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Samanstilling av konsekvensar for utbetring 
av Rv 5 Evja – Fugleskjærskaia  

 

 

Florø, 08.05.17 



 

Alternativ 
(# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset (same trasè 

for alle alternativ. Del 2 er Samfunnshuset-Evja). 

Alternativ 0: Situasjonen er som i dag, dvs uendra både del 1 og 2. 

 

 

Alternativ 1: Opprusting av både del 1 og 2. Same trasè som i dag, rundkøyring erstattar dagens kryssløysing i 

Skurdalen.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2: Opprusting av del 1. Deretter går rv 5 rett austover frå samfunnshuset gjennom den kommunale 

Markegata. T-kryss på Evja koplar saman eksisterande og ny riksveg.  



 

 

Alternativ 3: Opprusting av del 1. Deretter går rv 5 rett austover frå samfunnshuset gjennom den kommunale 

Markegata. Rundkøyring samlar vegane på Evja.  

 

Alternativ 4: Opprusting av kun del 1. Ingen utbetring austover frå Samfunnshuset. 

 



 

1. Samanstilling av konsekvensar 
 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIV  0 

Tema 

 

Konsekvens 

 

Forklaring 

Samfunn: (Verdi og omfang)  

Trafikkmengde og –flyt  Ein løyser ingenting trafikalt med dette 

alternativet. 

Trafikktryggleik  Ein løyser ingenting trafikalt med dette 

alternativet. 

*Konsekvensar for grunneigarar/eigedommar 

langs vegen (redusert eigedomsareal og –verdi) 

 Ingen eigedommar blir berørt. Det har positive 

konsekvensar for bebuarane i den kommunale 

Markegata men negative konsekvensar for 

grunneigarar nær Markegata frå samfunnshuset til 

Fugleskjærskaia.  

*Tilkomst til eigedommane  Det er ikkje hensiktsmessig  å vurdere dette før 

ein kjem til detaljreguling og prosjektering av et 

endeleg val av trase. 

Kulturminne og kulturmiljø 0 Kulturmiljøet og detts omgjevnader vil forbli 

ståande i et visuelt rotete og dårleg tilrettelagt 

område.  

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv 0  

Bybilete  0 Dagens situasjon med utflytande harde flater 

består og bidrar til ein negativ utvikling.  

Miljø:   

Luftforureining  Berekningane viser at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå 

veg som har innverknad på støyfølsam busetnad.  

Alternativa skil seg lite frå dagens situasjon. 

Støy  Positivt for den relativt korte delstrekninga i den 

kommunale Markegata.  

*Grunnforhold  Det er ikkje mogleg eller hensiktsmessig  å 

vurdere dette før ein kjem til detaljreguling og 

prosjektering av et endeleg val av trase.  

*Endra parkeringsforhold  Som over 

Konsekvensar for barn og unge (skuleveg, 

tilkomst barnehage) 

- Dei trafikkfarlege 

fotgjengarovergangane/kryssingspunkta består og 

sjansen for ulykker er høg.  



 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIV 1 

Tema 

 

Konsekvens 

 

Forklaring 

Samfunn: (Verdi og omfang)  

Trafikkmengde og –flyt + Ein løyser svært lite trafikalt med dette alternativet.   

Trafikktryggleik + Ein løyser svært lite trafikalt med dette alternativet, 

men får auka trafikktryggleiken frå samfunnshuset til 

Fugleskjærskaia. 

*Konsekvensar for 

grunneigarar/eigedommar langs vegen 

(redusert eigedomsareal og –verdi) 

 Grunneigarar i Skurdalen blir berørt. I kor stor grad 

er ikkje hensiktsmessig å vurdere før på 

reguleringsplan og prosjekteringsnivå. 

*Tilkomst til eigedommane  Det er ikkje hensiktsmessig  å vurdere dette før ein 

kjem til detaljregulering og prosjektering av et 

endeleg val av trase. 

Kulturminne og kulturmiljø + Kulturmiljøet og detts omgjevnader kjem meir til si 

rett ved å oppgradere Markegata ved at 

kvartalsstrukturen styrkast. 

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv + Tiltaket vil medføre at eit betydeleg større areal blir 

tatt i bruk til dei harde trafikantane ved 

samfunnshuset. Frå samfunnshuset til 

Fugleskjærskaia vil dei mjuke trafikantane få eit 

mykje betre tilrettelagt tilbod å forholde seg til. 

Bybilete  +  

Miljø:   

Luftforureining  Berekningane viser at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå 

veg som har innverknad på støyfølsam busetnad.  

Alternativa skil seg lite frå dagens situasjon. 

Støy  Utbetring og omlegging av Rv.5 gjev berre mindre 

endringar i den totale støysituasjonen. 

*Grunnforhold  Det er ikkje mogleg  eller hensiktsmessig  å vurdere 

dette før ein kjem til detaljreguling og prosjektering 

av et endelegl av trase. 

*Endra parkeringsforhold   

Konsekvensar for barn og unge (skuleveg, 

tilkomst barnehage) 

0 Dei trafikkfarlege 

fotgjengarovergangane/kryssingspunkta består og 

sjansen for ulykker er høg. Ein vil med dette 

alternativet kunne gjere det betre i området frå 

samfunnshuset til Fugleskjærskaia.  



 

 

 

 

 

ALTERNATIV 2 

Tema 

 

Konsekvens 

 

Forklaring 

Samfunn: (Verdi og omfang)  

Trafikkmengde og –flyt 0  

Trafikktryggleik + + +  

*Konsekvensar for 

grunneigarar/eigedommar langs vegen 

(redusert eigedomsareal og –verdi) 

- Grunneigarar langs indre Markegata vil bli berørt.  I 

kor stor grad er ikkje hensiktsmessig å vurdere før på 

reguleringsplan og prosjekteringsnivå. 

*Tilkomst til eigedommane  Det er ikkje hensiktsmessig  å vurdere dette før ein 

kjem til detaljreguling og prosjektering av et endeleg 

val av trase. 

Kulturminne og kulturmiljø + Kulturmiljøet og detts omgjevnader kjem meir til si 

rett ved å oppgradere Markegata ved at 

kvartalsstrukturen styrkast. 

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv 0 Frå samfunnshuset til Fugleskjærskaia vil dei mjuke 

trafikantane få eit mykje betre tilrettelagt tilbod å 

forholde seg til. 

Bybilete  + + Bybiletet vil få ei kraftig oppgradering i høve til 

dagens situasjon. Eit meir logisk og lesbart gatebilete 

vil gjere det betre og tryggare for mjuke og harde 

trafikantar å ferdast her. Samtidig vil sentrums 

visuelle kvalitetar framhevast. 

Miljø:   

Luftforureining  Berekningane viser at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå veg 

som har innverknad på støyfølsam busetnad.  

Alternativa skil seg lite frå dagens situasjon. 

Støy - Alternativet flyttar støybelastninga frå del av 

Skudalsvegen til austleg del av Markegata som 

tidlegare har vore lite støyutsett. Dette vil vera ei 

belastning for dei som bur langs denne delen av 

Markegata. Ved ei eventuell omlegging må det 

støyfagleg arbeidet vidareførast og detaljerast 

ytterlegare med ei detaljert vurdering av 

støyavbøtande tiltak langs veg. Eigedomar som skal 

vurderast for lokale støytiltak må identifiserast. 

*Grunnforhold  Det er ikkje mogleg eller hensiktsmessig å vurdere 

dette før ein kjem til detaljreguling og prosjektering 

av et eventuelt val av trase. 

*Endra parkeringsforhold   

Konsekvensar for barn og unge (skuleveg, 

tilkomst barnehage) 

+ Vil gi separate tydelege ferdselsårer og gode 

overgangar for gåande og syklande. 



 

 

 

ALTERNATIV 3 

Tema 

 

Konsekvens 

 

Forklaring 



 

 

 

 

 

 

Samfunn: (Verdi og omfang)  

Trafikkmengde og –flyt + +  

Trafikktryggleik + + +  

*Konsekvensar for 

grunneigarar/eigedommar langs vegen 

(redusert eigedomsareal og –verdi) 

- Grunneigarar langs indre Markegata vil bli berørt.  I 

kor stor grad er ikkje hensiktsmessig å vurdere før på 

reguleringsplan og prosjekteringsnivå. 

*Tilkomst til eigedommane  Det er ikkje hensiktsmessig  å vurdere dette før ein 

kjem til detaljreguling og prosjektering av et endeleg 

val av trase. 

Kulturminne og kulturmiljø + Kulturmiljøet og omgjevnader kjem meir til si rett 

ved å oppgradere Markegata ved at kvartalsstrukturen 

styrkast. 

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv 0 Frå samfunnshuset til Fugleskjærskaia vil dei mjuke 

trafikantane få eit mykje betre tilrettelagt tilbod å 

forholde seg til. 

Bybilete  + + Bybiletet vil få ei kraftig oppgradering i høve til 

dagens situasjon. Eit meir logisk og lesbart gatebilete 

vil gjere det betre og tryggare for mjuke og harde 

trafikantar å ferdast her. Samtidig vil sentrums 

visuelle kvalitetar framhevast. 

Miljø:   

Luftforureining  Berekningane viser at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå veg 

som har innverknad på støyfølsam busetnad.  

Alternativa skil seg lite frå dagens situasjon. 

Støy - Alternativet flyttar støybelastninga frå del av 

Skudalsvegen til austleg del av Markegata som 

tidlegare har vore lite støyutsett. Dette vil vera ei 

belastning for dei som bur langs denne delen av 

Markegata. Ved ei eventuell omlegging må det 

støyfagleg arbeidet vidareførast og detaljerast 

ytterlegare med ei detaljert vurdering av 

støyavbøtande tiltak langs veg. Eigedomar som skal 

vurderast for lokale støytiltak må identifiserast. 

 

*Grunnforhold  Det er ikkje mogleg  eller hensiktsmessig å vurdere 

dette før ein kjem til detaljreguling og prosjektering 

av et eventuelt val av trase. 

*Endra parkeringsforhold  Som over. 

Konsekvensar for barn og unge 

(skuleveg, tilkomst barnehage) 

+ Vil gi separate tydelege ferdselsårer og gode 

overgangar for gåande og syklande. 



 

 

 

 

ALTERNATIV 4 

Tema 

 

Konsekvens 

 

Forklaring 

Samfunn: (Verdi og 

omfang) 

 

Trafikkmengde og –flyt  Ein løyser svært lite trafikalt med dette 

alternativet.   

Trafikktryggleik  Ein løyser svært lite trafikalt med dette 

alternativet, men får auka trafikktryggleiken frå 

samfunnshuset til Fugleskjærskaia. 

*Konsekvensar for 

grunneigarar/eigedommar langs 

vegen (redusert eigedomsareal og –

verdi) 

 Ingen eigedommar blir negativt berørt.  

*Tilkomst til eigedommane  Det er ikkje hensiktsmessig  å vurdere dette før 

ein kjem til detaljreguling og prosjektering av 

et endeleg val av trase. 

Kulturminne og kulturmiljø + Kulturmiljøet og detts omgjevnader kjem meir 

til si rett ved å oppgradere Markegata ved at 

kvartalsstrukturen styrkast.  

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv + + + Frå samfunnshuset til Fugleskjærskaia vil dei 

mjuke trafikantane få eit mykje betre 

tilrettelagt tilbod å forholde seg til. 

Bybilete  + + + Bybiletet vil få ei kraftig oppgradering i høve 

til dagens situasjon. Eit meir logisk og lesbart 

gatebilete vil gjere det betre og tryggare for 

mjuke og harde trafikantar å ferdast her. 

Samtidig vil sentrums visuelle kvalitetar 

framhevast.  

Miljø:   

Luftforureining  Berekningane viser at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå 

veg som har innverknad på støyfølsam 

busetnad.  Alternativa skil seg lite frå dagens 

situasjon. 

Støy 0 Utbetring og omlegging av Rv.5 gjev berre 

mindre endringar i den totale støysituasjonen. 

*Grunnforhold  Det er ikkje mogleg eller hensiktsmessig å 

vurdere dette før ein kjem til detaljreguling og 

prosjektering av et eventuelt val av trase. 

*Endra parkeringsforhold   



 

 

 

 

 

 

 

2. Oppsummering 
 

Tema Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Trafikkavvikling og 

kapasitet 

+ 0 ++ 0 

Tilgjenge og 

køyremønster 

0 ++ ++ 0 

Transportøkonomi 0 + + 0 

Trafikktryggleik + +++ +++ 0 

Vegtrafikkstøy 0 - - 0 

Luftforureining 0 0 0 0 

Bybilete + ++ ++ ++ 

Kulturmiljø 0 0 0 + 

Nærmiljø ++ + + ++ 

Konsekvensar for 

eigedommar 

- -- -- - 

Barn og unge 0 + + 0 

Rangering 3 2 1 4 

#     

 

# Temaene tilkomst til eigedommane, grunnforhold og endra parkeringsforhold må avklarast på reguleringsplan- og 

prosjekteringsnivå. 

Trafikk (fire øverste tema)  

Alternativ 3 er vurdert som det klart beste alternativet når det gjeld funksjonalitet for brukarane av 

transportsystemet. Grunngjevinga for dette er som følgjer: Alternativ 1 vil ikkje gje vesentlege endringar i 

funksjonalitet for brukarane av transportsystemet. Noverande problem med låg vegstandard, dårleg 

trafikktryggleik og eit lite logisk køyremønster vert oppretthaldt som i dag. Løysinga kan setje grenser for 

potensiell byutvikling på grunn av manglande vegkapasitet / uakseptabel vegstandard. 

 

Både alternativ 2 og 3 vil etablere eit vesentleg meir logisk køyremønster med betre vegstandard og 

trafikktryggleik.  Tilgjenge mellom Firdavegen og Amfi vert noko redusert, men dette vurderast som eit 

Konsekvensar for barn og unge 

(skuleveg, tilkomst barnehage) 

0 Dei trafikkfarlege 

fotgjengarovergangane/kryssingspunkta består 

og sjansen for ulykker er høg. Ein vil med dette 

alternativet kunne gjere det betre i området frå 

samfunnshuset til Fugleskjærskaia. 



 

vesentleg mindre problem enn dagens ulogiske traseløysing for Rv.5 inn mot sentrum. Trafikktryggleiken 

vert vesentleg betre i alternativ 2 og 3. Dette er i første rekkje knytt til utbetringa av kryssa ved Firdavegen 

og Evja, men også fordi ein får ei lengre samanhengande strekning med 40 km/t i eit meir logisk 

trafikksystem. Alternativ 2 har vesentlege utfordringar med kapasitet i kryssløysinga på Evja ved Hjellegata, 

medan alternativ 3 (rundkøyring) vil gje akseptabel trafikkavvikling.  

 

Når det gjeld alternativ 1 er det ikkje dokumentert nytte/fordelar som kan forsvare kostnadene med 

utbetringstiltaka på DEL 2.  Alternativ 1 vil ikkje gje positive miljømessige verknader og ingen vesentlege 

endringar i funksjonalitet for brukarane av transportsystemet. Noverande problem med låg vegstandard, 

dårleg trafikktryggleik og eit lite logisk køyremønster vert uendra frå i dag.  Løysinga kan setje grenser for 

potensiell byutvikling på grunn av manglande vegkapasitet / uakseptabel vegstandard. Alternativ 4 vert difor 

tilrådd framfor alternativ 1. 

 

Vegtrafikkstøy 

Utbetring og omlegging av Rv.5 gjev berre mindre endringar i den totale støysituasjonen. Alternativ 2 og 3 

flyttar støybelastninga frå del av Skudalsvegen til austleg del av Markegata som tidlegare har vore lite 

støyutsett. Dette vil vera ei belastning for dei som bur langs denne delen av Markegata. Som følgje av 

tiltaket vil det måtte gjennomførast støyavbøtande tiltak (lydisolering av fasade, skjerming av uteplass osv. ) 

som vil betra støysituasjonen for dei mest støyutsette eigedomane. 

 

Luftforureining 

Den største kjelda til luftforureining i dagens situasjon er Rv.5. Berekningane viser gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har ei utstrekning frå veg som har innverknad på støyfølsam busetnad. Den største 

kjelda til luftforureining i dei tre framtidige situasjonane er Rv.5. Berekningane syner at gul og raud 

luftforureiningssone ikkje har utstrekning frå veg som har innverknad på arealfølsam busetnad. Det vil ikkje 

vere bustader innanfor gul eller raud luftforureiningssone for 0-alternativet eller for nokon av dei føreslåtte 

alternativa. Alternativa skil seg lite frå dagens situasjon.  

 

Miljømessige konsekvensar 

Alle utbyggingsalternativa kjem ut positivt på grunn av DEL I som strekker seg frå Fugleskjærskaia til rett vest 

for samfunnshuset og parken. Her er det et stort behov for vedlikehald og oppgradering av dagens situasjon. 

Alternativ 0 har ingen pluss og rangerast dermed sist. Alternativ 1 har lavast score, men er ikkje utelukkande 

negativ så den rangerast nest sist. Alternativ 2 og 3 har like mange plussar og minus, men sia alternativ 3 er meir 

omfattande og arealkrevjande (på grunn av rundkøyring på Evja) blir den rangert marginalt lågare. Alternativ 4 

(altså DEL II) har flest pluss og ingen alvorlege konflikter og rangerast dermed som nummer ein. 

 

Barn og unge 

Forholda for barn og unge heng tett saman med trafikkvurderingane, då trafikktryggleik er ein vesentleg del 

av det. Difor kjem alternativ 2 og 3 best ut. 

 

Konsekvensar for eigedommar 

For alternativ 1 vil det vere noko negative konsekvensar for naboeigedommar. Men alternativ 2 og 3 vil 

ramme flest naboar negativt, både i forhold til redusert eigedomsareal og –verdi. Men det vil ikkje i denne 

fasen vere mogeleg å gje noko meir konkret vurdering anna enn at den er negativ. 

 

Totalvurdering 

Alternativ 2 og 3 framstår relativt likt og totalt sett som dei klart beste alternativa. Begge alternativa går 



 

utover eigedommar langs indre Markegata, som vil få redusert eigedomsareal og –verdi, samt redusert verdi av 

nærmiljøet. Dei postive konsekvensane blir imidlertid vurdert som større samla sett.  Alternativ 1 blir rangert 

framfor alternativ 4. Men tar ein kostnaden i betraktning, så løyser alternativ 1 så lite at det ikkje forsvarer 

ei så stor investering.   
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