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Reguleringsplan Rv555 Sambandet Sotra-Bergen. Omforent liste for
mulige kostnadsreduksjoner

Bakgrunn
Statens vegvesen Region vest har sendt over forslag til reguleringsplan for Sotrasambandet til
planmyndighetene Fjell og Bergen. Forslaget er datert 10.06.2015. Foreløpig kostnadsanslag
viser at gjennomføring av planen vil koste 8,9 mrd (2014-kr), med usikkerhet +/-10%.
Kostnaden er høyere enn 7,2 mrd (2014-kr) som er forutsatt i Nasjonal transportplan 20142023. Denne kostnaden var basert på anslag fra kommunedelplan med usikkerhet +/-25%.
Ny beregnet kostnad er dermed innenfor usikkerhetsmarginen fra kommunedelplan, men er
samtidig helt i grensen av hva som er mulig å finansiere innenfor de rammebetingelsene som
gjelder. Økning i kostnader skyldes:
1.

2.

Nye elementer ift. hva som var inkludert i kommunedelplan: bussveg, Straume terminal,
separat sykkelveg, utvidet Drotningsviktunnel, mulighet for toveis trafikk i ett løp, mfl.
Nye standardkrav: kryss, dimensjonering bruer, overgang tunnel-dagsone, mfl.

Intensjonen er å gjennomføre reguleringsforslaget fullt ut. Med kostnad 8,9 mrd er det likevel
nødvendig å øke usikkerhetsmarginen i prosjektet. Dersom det viser seg umulig å finansiere
alt, må en ha lokal enighet om hva som i prioritert rekkefølge da kan utgå/utsettes.
Vegdirektoratet har stilt krav om en slik liste på minimum 500 mill.kroner.
Det er gjennomført en prosess der kommunene, Hordaland fylkeskommune og Statens
vegvesen er blitt enige om en slik mulig liste for kostnadsreduksjoner. Bokstav-betegnelsene i
denne har utgangspunkt i en opprinnelig liste med alle tenkbare tiltak som det er mulig å
vurdere i forbindelse med kostnadsreduksjon (punkt a-å). De som ikke er på den omforente
lista er av ulike årsaker lagt bort som uaktuelle.
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Omforent liste for mulige kostnadsreduksjoner
Tiltak som inngår i liste for mulige kostnadsreduksjoner, er fastlagt i møte den 02.06.2015 der
Fjell kommune; Bergen kommune, Askøy kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens
vegvesen deltok.
Lista inneholder 12 punkt i prioritert rekkefølge. Mulige reduksjoner er fordelt med 393
mill.kr i Fjell kommune og 110 mill.kr i Bergen kommune.
Det siste punktet, punkt «w» (pri 12) gjelder redusert lengde på bru over Arefjorden. Det tas
forbehold om at dette kan gjennomføres. Det settes i gang en prosess med sikte på justert plan
til 2.gangs behandling. Dersom punkt «w» ikke godkjennes, må partene samles på nytt for å
avklare hva som skal erstatte dette på lista.
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