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Sammendrag  

Osterøy kommune er i gang med  reguleringsplanarbeid for ny fylkesveg 566 
gjennom Vesetgjelet, øverst i Mjelddalen. Planstrekningen er ca. 2 km lang og 
inkluderer ombygging av krysset mot Haus. 

Arbeidet med vurdering av alternativ for videre regulering har vist seg mer 
ommfattende enn opprinnelig planlagt. Som en del av planarbeidet er derfor  
denne silingsrapporten utarbeidet.  

I rapporten er det brukt en forenklet KU-metodikk med utgangspunkt i Håndbok 
041. Det er fem alternativ som er utredet :  

• Alternativ A, veg i dagen (mot Mjelddalen) 

• Alternativ B, kort tunnel 

• Alternativ C, lang tunnel vest for gjelet 

• Alternativ D, dobbelskjæring 

• Alternativ E, mellomlang tunnel øst for gjelet 

Alternativene har vært kostnadsberegnet etter Anslag metoden i samarbeid 
med Statens vegvesen. 

Etter en samlet vurdering anbefaler Norconsult å gå videre med alternativ B 
som reguleringsløsning. 
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1 Bakgrunn 
Osterøy kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide reguleringsplan for ny fylkesveg 
gjennom Vesetgjelet, en planstrekning på ca. 2 km som også tar med seg nytt kryss mot Haus. 
Skissefasen med vurdering av varianter og alternativ er blitt mer omfattende enn planlagt. Denne  
rapporten skal kort redegjøre for alternativene som har vært utredet på nivå tilsvarende 
kommunedelsplan og komme med en anbefaling av hvilket alternativ som bør reguleres videre. 

Planarbeidet har vært ledet av følgende representanter fra Osterøy kommune : 

• May Britt Hernes, Roald Hovden og Laura Ve 

Fra Statens vegvesen har følgende deltatt : 

• Sindre Lillebø, Steinar Solberg, Anne Marte Espelund og Lilly Mjelde 

Silingsrapporten og planmateriell har vært utarbeidet av Norconsult med følgende medarbeidere : 

• Erik Sterner, Lars Roald Kringeland og Kjell Ove Hjelmeland 

 

 

Fig. 1 : Mjelddalen, med sørlige del av planområdet midt på bildet, sett fra Haus 
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2 Dagens situasjon 
Planområdet omfatter østre og øvre del av Mjelddalen og Vesetgjelet. Mjelddalen er et lokalt viktig,  
frodig kulturlandskap som strekker seg fra fjorden i vest opp mot fjellet i øst. Vesetgjelet er et   
særmerket, smalt gjel som går sør/nord og «huser» vegen mellom Haus  og Lonevåg. I 
overgangen mellom disse dalområdene ligger et mindre boligområde "Kolabakken". 
Kulturlandskapet over Vesetgjelet – Vesetplatået er også et frodig kulturlandskap, men dette 
berøres ikke direkte av vegalternativene. 

Dagens veg på planstrekningen har en horisontalkurvatur som ikke lenger holder mål i forhold til 
dagens krav. Det er ikke noe tilbud til myke trafikanter, og det er mange avkjørsler langs 
strekningen. Siktforholdene i krysset mot Haus er ikke gode og tungtrafikk som kjører oppover 
Vesetgjelet skaper køer. Det er ikke gode partier for forbikjøring. 

Standarden på fylkesvegen i dag bærer preg av at det er en gammel bygdeveg som er blitt 
utbedret over flere runder og at den nå er utdatert. 

 

Fig. 2 : Mot "Kolabakken" og kryss mot Haus, sett mot nord 
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. 

 

Fig. 3 : Ortofoto, kryss mot Haus i nedre del av bildet, Vestgjelet i øvre 
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2.1 GEOLOGI 

Berggrunnskart fra NGU viser at bergarten i området består av diorittisk og granittisk gneis, stedvis 
med innslag av migmatitt og amfibolitt. Observasjoner viser en middelskornet bergart som veksler 
mellom lyse og mørke partier. Også graden av foliasjon varierer betydelig over korte avstander.  

 

 Fig. 4 : Berggrunnskart fra NGU. Traséalternativene A og B er markerte med blå linje.   

 

Følgende trender i oppsprekking er kartlagt. 

1. Den dominerende oppsprekkingen går parallelt med foliasjonsretningen. Denne har strøk 
N140–170°. Fallet er hovedsakelig mellom 65–85° mot øst. Lokalt er fallvinkel på 40° mot 
vest observert. Sprekkeavstanden varierer fra 5 cm for riss til 3 m for gjennomsettende 
sprekker. Gjennomsettende sprekker langs foliasjonsplanet er observert langs hele 
traséen, men graden av foliasjonsoppsprekking varierer betydelig over korte avstander. 
Observerte sprekkelengder i skjæringene er opptil 10 m. 

2. Sprekker med strøkretning N150–170° og fall 60–85° SV. Opptrer både som riss og mer 
gjennomsettende sprekker som står tilnærmet normalt på foliasjonsretningen.   

Diorittisk til 
granittisk gneis, 
stedvis 
migmatitt.  

A 

B 

N 
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3. Subhorisontale riss og mindre sprekker (fallvinkel 0 - 25°) med varierende strøk. Opptrer 
ofte som riss og mindre gjennomsettende sprekker. Typisk avstand mellom riss er 0,4m, 
mens mer gjennomsettende sprekker har typisk avstand 1,5 m. Største observerte 
sprekkelengde er 5 – 6 m. 

I tillegg til disse sprekkene opptrer enkeltsprekker i flere ulike retninger. 

Ifølge geologisk rapport for Tiråstunnelen (SVV 1997) opptrer dominerende svakhetssoner i 
området parallelt foliasjonen. Kartet viser mange strukturer og søkk i terrenget som styrker dette 
inntrykket. Registreringer i eksisterende bergskjæringer viser soner parallelt foliasjonen med opptil 
20 – 30 cm mektighet med sterkt omvandlet og oppknust materiale. Sonene inneholder 
glimmermineraler og stedvis også leirfraksjon. Strukturen er flisig. Sonene har hovedsakelig steilt 
fall mot øst men har stedvis bølgete og varierende fall mellom 55 – 70° mot øst. Kartlegging 
tilnærmet normalt på foliasjonen langs totalt ca. 115 meter bergskjæring avdekket 3 slike soner.   

Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene i den sørlige delen av området består av tynt 
morenedekke. Langs Vesetgjelet viser kartet bart fjell.  

 

 Fig. 5 :Løsmassekart fra NGU. Traséalternativene A og B er vist med blå linje. 

 

 

 

A 

B 

N 
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2.2 LANDSKAPSVERDIER 

Sørlige del av planområdet – Mjelddalen  vurderes til å ha høy landskapsverdi og stor synlighet - som kultur- 
og naturlandskapspreget “bakvegg” i dalen. 

Fig. 6 : Mjelddalen med “bakvegg”, her sett i mørk slagskygge. 

 

 Fig. 7 : Kulturlandskap ved vegen øverst i Mjelddalen – en del av 

“bakveggen” 

 

I elvegjelet og nordover Vesetgjelet er landskapsverdiene knyttet til opplevelse av rik vegetasjon og enkelte 
kulturminneelementer langs vegen (vegfar med steinbro og murt bro), se under kapittel om Kulturminner og 
Naturverdi. For øvrig er Vesetgjelet en relativt trang og lite solrik dalkløft med middels til liten landskaps-
verdi.  

Veg videre nordover er ikke eksponert mot Mjelddalen, men ved at vegen er hovedforbindelsen mellom 
broen og kommunesenteret vil den ha relativt stor trafikk og omgivelsene til denne vil derfor likevel være 
middels eksponert. 

 

2.3 KULTURMINNER 

På befaring ble kulturlandskapsverdiene i Mjelddalen registrert. I tillegg ble det bemerket at det fins ruiner av 
et kvernhus i elvegjelet, men ingen av deltakerne kunne påvise kvernhuset nøyaktig på denne befaringen. 

Andre synlige objekter var gammelt kryssende vegfar nord for elvegjelet, med steinbro tilsynelatende i ett 
stort skifersteinstykke vest for vegen og steinmurt vegfar/mindre bro på østsiden. Statens vegvesen sin 
medarbeider på nyere tids kulturminner vil kunne registrere dette mer nøyaktig og vurdere 
kulturminneverdien. 
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 Fig. 8 :Steinbro i gammelt vegfar vest for vegen 

 

Fig. 9 : Vegmur/bro i gammelt vegfar øst for vegen 

 

Fylkeskonservator har uttalt at det ikke er kjente fornminner i området, men at det likevel er potensiale for 
funn som de må ut å befare. Begge arbeider bør igangses så fort som mulig, slik at en kan få konstatert 
verdi og dermed følgene av dette for utforming så tidlig som mulig i den videre planleggingen. 

 

 

2.4 NATURVERDI 

Grunnlaget for dette avsnittet er generelle observasjoner på befaring. Det er  ikke utført 
spesialistundersøkelser med artsstudier/kildesøk ut over enkeltsøk i Artsdatabasen. Artsdatabasen viser ikke 
noen observasjoner i området. 

Kulturlandskapet som kan bli berørt vurderes å ha middels potensiale for biologisk mangfold. Det antas å 
kunne ha naturverdi ut ifra alder, klima og berggrunn, mens det er relativt åpent og ser ut til å ha middels 
stort artsmangfold og middels eller liten variasjon i skiktning. I sør, i området som kan bli berørt av kobling av 
veg mot Haus er det lauvskog og/eller gjengrodd kulturmark som gir inntrykk av potensiale for middels verdi 
for biologisk mangfold. 

 

 

Fig. 10 :Skog/muligens gjengrodd kulturlandskap som kan bli 

berørt av fylling for kobling av veg mot Haus. 

 

 Fig. 11 : Kulturlandskap i drift øverst i Mjelddalen – sett mot 

elvegjelet. 
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I elvegjelet og videre nordover i dalen er det flerskiktet, rik lauvtre-vegetasjon, med høgstaudearter i 
feltskiktet og edellauvtreslag som hegg, ask, hassel, lønn m.m. Dette indikerer næringsrik berggrunn og godt 
lokalklima. I tillegg er det en del planteskog av gran og mer nøysomme lauvtrearter som selje og bjørk som 
indikerer middels til lavt potensiale for biologisk mangfold. Samlet sett vurderes området til å ha høyt til 
middels potensiale for bilologisk mangfold. 

Fig. 12 : Edellauvskog ved elvegjelet 

 

Fig. 13 : Rik lauvskog i skråning nordover dalen 
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3 Presentasjon av alternativ 
3.1 OVERSIKTSKART 

Det har vært vurdert 6 
hovedalternativ. Alt. kort C er 
lagt til side og alternative  
A – E er ført videre. 
Opprinnelig var kun Alt. A og 
B med. Etter kontordagen i 
august kom alt. C med og i 
neste omgang ble alt. kort C, 
D og E utarbeidet. I det 
følgende beskrives disse 5 
hovedalternativene mer i 
detalj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 : Vurderte alternativ 

Mjelddalen 

Vesetplatået



    Oppdragsnr. : 5112255 

 Dokument nr. : 2 

Vesetgjelet,vurdering av alternativ 

Forenklet silingsrapport |    Revisjon : 00 

 

n:\511\22\5112255\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5112255 silingsrapport enkel.docx   | Side 15 av 39

 

3.2 DIMENSJONERINGSKLASSE 

Revidert utgave av Håndbok 017 tilsier at dimensjoneringsklasse U-H4 bør brukes. Dette er en 
utbedringsklasse for nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger med ÅDT (årsdøgntrafikk) 4000 
– 8000 og fartsgrense 80 km/t. Far NVDB har vi at ÅDT pr. i dag på fylkesvegen er 2800. 
Vegbredden inkludert skulder 10 meter, I sårbart terreng kan dette reduseres til 8,5 meter.  
Minimum horisontalkurvatur er radius 250 m og vertikalkurvatur  radius 1000 m (lavbrekk) og radius 
3000 m (høybrekk). I kryss er minimum horisontalkurvatur lik. 

Langs ny veg i dagen er det lagt til grunn 3 meter gangveg og 3 meter grøntbelte. I tunnelene skal 
det ikke gå fotgjengere. Det er valgt tunnelklasse T10,5 i tunnelene og sikkerhetsklasse C. 

De ovennevnte parametre er benyttet i samtlige alternativ. Bruk av krabbefelt har vært drøftet, men 
det er ikke funnet grunnlag i vegnormalene for å ta dette med. Nordre del av Vesetgjelet vil kunne 
fungere som planlagt forbikjøringstrekning. 

3.3 NORMALPROFIL 

Med U-H4 , grøntbelte og gangveg blir samlet vegbreddde inkludert grøftebredde på 21,1 m. Da er 
det  forutsatt sårbart terreng. Tegningen under illustrerer oppbyggingen ved senking av vegen i 
forhold til eksisterende situasjon med antatt fjellskjæring på begge sider. Dette normalprofilet går 
igjen på samtlige alternativ der vegen går i dagen og der det er planlagt gang og/sykkelveg parallelt 
med hovedvegen. 

 

Fig. 15 : Normalprofil 
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3.4 KOSTNADSELEMENTER 

Alternativ A og B var kostnadsregnet ved Anslagmetoden 5. september 2011. Enhetsprisene som kom fram i 
denne samlingen er også brukt på kostnadselementene i alternativ C, D og E. En av forutsetningene den 
gang var at masseoverskuddet skulle fraktes til Espevoll som mottaksområde. Denne forutsetningen gjelder 
ikke lenger, noe som vil virke inn på denne posten. 

Anleggstekniske forhold er ikke prissatt særskilt i beregningene. Til en viss grad er de tatt med i 
enhetsprisene. Det er heller ikke tatt med eller gjort noen vurderinger av reise- og ulykkeskostnader. 

I  tabellen under er det listet opp de viktigste kostnadselementene som er tatt med i beregningen. Dette er et 
utklipp fra planleggingsnotatet, som var en del av forberedelsene til kostnadsberegningen. 

 
  

Beskrivelse av 

kostnadselement Enhet

Alt. A           

1920 m

Alt. B       

1885 m

Alt. C

2370 m

Alt. D     

2080 m

Alt. E      

2020 m

Hovedveg m/gs-veg, 21 m m 1430 1225 0 1210 740
Hovedveg, 8,5 m bredde 402 335 1150 870 320
Tunnel,  T10,5 m 0 325 1220 0 960
Bro, 10 m m/rekkverk m 88 0 0 0 0
Sideveger, 7 m bredde m 220 340 260 220 340
Atkomstveg, 5 m bredde m 1000 1000 0 1000 1000
Undergang fotgjengere stk 0 1 0 2 1
Undergang kjørende stk 1 0 1 0 0
Overskudds/ 
underskuddsmasser m3 110000 180000 -33000 72000 230000
Gangbro stk 1 1 0 1 0
Gangveg m 350 400 100 200 300
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3.5 ALTERNATIV A 

3.5.1 Kort beskrivelse  

Alternativ A har en totallengde på 1920 m veg i dagen, og er en løsning uten tunnel. Stigningen er 
på vel 7 %, det samme som Vesetgjelet i dag. Vegen til Haus vil gå i en kulvert under ny veg, som 
vil ligge på fylling øverst i Mjelddalen. Langs østsiden av Vesetgjelet samles dagens 4 avkjørsler i 1 
avkjørsel. Dette er løst på samme måte i alternativ B og D. Ved denne avkjørselen er det planlagt 
ny gangbro i forbindelse med busslommeparet her. Det blir og busslommer ved krysset til Haus. 

Se vedlagte plan- og profltegninger for samtlige alternativ i vedlegg bakerst i rapporten. 

3.5.2 3D skisser 

Det er utarbeidet en grov 3D modell av prosjektet, supplert med ortofoto over strekningen (ortofoto 
dekker ikke hele modellen – område uten ortofoto ses med jevn grønnfarge i bakgrunnen av  
bildene). 3D skissene er utarbeidet som en grov presentasjon av alternativene. Underganger og 
gangbroer er ikke tatt med i denne omgang. For hvert alternativ er det valgt ståsteder som belyser 
løsningen, sett fra Mjelddalen, fra sør og fra nord. 

 

Fig. 16 : Alt. A, Fjernvirkning sett fra Mjelddalen 
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Fig. 17 : Alt. A, oversiktsperspektiv fra sør, dagens kryss mot Haus midt på bildet til høyre. Nytt 

skar ses i øvre del av bildet til høyre.(Gjenstående "fjellskalk" til høyre skal fjernes og terrenget 

arronderes.) 

 

Fig. 18 : Alt. A, fugleperspektiv  mot sør fra Vesetplatået 
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Fig 19 : Alt. A, fra øverst i Vestgjelet, sett mot sør (likt for alt. A, B og D.) 

3.5.3 Vegstandard  og trafikksikkerhet 

• Vegnormaler : Løsningen tilfredsstiller  kravene i vegnormalene for kjøreveg, men 
eksisterende topografi er ikke i samsvar med krav til universell utforming for gangveg. 
(gangveg følger hovedveg med stigning på 7 %) 

• Kryss : Kryss flyttes til ytterkurve som gir bedre siktforhold 

• Horisontalkurvatur : Rmin er 250 m. Rmin ved kryss er 400 m. 

• Vertikalkurvatur :  "Jevnet ut" med 7 % stigning, tilsvarende dagens forhold i Vesetgjelet. 

• Avkjørsler : Bebyggelse nord for krysset til Haus samles i en kombinert atkomstveg og 
g/s-veg (dagens veg) med avkjørsel til vegen til Haus (ved pr. 350). Avkjørsler langs 
østsiden av Vesetgjelet samles i en avkjørsel ved pr. 1300. 

• Gangveg : Enkelt å få til planfri kryssing av gangveg ved krysset mot Haus. 

Stigningsforhold som for ny veg, ca. 7 %. 

• Busslommer : Busslommer etableres ved undergangen til Haus og ved ca. pr. 1300. 

• Trafikksikkerhet : Risiko for isdannelse på bro over juvet. Bro ligger med stigning og 
kurve/kontrakurve. God løsning for myke trafikanter. 

• Støy : Det antas at flere boliger er utsatt i Alt. A enn i øvrige alternativ, men tilnærmet likt 

alt. C. 
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3.5.4 Ingeniørgeologi 

• Ras : Traseen trekkes bort fra utsatt område nederst i Vesetgjelet (Alternativ B og D). Mindre 
rasutsatt enn alt. B, D og E ved pr. 100 – 330. Langs Vesetgjelet (nordover fra profil ca. 800) 
vurderes skredfaren som reell, og det er behov for inspeksjon av flere berghamrer før eller 
under anleggsfasen. Behov for sikringstiltak kan være aktuelt, etablering av god fanggrøft vil 
redusere risiko for stein på veg betydelig. Stedvis ventes det behov for å fjerne mindre 
mengder urmasser og vegetasjonsdekke for å oppnå stabilitet til sideskråningene.  

• Geologi: Alternativet vurderes som gjennomførbart. Alternativet vil medføre høye 
bergskjæringer på over 30 meter. Oppsprekkingsgraden varierer og sikringsomfanget vil måtte 
tilpasses dette. Bergsikring ventes i hovedsak utført med bergbolter og noe bergbånd. I 
dårligere partier kan det bli behov for opphenging av steinsprangnett. I høye bergskjæringer 
kan det være aktuelt å sikre større deler av arealet med isnett. 

3.5.5 Landskapsverdier 

Stor fylling ved påkobling mot Haus, eksponert mot Mjelddalen. (Dette alternativet har ca. 80 m 
lang bro øverst mot nord i Mjelddalen.) 

Middels eksponert skjæring på opp til 30 m ved pr. 700, området krever ny landskapsforming. 

En del middels eksponerte større skjæringer videre nordover dalen. 

3.5.6 Kulturminner 

Vi har ikke nøyaktige data på plassering av kvernhus, men alt. A berører dette området mindre enn 
alt. B 

3.5.7 Naturverdier 

Noe overfylling av skog/ kulturlandskap ved påkobling av veg mot Haus. Bro over elvegjel skåner 
dette. Nedsprenging av bergkant og en del sideterreng med relativt rik vegetasjon nordover. 

3.5.8 Kostnader 

• Massebalanse : Estimert masseoverskudd på ca. 110 000 m3 . Forutsatt at “skalk” på ca. 
25. 000 m3 nederst i Vestgjelet ved pr. 750 deponeres ved krysset ved Haus. 

• Anleggsgjennomføring : Utfordringer med å håndtere trafikken i Vesetgjelet samtidig 
med bygging, men det er gjennomførbart. 

• Eiendom og grunnerverv : Det kan bli aktuelt å rive et hus pga. kort avstand til vegen. 

• Kostnader : Alt. A med bro over juvet er kostnadsregnet til 135 mill. kr. Dette er utført på 
kommunedelplannivå med tilhørende usikkerhet på +/- 25 %. 
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3.6 ALTERNATIV B 

3.6.1 Kort beskrivelse 

Alternativ B er 1885 lang, hvorav 325 m er tunnel. Stigningen er på vel 7 %. Nytt kryss mot Haus er 
flyttet sørover, slik at frisiktkrav på 240 mm fra tunnelmunningen tilfedstilles. I forbindelse med 
busslommeparet ved krysset er det planlagt en undergang under hovedvegen, slik at det opnås 
planfri kryssing. I øvre del av Vesetgjelet er alternativ A og B identiske. 

3.6.2 3D-skisser 

3D-skissene er utarbeidet som en grov presentasjon av alternativene. Underganger og gangbroer 
er ikke innarbeidet, og kryss er ikke detaljutformet. 

 

Fig. 20 : Alt. B, sett fra Mjelddalen. 
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Fig. 21 : Alternativ B, oversiktsperspektiv fra sør, dagens kryss mot Haus midt på bildet til høyre. 

 

Fig. 21 : Alternativ B, fugleperspektiv  mot sør fra Vesetplatået 
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3.6.3 Vegstandard og trafikksikkerhet 

• Vegnormaler : Løsningen tilfredsstiller  kravene i vegnormalene for kjøreveg, men 
eksisterende terrengsituasjon er ikke i samsvar med krav til universell utforming for 
gangveg. (150 m gangveg med stigning på 10 %) 

• Kryss : Kryss plasseres ved 2 X stoppsikt, dvs. min. 240 m fra tunnelmunning 

• Horisontalkurvatur : Krav til sikt gir R=580 m ved 80 km/t i tunnel. Denne radiusen gir 

mindre overdekning i tunnel. Alternativt kan radius reduseres og ekstra sideareal (på 

eksempelvis 1 m) sprenges ut. 

• Vertikalkurvatur : Ved nordre tunnelportal ligger lengdeprofilet lavt slik at g/s-vegen kan 

føres over. Dette gir også bedre overdekning for tunnelen. Samtidig får vi økte 

skjæringshøyder. 

• Avkjørsler : Atkomst for bebyggelse nord for krysset til Haus samles i en kombinert 
atkomst-veg og g/s-veg (dagens veg) med avkjørsel til vegen til Haus (ved pr. 350). 
Avkjørsler langs østsiden av Vesetgjelet samles i en avkjørsel ved pr. 1300, tilsvarende 
alternativ A..  

• Gangveg : Ved planlagt nordre tunnelmunning  hvor gangveg går over blir det en  

strekning på 150 m med stigning 10 %. Også ved krysset til Haus må det lages en 

undergang i forbindelse med busslommene. 

• Busslommer : Busslommer etableres ved nytt kryss til Haus. Nordgående busslomme må 
“mates” via gangrampe fra undergang foran søndre tunnelmunning. Også busslommer ved 
pr. 1500. 

• Trafikksikkerhet : Erfaring viser høyere ulykkesfrekvens ved tunnelmunninger enn ved 

veg i dagen. God løsning for myke trafikanter og kjørende. 

• Støy :  Færre boliger er berørt enn ved dagens situasjon. 

3.6.4 Ingeniørgeologi 

• Ras : Nordre tunnelmunning, og strekningen ca. 100 meter nordover fra påhugg ligger tett på 
potensielt rasområde. Aktuelt å bygge portal et stykke ut fra påhugg, samt å trekke påhugget 
så langt mot vest som mulig. Traseen nord for tunnelen går gjennom hele Vesetgjelet og flere 
berghamrer må (som beskrevet i alternativ A) underøkes nærmere. Også stekningen fra profil 
100 til påhugg sør ligger nærmere potensielt skredutsatt li enn alternativene A og C. Vår 
vurdering er at det aller meste av mindre steinsprang fra denne lia vil stoppe før det når veg. 
Ved særlig ugunstige forhold (som ved ekstreme værforhold), og spesielt dersom større 
bergparti løsner, vil det være fare for at skredet kan nå ny vegtrasé. Fanggrøft bør etableres og 
det kan bli aktuelt med ekstra sikringstiltak.  

• Geologi: Basert på det vi vet i dag vurderes tunnelalternativet som gjennomførbart. Det er noe 
usikkerhet knyttet til nødvendig sikringsomfang i forbindelse med etablering av det nordlige 
påhugget som ligger nær en mulig svakhetssone. Basert på eksisterende kunnskap vurderes 
det sørlige påhugget som gjennomførbart. Løsmassemektighet ved påhugget er ukjent, men 
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ventes å være begrenset. For tunneltraseen for øvrig stiller begrenset bergoverdekning og 
nærhet til bebyggelse krav til anleggsgjennomføringen, bl.a gjennom strenge krav til rystelser 
og støy. Det knyttes noe usikkerhet til opptreden, forløp og bergmassekvalitet til to mulige 
svakhetssoner som krysser/ligger nær traseen. Disse bør sjekkes ut med fjellkontrollboringer 
for å avdekke bergoverdekningen. Bergmassekvaliteten i søkkene er ukjent og vil kunne 
påvirke sikringsomfanget. Det ventes generelt lite løsmasser over traseen. Det ventes behov 
for systematisk sikring med sprøytebetong, og boltesikring noe over middels gjennom hele 
tunnelen. I høye bergskjæringer (påhugg) kan det være aktuelt å sikre større deler av arealet 
med isnett. 

3.6.5 Landskapsverdier 

Mindre fylling ved påkobling mot Haus enn alt. A, C og D.  Noe inngrep øverst i elvegjel, men 
dersom gangveg føres gjennom tunnel kan en trolig spare mye av inngrepet her. 

En del middels eksponerte, større skjæringer videre nordover dalen. 

 

3.6.6 Kulturminner 

Gammel steinbru nederst i Vesetgjelet (pr. 700) må fjernes. 

3.6.7 Naturverdier 

Klart mindre overfylling av skog ved påkobling veg mot Haus enn alt. A, C og D. Noe berøring av 
bekk langs veg. En del sideterreng med relativt rik vegetasjon berøres nordover. 

3.6.8 Kostnader 

• Massebalanse : Estimert masseoverskudd på ca. 180 000 m3.  

• Anleggsgjennomføring : Senket lengdeprofil over ca. 300 m medfører skyttelanlegg i 
anleggsfasen med  kun ett kjørefelt. Krever midlertidig vegomlegging i forbindelse med 
bygging av nordre tunnelmunning. 

• Eiendom og grunnerverv :  Ingen hus må rives. Brønner til de øverste husene i 
Kolabakken må sannsynligvis saneres på grunn av tunnelarbeidet. 

• Kostnader : Alternativ  B med bro over juvet er kostnadsregnet til 162 mill. kr. Dette er 
utført på kommunedelsplannivå med tilhørende usikkerhet på +/- 25 %. 
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3.7 ALTERNATIV C 

3.7.1 Kort beskrivelse 

Alternativ C har en lengde på 2370 m, der 1220 m er tunnel. Stigningen er på vel 6,2 %. Vegen til 
Haus vil gå i en kulvert under ny veg, som vil ligge på fylling øverst i Mjelddalen. Ved det nye 
krysset er det planlagt et busslommepar. Vestgjelet blir som i dag og vil fungere som en lokal 
atkomstveg. Lengst i nord ved Rolland bygges det ca. 300 m ny fylkesveg mot tunnelmunningen og 
nytt kryss mot eksisterende veg. 

3.7.2 3D skisser 

 

Fig. 23 : Alt. C, sett fra Mjelddalen 
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Fig. 24 : Alternativ C, oversiktsperspektiv fra sør, dagens kryss mot Haus midt på bildet til høyre. 

 

Fig. 25 : Alternativ C, området ved nordre tunnelmunning (Rolland), sett mot sør. Kryss på toppen 

av Vestgjelet til venstre.  
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3.7.3 Vegstandard og trafikksikkerhet 

• Vegnormaler : Løsningen tilfredsstiller  kravene i vegnormalene for kjøreveg. Dagens veg 
gjennom Vesetgjelet opprettholdes som lokal atkomstveg og gang/sykkelveg. 

• Kryss : Kryss mot Haus flyttes til ytterkurve som gir bedre siktforhold. Kryss lengst nord 
plasseres ved 2 X stoppsikt, ca. 240 m fra tunnelmunning. 

• Horisontalkurvatur : Rmin er 250 m. Rmin ved kryss er 400 m. Rmin er 580 m i tunnel 
ved 80 km/t for å tilfredstille stopsikt. Alternativt kan profilet utvides. 

• Vertikalkurvatur : Ca. 6,2 % stigning i tunnelen. 

• Avkjørsler : Bebyggelse nord for krysset til Haus samles i en kombinert atkomstveg og 
g/s-veg (dagens veg) med avkjørsel til vegen til Haus (ved pr. 350). Avkjørsler i Vesetgjelet 
beholdes som i dag. 

• Gangveg : Enkelt å få til planfri kryssing av gangveg ved krysset mot Haus. Dagens veg 

gjennom Vesetgjelet opprettholdes som lokal atkomstveg uten tiltak.Stigningsforhold som 

for ny veg, ca. 7 %. 

• Busslommer : Busslommer etableres ved undergangen til Haus og ved krysset ved 
Rolland. Busstopp i Vesetgjelet beholdes som i dag. 

• Trafikksikkerhet : Høyere ulykkesfrekvens ved tunnelmunningene enn ved veg i dagen. 

Fare for isdannelse ved sørlige tunnelåpning, som ligger over elveleiet. God løsning for 
myke trafikanter. 

• Støy : Alternativ  C  antas støymessig noe bedre enn alternativ A, da avstanden fra boliger 

er noe større. 

 

3.7.4 Ingeniørgeologi 

• Ras: Alternativet som gir minst raseksponering for kjørende.  

• Geologi: Tunnelalternativet vurderes som gjennomførbart på nåværende tidspunkt. 
Utenom påhuggene er overdekningen 20-100 meter, noe som er akseptabelt. Ved 
passering under gårdsbruk er overdekningen 70-80 meter, altså er tunnelen i god avstand 
fra bebyggelsen. Ved påhugg sør er det ca. 100 meter i luftlinje til hus på sørsiden av 
gjelet. Ved påhugg sør ventes det å være noen mindre berghamrer, ellers bratt, men stabilt 
terreng. Det er per i dag ikke adkomst for større maskiner, dette må etableres. Påhugget 
går tilnærmet vinkelrett på åssiden, dette gir korte (eller ingen) forskjæringer. Nordlige del 
av traseen, samt påhugg nord er ikke befart. Påhugg nord er tegnet skrått inn i en åsrygg. 
Det kan derfor bli forskjæring langs vestre side av påhugget. NGU løsmassekart viser bart 
fjell/tynt løsmassedekke i området.  
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3.7.5 Landskapsverdier 

Forslaget innebærer to store fyllinger ved påkobling mot Haus og over elvegjel. Disse er svært  
eksponert mot Mjelddalen.  Moderat inngrep i landskapet ved Espevoll. Dersom alternativet skulle 
velges,  er det ønskelig å samle vegarealene i nord noe mer. 

 

3.7.6 Kulturminner 

Vi har ikke nøyaktige data på plassering av kvernhus, men alt. C berører dette området mindre 
grad enn alt. A og B. 

3.7.7 Naturverdier 

Noe overfylling av skog/ kulturlandskap ved påkobling av veg mot Haus. Stor fylling over elvegjel 

fjerner edellauvskog med potensiale for stort biologisk mangfold. 

3.7.8 Kostnader 

• Massebalanse : Estimert masseunderskudd  på ca. 33.000 m3. 

• Anleggsgjennomføring : Alt. C går i hovedsak utenom eksisterende veg. Gode forhold 

for anleggsgjennomføring. 

• Eiendom og grunnerverv :  Ingen  hus må rives. 

• Kostnader :  Alternativ  C er kostnadsregnet til  218 mill. kr. Dette er utført på 

kommunedelplannivå med tilhørende usikkerhet på +/- 25 %. 
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3.8 ALTERNATIV D 

3.8.1 Kort beskrivelse 

Alternativ D  er 2080 m lang, og er en løsning uten tunnel. Stigningen varierer fra 8 % i sør, så et 
kort parti med 1 % før stigningen blir 7 % som dagens veg. Av hensyn til stigningen til hovedvegen 
må krysset mot Haus flyttes ca. 250 m lenger mot sør i forhold til i dag. Her blir det etablert et 
busslommepar med undergang mot øvrig vegsystem. For øvre del av Vesetgjelet er alternativ D likt 
med alt. A og B. 

3.8.2 3D skisser 

 

Fig 26 : Alt. D, sett fra Mjelddalen 
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Fig. 27 : Alternativ D, oversiktsperspektiv fra sør, dagens kryss mot Haus midt på bildet til høyre. 

 

Fig 28 : Alternativ D, fugleperspektiv  mot sør fra Vesetplatået 
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3.8.3 Vegstandard og trafikksikkerhet 

• Vegnormaler : Løsningen tilfredsstiller  kravene i vegnormalene for kjøreveg, men 
eksisterende topografi tillater ikke oppfylling av krav til universell utforming for gangveg. 
(gangveg følger hovedveg med stigning på 7 %) 

• Kryss :  Av hensyn til stigningen, plasseres krysset mot Haus på samme sted som i alt. B 
og E. 

• Horisontalkurvatur : Rmin er 300 m. Kryss er på rettlinje. 

• Vertikalkurvatur : I sør 8 % over ca. 700 m, så utflating på 1 % før 7 % videre nordover i 

Vesetgjelet. 

• Avkjørsler : Bebyggelse nord for krysset til Haus samles i en kombinert atkomstveg og g/s-
veg (dagens veg) med avkjørsel til vegen til Haus (ved pr. 350). Avkjørsler langs østsiden 
av Vesetgjelet samles i en avkjørsel ved pr. 1300. 

• Gangveg :  Stigningsforhold som for ny veg, ca. 7 %. Undergang sør for dobbelskjæring 

mot busslomme og nord for dobbelskjæring, nederst i Vesetgjelet. Her vil det bli partier 

med 10 % stigning. 

• Busslommer :  Busslommer etableres ved krysset og undergangen til Haus og ved ca. pr. 
1500. 

• Trafikksikkerhet : God løsning for myke trafikanter og kjørende. 

• Støy : Støymessig tilnærmet lik alternativ B 

 

3.8.4 Ingeniørgeologi 

• Ras : Rasutsatt løsning, krever oppsett av fangnett mot steinsprang og eventuell sikring av 

løsmasser ved topp skjæring. Fra profil ca. 600 – 900 ligger det bratt li med berghamrer ovenfor den 
østlige siden av traseen. Faren for steinsprang fra skråningen er ikke detaljkartlagt, men vurderes ut 
fra den bratte topografien som reell. De store skjæringshøydene kombinert med det bratte terrenget 
ovenfor medfører behov for god grøftebredde. En kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at det 
vil være behov for skredsikring i form av stabilisering av løsmasser på topp av skjæring, samt 
fangnettgjerder mot steinsprang langs skjæringskanten. Dette alternativet medfører også den 
traseen som, sammen med alternativ E, går nærmest den noe skredutsatte lia ved profil ca. 300 til 
450. Kan bli behov for sikringstiltak (fangnettgjerde eller skredvoll) langs deler av denne strekningen. 
 
Geologi: Alternativet vurderes som gjennomførbart. Alternativet vil medføre høye bergskjæringer på 
over 30 meter. Oppsprekkingsgraden varierer og sikringsomfanget vil måtte tilpasses dette. 
Bergsikring ventes i hovedsak utført med bergbolter og noe bergbånd. I dårligere partier kan det bli 
behov for opphenging av steinsprangnett. I høye bergskjæringer kan det være aktuelt å sikre større 
deler av arealet med isnett. 
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3.8.5 Landskapsverdier 

Mindre fylling (enn i alt. A) ved påkobling mot Haus , eksponert mot Mjelddalen.  Stor del av tosidig 
fjellskjæring bak boligområdet vil bli svært eksponert mot Mjelddalen, og inntrykket  vil dempes 
minimalt over tid.  Alternativet gjør et  dramatisk kutt inn i landskapsformen på stedet, med 
linjeføring som er svært fremmed for stedet. Alternativet er vist uten inngrep øverst i elvegjel, 
videre er det en del fylling oppover langs eksisterende veg. En del middels eksponerte skjæringer 
videre nordover dalen. Negativ reiseopplevelse med blant annet dobbeltsidig skjæring. 

 

3.8.6 Kulturminner 

Går klar av kvernhusområde og unngår gammel steinbru -  ved bruk av mur. 

3.8.7 Naturverdier 

Klart mindre overfylling av skog ved påkobling av veg mot Haus enn alternativ A og B. Naturmark 
forsvinner over dobbeltsidig skjæring. Noe berøring av bekk langs veg. En del sideterreng med 
relativt rik vegetasjon berøres nordover. 

3.8.8 Kostnader 

• Massebalanse : Estimert masseoverskudd på ca. 72.000 m3. 

• Anleggsgjennomføring : Anleggsmessig krevende med flere midlertidige veger i 

anleggsfasen. Behov for skyttelanlegg, det vil si flyttbart signalanlegg. 

• Eiendom og grunnerverv : Ingen  hus må rives. Beitemarker og skogsareal begrenses. 

• Kostnader :  Alternativ  D er kostnadsregnet til  110 mill. kr. Dette er utført på 

kommunedelplannivå med tilhørende usikkerhet på +/- 25 %. 
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3.9 ALTERNATIV E 

3.9.1 Kort beskrivelse 

Alternativ E er 2020 m lang, der 960 m er tunnel. Stigningen er 6 % i tunnelen og 7 % i Vestgjelet.I 
sør er alt. B og E tilnærmet like. Nordre tunnelmunning er ved ca. pr. 1300. Her er det planlagt en 
undergang for fotgjengerne og en gangbro i forbindelse med busslommeparet. Sør i Vesetgjelet 
beholdes vegen som i dag. Lengst nord i Vesetgjelet utbedres og beholdes dagens avkjørsel på 
østsiden. 

3.9.2 3D skisser 

 

Fig. 29 : Alternativ E, sett fra Mjelddalen 
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Fig. 30 : Alternativ D, oversiktsperspektiv fra sør, dagens kryss mot Haus midt på bildet til høyre. 

 

Fig. 31 : Alternativ E, fugleperspektiv  mot sør fra Vesetplatået 
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3.9.3 Veg og trafikksikkerhet 

• Vegnormaler : Løsningen tilfredsstiller  kravene i vegnormalene for kjøreveg, men 
eksisterende topografi tillater ikke oppfylling av krav til universell utforming for gangveg. 
(gangveg følger hovedveg med stigning på 7 %) 

• Kryss : Kryss plasseres ved 2 X stoppsikt, dvs. min. 240 m fra tunnelmunning 

• Horisontalkurvatur : Krav til sikt gir R=580 m ved 80 km/t i tunnel. 

• Vertikalkurvatur : 6,2 % stigning i tunnelen, 7 % i Vesetgjelet. 

• Avkjørsler : Bebyggelse nord for krysset til Haus samles i en kombinert atkomst-veg og 
g/s-veg (dagens veg) med avkjørsel til vegen til Haus (ved pr. 350). Avkjørsler langs 
østsiden av Vestgjelet ved pr.1050 på gamlevegen og  eks. avkjørsel ved pr. 1700 
opprustes og beholdes. 

• Gangveg :  Stigningsforhold som for ny veg, ca. 7 %.  Undergang ved krysset til Haus og 

undergang og ved tunnelmunning ca. pr. 1300. 

• Busslommer : Busslommer etableres ved krysset og undergangen til Haus og ved ca. pr. 
1500. 

• Trafikksikkerhet Erfaring viser høyere ulykkesfrekvens ved tunnelmunninger enn ved veg 

i dagen. God løsning for myke trafikanter og kjørende. 

• Støy : Skjermer de fleste boliger for vegtrafikkstøy. Boligene ligger så høyt på 

Vesetplatået og såpass langt fra vegen at gjelet til en viss grad er støydempende. 

3.9.4 Ingeniørgeologi 

• Ras: Tunnel forbi de mest utsatte rasstrekningene. Dette alternativet medfører likevel den 
traseen som, sammen med alternativ D går nærmest den noe skredutsatte lia sør for 
tunnelen. Kan bli behov for skredsikring (fangnettgjerde eller skredvoll) langs forskjæring til 
sørlige tunnelpåhugg. Traseen går også gjennom nordlige del av Vesetgjelet, her er det 
aktuelt med inspeksjon av berghamrer og eventuell sikring av disse.  

• Geologi: Tunnelen vurderes som gjennomførbar, men har dels liten overdekning og kort 
avstand til boliger i nordlige del. Dette vil kreve ekstra tiltak under drivingen for å holde 
rystelsekrav til bygninger. Overdekningen langs traseen er god fra sørlig påhugg og 
nordover. Fra ca. profil 800 og frem til ca. 1200 avtar terrengoverdekningen til 30-20 meter, 
og videre nord til tunnelenden ved profil 1300 er terrengoverdekningen 20-15 meter. Det 
ligger bebyggelse rett over tunneltraseen fra profil 850 til 1250. Sprengningsarbeider vil 
merkes godt, og det vil kreve ekstra hensyn ved byggingen. Det skal være gjennomførbart 
å drive tunnel med slik overdekning, gitt at løsmassedekket er begrenset. I følge 
løsmassekartet (NGU) er det her tynt morenedekke, men dette er ikke verifisert. I forhold til 
det kortere B-alternativet krysser nå traseen den antatte svakhetssonen (her ved profil 
470-500) med mer gunstig vinkel (nær vinkelrett). I høye bergskjæringer kan det være 
aktuelt å sikre større deler av arealet med isnett. 
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3.9.5 Landskapsverdier 

Mindre fylling (enn alt. A) ved påkobling mot Haus - eksponert mot Mjelde-dalen. Uten inngrep 
øverst i elvegjel og oppover første del av Vesetgjelet med dagens veg, noe som bevarer 
landskapet langs vegen. En del middels eksponerte skjæringer videre nordover dalen. 

 

3.9.6 Kulturminner 

Ikke i konflikt med kjente kulturminner. 

3.9.7 Naturverdier 

Klart mindre overfylling av skog ved påkobling veg mot Haus enn alt. A. Ingen berøring av bekk 
langs veg, eller relativt rik vegetasjon første delav vegen nordover, senere noe berøring av frodig 

vegetasjon. 

3.9.8 Kostnader 

• Massebalanse :  Estimert masseoverskudd på ca. 230.000 m3. 

• Anleggsgjennomføring : Akseptable forhold for anleggsgjennomføring. 

• Eiendom og grunnerverv :  Ingen  hus må rives. Hus på Vestplatået ligger rett over 
tunneltraséen. 

• Kostnader :  Alternativ  E er kostnadsregnet til  202 mill. kr. Dette er utført på 
kommunedelplannivå med tilhørende usikkerhet på +/- 25 %. 
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4 Evaluering og drøfting 
4.1 TVERRFAGLIG EVALUERINGSKJEMA 

Alternativene ble gjennomgått og vurdert 10. november 2011  i en halvdagsamling med deltakere 
fra Osterøy kommune, Statens vegvesen og Norconsult. Det var da i hovedsak de ikke prissatte 
konsekvensene som ble drøftet. Metodikken fra konsekvensutredning er benyttet, men i denne 
omgang i en forenklet utgave. Kjøre, reise og ulykkeskostnader er for eksempel ikke med. På 
investeringssiden er heller ikke alle kostnadsaspekt grundig vurdert. Kostnader ved 
anleggsgjennomføring er ikke prissatt spesielt. Men alle alternativ skal være likt vurdert i 
sammenligningen. Følgende hovedkriterier er lagt til grunn under vurderingen : 

• God trafikkavvikling 
• Sikkert trafikksystem 
• Miljø og landskap 
• Nærmiljø 
• Anleggsgjennomføring 
• Samfunnsvirkninger 

Med utgangspunkt i alternativ 0, som er dagens situasjon og sammenligningsgrunnlaget, er 
alternativene rangert etter følgende inndeling (fra Håndbok 140) : 

• Meget stor positiv konsekvens (++++) 
• Stor positiv konsekvens (+++) 
• Middel positiv konsekvens (++) 
• Liten positiv konsekvens (+) 
• Ubetydelig (0) 
• Liten negativ konsekvens (-) 
• Middels negativ konsekvens (--) 
• Stor negativ konsekvens (---) 
• Meget stor negativ konsekvens (----) 

 

Resultatet etter evalueringsmøtet er vist i vedlegg 1 bakerst i rapporten. Ut i fra de valgte 
hovedkriterier og med vurdering av kun ikke prissatte konsekvenser er alternativene rangert som 
følger : 

1. Alternativ E, mellomlang tunnel øst for gjelet 

2. Alternativ B, kort tunnel 

3. Alternativ A, veg i dagen (mot Mjelddalen) 

4. Alternativ C, lang tunnel vest for gjelet 

5. Alternativ D, dobbelskjæring 
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4.2 AVBØTENDE TILTAK 

Avbøtende tiltak på alternativene har vært drøftet. For hvert alternativ kan dette oppsummeres som 
følger : 

• Alternativ A : "Fjellskalken" vist på 3D-bildet som står igjen nederst i Vestgjelet mellom 
gammel og ny veg er forutsatt fjernet. Massene derfra kan brukes til å fylle ut i arealet 
lengst sør, mellom gammel og ny veg. Gamlevegen vil bli dekket med jord der den ikke 
lenger er i bruk. Dette gjelder for samtlige alternativ. Tilsvarende kan beplanting brukes for 
å dempe sår i landskapet. Partiet nedenfor Kolabakken (pr. 450 – 600) kan trekkes noe 
lengre mot vest og senkes et par m for å skjerme bebyggelsen mer. Den høye skjæringen 
kan utformes med terrasser for å tilrettelegge for beplanting og dempe det visuelle 
inntrykket. 

• Alternativ B : Horisontalkurvaturen i tunnelen kan reduseres. Det vil si at tunnelen midt på 
kommer lenger mot øst, noe som gir bedre overdekning. Men bredden på tunnelen vil øke 
for å tilfredsstille krav til stoppsikt. 

• Alternativ C : Vegfyllingen som krysser dalen kan delvis erstattes med bro for å redusere 
barriereeffekten. Dette vil også eliminere masseunderskuddet.Vegne kan også senkes noe 
i forhold til bebyggelsen. 

• Alternativ D : For å redusere såret i landskapet med dobbelskjæringen kan dette partiet 
trekkes lenger mot vest, det vil si at det legges inn en større horisontalkurve. Dette vil 
medføre at to hus må innløses, men inngrepet i landskapet dempes. 

• Alternativ E : I nord kan tunnelmunningen trekkes noe lengre opp i Vesetgjelet for å gi 
bedre overdekning av den nordligste delen av tunnelen. Tunneltraséen trekkes da lenger 
vekk fra bebyggelsen, slik at ikke eksisterende hus blir liggende rett over denne. Dette gir 
en gunstigere situasjon i byggefasen. 
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4.3 DRØFTING OG ANBEFALING 

Dersom en utelukkende skulle basert valg av alternativ på de ikke prissatte konsekvenser kunne 
en holde seg til rangeringen i forrige kapittel og hatt alternativ E som et førstevalg. Dersom en kun 
legger investeringskostnader til grunn for rangeringen, får vi følgende oppstilling. 

1. Alternativ D, dobbelskjæring,   110 mill. kr 

2. Alternativ A, veg i dagen  135 mill. kr 

3. Alternativ B, kort tunnel  162 mill. kr. 

4. Alternativ E, mellomlang tunnel 202 mill. kr. 

5. Alternativ C, lang tunnel  218 mill. kr 

 

De økonomiske realiteter er tungtveiende, men det kan være flere årsaker til at det ikke alltid er det 
billigste alternativet som velges. Alternativ E er best miljømessig, men nest dyrest. Vi ser at det kan 
være vanskelig å forsvare å verdsette en tilnærmet bevaring av landskapet her i området til ca. 100 
mill. kr slik den største prisforskjellen mellom alternativene er. En kompromissløsning i dette tilfelle 
vil da være å gå for alternativ B – kort tunnel.  

Alternativ D skårer så lavt når det gjelder de ikke prissatte konsekvensene at vi fraråder å gå videre 
med dette alternativet, selv om det på papiret har den minste investeringskostnaden. Miljømessig 
vil dette gi en negativ reiseopplevelse. Alternativ C vurderes å være blant de mest negative 
miljømessig, samtidig som det er det dyreste. På dette grunnlag foreslår vi at C rangeres sist 
samlet sett 

Ut i fra en samlet vurdering anbefaler vi at det utarbeides en reguleringsplan med utgangspunkt i 
alternativ B. Dersom denne også faller vekk av økonomiske grunner anbefaler vi å gå videre med 
alt. A. 




