosjektfasen har måtta gjennomføre ei
omfattande detaljering av tilrådd konsept K5 frå konseptvalutgreiinga (KVU 2014), som normalt ville vore handtert
gjennom ein kommunedelplanprosess.
I arbeidet med dette forprosjektet har det vist seg særs utfordrande å få på plass eit vegsystem som kan
tilfredsstilla alle dei krav og omsyn som må takast. Det er relativt liten forskjell mellom løysingane samla sett.
Forskjellane er i størst grad knytt til kryssplassering meir enn å sjå ulike trasear opp mot kvarandre. Det er i
silingsfasen gjennomført ein omfattande fråviksprosess der Vegdirektoratet har vurdert tryggleiken ved ulike
kryssprinsipp, inklusiv fleire spesielle variantar av tunnelrampekryss. I KVU var ikkje kryssplassering tema.
For bane la KVU til grunn at det framleis skal vere stasjon i Arna, Vaksdal og Stanghelle. Det vart tidleg klart at
Vaksdal stasjon skal flyttast opp til dagens E16. For Stanghelle sin del er det vurdert løysingar som kunne nytte
dagens stasjon, men og flytting av stasjon. Mellom stasjonane skal jernbanen gå i tunnel. Alternativsvurderingar
for bane er difor i stor grad knytt til detaljar for stasjonsområda og ikkje trasévurderingar.
Fellesprosjektet veg/bane gjev særlege utfordringar i og med at ulike løysingar for veg og bane vil, når dei vert
vurdert samla, kunne gje gode eller dårlege felles rømmingsløysingar. Fellesprosjektet gjev også mindre rom for
etappevis utbygging.
Det er for kvar delstrekning gjort ei vurdering av jernbane for seg og veg for seg. Løysingane som er presentert har
heile tida hatt for auge fellesprosjektet og ei linjeføring som tek omsyn til dette. Jernbane har stivare kurvatur enn
veg, og mindre slingringsmon når det gjeld stigning, det er difor lettare å tilpasse vegtrasé til jernbanetrasé enn
motsett.

10.2 Delstrekning A, Arna
Bygging av ny stasjon i Arna er ein del av det pågåande arbeidet med ny tunnel gjennom Ulriken til Bergen stasjon.
Prosjektet omfattar tilpassing til infrastrukturen som vert bygga i Arna, og eit nytt tunnelpåhogg for dobbeltsporet
vidare. Det er vurdert fire alternative løysingar for vidareføring av jernbane frå Arna (JA1-JA4). Skilnaden gjeld i
hovudsak kor mykje av dagens tunnel som skal inngå som del av det nye systemet, anleggsgjennomføring, og
behov for omlegging av prosjektert løysing for austre del av stasjonen. Alternativ JA1, med dobbeltsportunnel i ny
portal, utan tiltak i eksisterande tunnel, er vurdert til å gi den beste løysinga. Denne løysinga krev endring av austre
del av prosjektert stasjonsområde.
På denne delstrekninga vil rømming løysast for veg og bane uavhengig av kvarandre.
I KVU (2014) tok ein utgangspunkt i dagens rundkøyring i Indre Arna og at ny E16 ville følgje same korridor som
Arnanipatunnelen. Seinare er føresetnadene endra. Utgreiing av Ringveg aust (aug. 2016) viser behov for eit
hovudvegkryss i Arna der firefelts E16 og framtidig firefelts E39 kan møtast. Ut frå vegnormalen sine krav har det
då ikkje vore mogleg å få til godkjende kryssløysingar ved dagens rundkøyring nede i Indre Arna. For å sikre ei
robust og framtidsretta løysing er det tilrådd å flytte krysset E16/fv580 sørover til næringsområdet ved ASKO.
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I dette området kan framtidig Ringveg aust leggast i ei lang dagsone som del av hovudvegkrysset, og det er
samtidig mogleg å etablere ei mellombels tilkopling til dagens veg. Etter at dagens E16-korridor er forkasta som
mogleg løysing, er det vurdert fire variantar av framtidig permanent tilknyting i Arna (VA1-VA4), der alle har same
kryssing av Arnadalen og same tunnelpåhogg. Prinsippet i kryssvariant VA3 er førebels tilrådd vidareført, men det
må sjåast nærare på både mellombels og endeleg løysing i det vidare planarbeidet, som må koordinerast med
tilstøytande vegplanar. I dette forprosjektet er det plassering av E16-korridor austover som er viktigast.

10.3 Delstrekning B, Takvam – Trengereid
I KVU er det lagt til grunn at Trengereid stasjon skal leggast ned. Dagens trasé på strekninga tilfredsstiller ikkje
krav til kurvatur, og er difor lagt i tunnel gjennom heile strekninga og vidare inn i neste delstrekning. For å redusere
lengda på rømmingstunnelar mellom veg og jernbane, gir dei ulike vegalternativa som er vurdert også noko ulike
tunneltrasear for jernbane. Desse trasé-variantane er ikkje vurdert mot einannan.
Hovudutfordringa for veg på denne delstrekninga har vore å få ei god tilknyting til det overordna fylkesvegnettet,
med fv7 retning Hardanger og fv566 over Osterøybrua. I tillegg er det lagt til grunn at firefelts veg vert avslutta i
krysset på Trengereid, og at E16 skal vidareførast mot Vaksdal som tofelts veg. For i det heile å klare og plassere
kryss på dei korte dagstrekka på strekninga, er det vurdert fleire halve kryss, noko som har gjeve mange
kombinasjonsalternativ med ulike trafikale eigenskapar. 11 alternativ (VB1-VB11) er vurdert for strekninga
Takvam-Trengereid, og mange av desse var del av fråviksprosessen med Vegdirektoratet. Bak konklusjonen ligg òg
vurderingar av skredfare på delar av strekninga, for korte dagstrekningar for kryss utan fråvik, god standard på
dagens veg, og omsynet til eksisterande busetnad ved Romslo og Takvam.
Alternativ VB1 med to halve kryss på Trengereid kom klart best ut av evalueringa. Her delar trafikken til og frå vest
seg i om lag to like delar, anten fv7 mot Hardanger eller E16 mot Voss. Både trafikale omsyn, løysingar for
kollektivtrafikk, konfliktpotensial, og kostnader taler for dette alternativet. Vegdirektoratet har her godkjent
prinsippfråvik for av- og påramping i fjell i tovegs tunnelløp mot Vaksdal. Vilkåra for dette er god avstand mellom
dei halve kryssa, slak horisontal og vertikalkurvatur i tunnelen, og høg vekt på trafikktryggleik i detaljering og
utforming. Overgang frå fire til to felt skjer som feltsplitt med Fv7 i tunnelen vest for Trengereid.
Planløysinga for krysset, dagsona og tunnelføringar ligg til rette for framtidig utbygging av to tunneltuber også mot
Vaksdal, når trafikken ein gong i framtida tilseier at dette vert naudsynt.

10.4 Delstrekning C, Vaksdal
Det er lagt til grunn i KVU at det framleis skal vere jernbanestasjon på Vaksdal. Det har av omsyn til plass og
linjeføring ikkje vore mogleg å oppretthalde stasjon med dagens lokalisering. Dette har og medført at fyrste
byggjetrinn måtte utvidast fram til og med Stanghelle, jf. tilleggsutgreiinga for KVU. Ny stasjon er tilrådd etablert
nær dagens E16, anten der senteret på Vaksdal i dag ligg, eller like aust for dagens E16..
Det er vurdert heile 15 vegalternativ, kombinert med dei to jernbanealternativa, på Vaksdal (VC1-VC15).
Hovudprinsippa har vore veg gjennom sentrum, gjennom Sædalen, eller i bru over dalføret opp mot Sædalen (ved
Tolåsen). Fleire løysingar har vore fråvikshandsama, og det er fordelar og ulemper med alle alternativa.
Felles for alle løysingar som ikkje kryssar dalen nær dagens E16, er at dei gjev lange omvegar og lange stigningar
både for fjerntrafikken og lokaltrafikken. Konseptet med felles parallell utbygging av veg og jernbane må då også
brytast over fleire kilometer, og rømming må sikrast uavhengig med lange tunnelar ut i dagen eller i eigne
parallelle rømmingstunnelar.
Fråvikshandsaminga i Vegdirektoratet har lagt sterke føringar for kva løysingar som er vurdert som akseptable. For
å minimere inngrep av kryss i dagen i Vaksdal, har Vegdirektoratet gjeve eit særskilt fråvik for to halve
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tunnelrampekryss med tilkopling til nye rundkøyringar i Jamnatunnelen og Bogetunnelen, trass i at ny E16 i dette
området berre har eitt tunnelløp. Dette er gjeve under føresetnad av god oversikt og slak geometri på vegen
gjennom området. Direktoratet krev òg minst ei 200m lang open dagsone på ny E16, for å skilja tunnelane frå
kvarandre av omsyn til branntryggleik.
Ei løysing med jernbanestasjon lagt høgt aust for dagens E16, kombinert med ei dagsone for ny E16 lagt lågt ved
Tolåsen (VD15), reduserer høgdeskilnaden nok til at den kan aksepterast av Vegdirektoratet. Løysinga har likevel
dei same ulempene med at rømming mellom veg og jernbane på eit langt strekke må skje gjennom eigne parallelle
rømmingstunnelar. Dette bryt med det tilrådde KVU-konseptet, og aukar kostnadene. Løysinga inneber òg
innløysing av mange bustader.
Alternativ VC11, med jernbanestasjon der dagens senter i dag ligg, og med 200m dagsone for ny E16 lagt parallelt
og aust for denne, er vert difor tilrådd løysing for Vaksdal. Dagens E16, inkludert Bogetunnelen og Jamnatunnelen,
vert fylkesveg/lokalveg, og dagsona kan eventuelt utformast som lokalgate.
Avgjerande for tilrådinga har vore omsynet til det valde konseptet (frå KVU 2014), som gjer det mogleg med
rømming mellom veg- og jernbanetunnel, og dermed ei kostnadseffektiv løysing med berre eit tunnelløp for
vegtunnel. Løysinga gjev sterkt redusert arealbeslag samanlikna med dei andre vurderte alternativa med kryss lagt
i dagen sentralt på Vaksdal. Løysinga opnar i staden for tett utbygging nær stasjonen og langs dagens E16. Vidare
planarbeid bør optimalisera trasear for veg og jernbane, og ha fokus på ei stadutvikling som kan skjerme
omgivnadene frå ulempene med samferdsleårene.

10.5 Delstrekning D, Stanghelle
Det er lagt til grunn i KVU at det framleis skal vere jernbanestasjon på Stanghelle. Det er i prosjektet òg lagt til
grunn at prosjektet ikkje skal gå lenger enn til Stanghelle. Parallelle trasear for veg og bane direkte mellom Vaksdal
og Dale har difor ikkje vore vurdert.
Uvisse kring geologi og grunntilhøve har gjort det utfordrande å kome fram til ei eintydig tilråding kring trasé for
jernbane på Stanghelle. Det er likevel klåre skilnader knytt til utfordringar i anleggsfasen, med nærleik til spor i
drift, samt potensiale for god stadutvikling, som gjer at det vert tilrådd å gå for alternativ JD3. Alternativa JD1 og
JD2 ville innebere bygging av spor i strandsona tett opp til dagens stasjon. JD3 inneber flytting av Stanghelle
stasjon nærare der butikken er i dag. Togtrafikken vil med denne løysinga i liten grad verte påverka i anleggsfasen.
Flytting av stasjonen frigjev samstundes strandareal for framtidig stadutvikling for kommunen, og legg godt til
rette for stasjonsbyutvikling tett på den nye jernbanestasjonen.
På grunn av skredfare og omsyn til busetnad, har det ikkje vore aktuelt å legge E16 sentralt gjennom Stanghelle.
Endepunkt for vegdelen av prosjektet er difor lagt til Helle, vel ein kilometer lenger nord. Det er både sett på
mellombels tilkopling til dagens E16, og framtidig vidareføring i ny trase. Det er for ei framtidsløysing ikkje plass til
meir enn eit halvt kryss med vestvendte ramper (til og frå Bergen) ved Helle. Dette krysset må difor i framtida
fungere saman med eit nordvendt kryss nærare Dale.
Berre to alternativ vart med til siste silingsrunde for vegkryss ved Helle (VD1 og VD2). For veg er det skredfare og
grunntilhøve, saman med konflikt med ikkje- prissette verdiar, som har vore avgjerande for tilrådinga. Det er difor
tilrådd å gå vidare med VD1, der tunnel frå Vaksdal kjem ut i Budalen ovanfor dagens E16. Så lenge utbygginga
stoggar ved Helle, vert ny E16 berre ført inn på dagens veg før Dalevågtunnelen. Dagens veg frå Stanghelle vert då
knytt til med eit mellombels T-kryss. Reguleringsplanen må sikre areal både til førebels tilkopling til lokalvegen, og
til den framtidig fullverdige kryssløysinga tilpassa ny E16 vidare mot Dale og Voss.
For å sjå kva bindingar den føreslåtte løysinga for bane på Stanghelle og veg på Helle gir for vidareføring austover,
er det sett på alternativ for veg og bane forbi Dale (delstrekning E). Omtale av dette kan lesast i eige vedlegg.
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10.6 Konklusjon
Tilrådd alternativ for jernbane går frå Arna stasjon, i tunnel derifrå direkte til ny stasjon i dagen nær E16 på
Vaksdal, vidare i tunnel frå Vaksdal til ny stasjon sentralt plassert på Stanghelle, og tilknyting til dagens spor like
nord for Dalevågen.
Tilrådd alternativ for E16 er fire felt i tunnel i ny trasé frå Arna ved ASKO til Trengereid. På Trengereid vert det
etablert fullt kryss med vestvendte og austvendte tunnelramper i fjell. Vidare med to felt i tunnel frå Trengereid til
Vaksdal. På Vaksdal ei kort dagsone parallelt med ny jernbanestasjon, og lokal tilknyting med to halve kryss i fjell.
Frå Vaksdal i tunnel til Helle der E16 koplar seg til dagens veg.
Reguleringsplanen for prosjektet må ta høgde for areal både til midlertidig tilknyting ved endepunkta, og eit
framtidig fullt utbygd vegsystem med fire felt og fulle kryss både ved Løvås (Asko), Trengereid, Vaksdal og Helle (i
samspel med halvt nordvendt kryss ved Dale i framtidig vidare planarbeid).

Figur 88: Oversiktskart som viser samla tilrådd løysing for E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Skisser og illustrasjonar av vurderte løysingar
Vedlegg 2: Konseptdokument for fellesløysing veg og jernbane i tunnel
Vedlegg 3: Analyse av verdi- og sårbarheit for «ikkje-prissette» tema
Vedlegg 4: Stanghelle-Dale. Skisserte løysingar for veg og jernbane.

Silingsrapport 2017-11-15

- 134 -

134 av 134

2017-11-15

