STAMNETTUTREDNING 2011
Kystverket tar ansvar for sjøveien
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Forord
Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og
kystdepartementet å utarbeide et faglig forslag til regjeringens arbeid med Nasjonal
transportplan for 2014-2023. Etatenes og Avinors forslag vil være et grunnlagsdokument for
regjeringens arbeid med stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP), som skal
behandles av Stortinget i vårsesjonen 2013. Etatene og Avinor vil presentere sine anbefalinger
i et felles planforslag i februar 2012.
Prosessen med planforslaget er lagt opp i to faser: en utrednings- og en planfase, jamfør
retningslinje 1 for arbeidet med NTP 2014-2023. Utredningsfasen skal belyse viktige
problemstillinger som krever spesiell oppmerksomhet i utformingen av et framtidsrettet og
samordnet transportsystem. I denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og
Statens vegvesen foretatt en oppdatering av de stamnettutredningene som ble utarbeidet i
tilknytning til arbeidet med NTP 2010-2019, og som beskrev behov og muligheter for
stamnettets utvikling i et trettiårsperspektiv.
Utredningene som er foretatt sektorvis, viser hvordan etatene og Avinor ser på mulighetene
for den langsiktige utviklingen av infrastrukturnettene i Norge fram til 2040. De foreliggende
utredningene omfatter ikke forslag til økonomiske prioriteringer. Ett unntak er Avinors
utredning, hvor forslag til prioriteringer i første tiårsperiode er omtalt. For øvrig vil
prioriteringer i første tiårsperiode skje i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 20142023.
Gjennom forvaltningsreformen er en vesentlig del av riksvegnettet fra 2010 overført fra staten
til fylkeskommunene. Den tidligere stamvegutredningen er nå en riksvegutredning, som
omfatter et riksvegnett som er noe større enn det tidligere stamvegnettet. Jernbaneverkets
utredning omfatter hele jernbanenettet. For Avinor har det vært naturlig å behandle både
stamlufthavnene og de regionale lufthavnene i utredningen, det vil si alle lufthavner som eies
av Avinor. Bakgrunnen for dette er sammenhengen og avhengigheten mellom disse, både
trafikkmessig og finansielt. Avinor har derfor valgt å benevne sin utredning som en
sektorplan. Kystverket behandler i hovedsak hovedledene i det sjøverts stamnettet, men tar
også opp noen forhold/tiltak utenom stamnettet i sin utredning. Samlet vil alle tiltak i
hovedleder og bileder, tiltak i statlig utbygde fiskerihavner samt andre virksomhetsområder
under Kystverkets ansvarsområde bli sammenstilt og prioritert som del av videre prosess med
Nasjonal transportplan.
Transportetatene og Avinor ønsker debatt og diskusjon om den langsiktige utviklingen av det
nasjonale transportnettet. Av hensyn til tidsplanen for arbeidet med NTP 2014-2023 sendes
imidlertid ikke utredningene ut på en offisiell høring. Innspill til Kystverkets utredning kan
likevel sendes på e-post til Kystverket, post@kystverket.no innen 1. juli 2011. Kystverket
imøteser gjerne innspill på tiltak i farleder som ikke er omfattet av denne rapporten. Dette må
primært være tiltak som bidrar til økt sikkerhet og fremkommelighet i det statlige
farledssystemet. Hovedrapporter og delrapporter er lagt ut på NTPs nettsider:
www.ntp.dep.no.

Om det sjøverts stamnettet
I Kystverket har det vært nedsatt regionale arbeidsgrupper og en sentral koordineringsgruppe
som har arbeidet med interne og eksterne innmeldte behov for forbedringer i farledssystemet
langs kysten. Det har vært gjennomført møter med ulike eksterne aktører, havner og interne

4
fagmiljø for å få innspill til behov og forbedrede løsninger for sikker og god
fremkommelighet i våre viktigste og mest trafikkerte leder. Kystverkets regioner og fagsentre
har samordnet sine innspill i en samlet tiltaksdatabase, og ulike tiltak vil ha forskjellig
detaljering og kvalitet på kostnadsberegninger på tidspunktet for denne presentasjonen.
Stamnettutredningen omfatter ikke alle emner og forhold som skal inn i etatenes forslag til
Nasjonal transportplan 2014-2023. Kystverket vil også ta opp mange andre behov for tiltak og
virkemidler innen etatens ansvarsområde som skal innarbeides i etatenes planforslag.
Kystverket laget sin første stamnettutredning i 2006 som en del av arbeidet med Nasjonal
transportplan 2010-2019. St. meld nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, s.
180, definerer stamnettet til sjøs slik:
”Stamnettet for sjøtransport omfatter hovedledene langs kysten fra
svenskegrensa til grensa mot Russland, med indre og ytre leder, leder for
innseiling til stamnetthavnene, samt seilingsleder utenfor kysten for skip i
transitt.”
Den største delen av stamnettet til sjøs har i utgangspunktet god fremkommelighet og stor
transportsikkerhet og -kapasitet, men i enkelte farledsstrekk og i enkelte innseilinger er det
påvist begrensinger i fremkommelighet for noen fartøysgrupper knyttet til høyde, bredde
og/eller dybde. Tilsvarende er det behov for å redusere risiko for uhell med den trafikken som
allerede går i trange farleder, samt lette på enkelte strenge seilingsregler der dette kan gjøres
gjennom fysiske inngrep i farleden. Alle tiltak i stamnettet vil bli gjenstand for en samlet
prioritering i tråd med de krav som stilles i Retningslinje 2 fra Fiskeri- og kystdepartementet
og Samferdselsdepartementet.
Ved sammenstilling av alle planlagte tiltak i stamnettet i denne stamnettutredningen har
Kystverket hatt som utgangspunkt at utredningen fra 2006 i all hovedsak er oppdatert på flere
tiltaksprosjekt, utfordringer for skipsfarten og relevante utviklingstrekk. Kystverket har videre
satt som mål å lage et bedre grunnlag for standard i hele farledssystemet gjennom å lage en
oppdatert farledsnormal. En farledsnormal med oppdaterte krav til bredde, dybde og høyde
for leden vil på sikt kunne få konsekvenser for hele ledsystemet, herunder skjerpede krav til
sikkerhet og fremkommelighet for alle brukere. De siste års mange skipsuhell med tap av
menneskelig og store miljøkonsekvenser setter økt fokus på forebyggende sjøsikkerhetsarbeid
i hele etatens arbeid. Det betinger igjen at alle tiltak og virkemidler innrettes mot stadig
høyere krav til farleder og trygg navigasjon for brukerne.
Utgangspunktet for arbeidet med foreliggende Stamnettutredning 2011 var at
stamnettutredningen fra 2006 skulle danne basisgrunnlaget for revideringen og at det sjøverts
stamnettssystem ikke skulle være gjenstand for vesentlige endringer. Ved behandling av St.
meld 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, ble det bestemt at 32 havner skal
defineres som stamnettshavner, hvorav 7 er terminaler som anløpes av skip med store
volumer farlig eller forurensende last. Disse er hovedsakelig sjø-sjø terminaler. De øvrige 25
stamnettshavner utgjør bindeleddet mellom sjøverts stamnett og det landverts stamnett i et
samlet nasjonalt stamnett. Beslutningen innebar at noen flere havner kom inn utover de
havner som var omfattet i tidligere stamnettsutredning, henholdsvis Moss havn, Nordfjord
havn (Måløy), Alta havn og Honningsvåg havn. Innseilingsleden til terminalen til disse fire
havnene er derfor nå definert som del av stamnettet.
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Oversikten over tiltak er gitt pr. transportkorridor slik disse korridorene er definert i NTP
2010-2019.
Denne stamnettsrapporten vil danne grunnlaget for Kystverkets arbeid med prioritering av
konkrete tiltak for utbedring av stamnettet. Disse tiltakene vil bli kvalitativt bearbeidet frem
til høsten 2011 for så å bli vurdert tatt inn i NTP for 2014-2023.
Den videre bearbeiding vil bestå i ytterligere teknisk/økonomiske utredninger av tiltakene.
For tiltak med kostnadsramme over 100 mill. kr. vil det bli foretatt samfunnsøkonomiske
analyser, og for tiltak med lavere kostnadsramme, vil de samfunnsmessige effektene av
tiltaket bli beregnet med en noe forenklet beregningsmetode. Mindre tiltak vil bli underlagt en
faglig omtale og beskrivelse.

Mål og strategier
Mål
I prop. 1 S (2010-2011) for budsjettåret 2011 for Fiskeri- og kystdepartementet heter det i
omtalen av Programkategori 16.60 Kystforvaltning:
”Hovedmålet for kystforvaltningen er at Norge skal ha en konkurransedyktig
sjøtransport med effektive havner og transportkorridorer, et høyt sjøsikkerhetsnivå og
en god beredskap mot akutt forurensning.”
Det heter videre at:
”Regjeringen ønsker å legge til rette for sikker transport i norske farvann gjennom å
utvikle maritim infrastruktur og tjenester. For å få mer gods over på sjø, må havnene
tilfredsstille næringslivets behov for effektivitet og framkommelighet, både fra sjøen
og fra land”

I Retningslinje 1 for NTP 2014-2023:
”Stamnettsutredning
Målsetting:
Å videreutvikle sikre, miljøvennlige og effektivt stamnett. Stamnettet skal
fremme høy sikkerhet, god fremkommelighet og regional utvikling.”
I denne målsettingen som gjelder eksplisitt for stamnettarbeidet er regional utvikling ført inn
som en egen målsetting. For øvrig er det de samme elementene som går igjen i alle
målformuleringene: sikkerhet, miljø, effektivitet.
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Avgrensning av stamnettrapporten
Regjeringens definisjon av stamnett til sjøs, jf. St. meld nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal
transportplan 2010-2019:
”Stamnettet til sjøs omfatter hovedledene langs kysten fra svenskegrensen til grensa
mot Russland, med indre og ytre leder, leder for innseiling til stamnetthavnene,
samt seilingsleder utenfor kysten i transitt.”
I tillegg til selve stamnettet vil Kystverket i denne rapporten også omhandle enkelte tiltak av
betydningen for passasjertrafikk, særlig hurtigbåter i kollektivtransport. Hurtigbåter står for en
betydelig andel av persontrafikken i enkelte regioner. Hurtigbåter er en viktig forutsetning for
å opprettholde bosettingen i enkelte kyststrøk, og det er viktig at denne transporten foregår
med et høyt sikkerhetsfokus.
Kystverket legger vekt på at stamnettrapporten skal gi et godt bilde av aktuelle tiltak som vil
bedre stamnettet til sjøs i samsvar med målsettingene for NTP-arbeidet.
Farledstiltak som utdypinger i dybde og bredde, og merking for navigasjonsveiledning er
sentrale elementer for økt sikkerhet og fremkommelighet. Også tjenesteområder i Kystverket
med trafikksentraler og losvirksomhet er viktige for måloppnåelsen. Beredskap mot akutt
forurensning vil ikke bli nærmere omtalt i etatens stamnettsutredning, selv om dette er et
viktig satsingsområde med høy innsatsfaktor. Økt satsing på vedlikehold og fornying av
Kystverkets fyr og merker vil fortsatt være viktig å prioritere framover.
I arbeidet med Nasjonal transportplan for 2014-2023 skal det være en egen omtale av
Nordområdene som et strategisk satsingsområde. Det er nedsatt en egen tverretatlig
arbeidsgruppe for dette. I mandatet for denne gruppen poengteres at utredningen ikke skal
behandle tiltak som det er naturlig å ta opp i den enkelte etats stamnettutredning. Kystverket
har kartlagt behovet for tiltak i Nordland, Troms og Finnmark på samme måte som i de andre
kystområdene.

Strategier
Strategiene skal bidra til å nå disse målene:





Sikkerhet/pålitelighet
Fremkommelighet/effektivitet
Miljø/beredskap
Regional utvikling

Når det er flere, tildels konkurrerende og konfliktfylte elementer i målsettingen, er det ikke
gitt at samme strategi kan gjelde for alle elementene i målsettingene. Målkonflikter blir en
utfordring som må håndteres i etatenes samlede prioritering. I stamnettutredningen skal
Kystverket få frem behovet, dvs. kartlegge aktuelle tiltak som kan bidra til måloppnåelsen.
Felles, overordnede strategier:



Tiltakene vil bli rettet inn mot områder hvor det oppnås størst mulig effekt i forhold til
målsettingene.
Prioritere strekningsvise tiltak.
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Delstrategier:
Noen av strategiene vil kunne dekke flere av delmålene. Det kan også være slik at strategiene
er i innbyrdes motsetning til hverandre.
Transportetatene viderefører de store faglike utfordringer som ligger i stadig økt etterslep på
vedlikehold.
Sikkerhet / pålitelighet:
 Kystverket prioriterer sikkerheten for liv og helse.
Effektivitet/fremkommelighet:
 Kystverket prioriterer tiltak som bidrar til bedre sikkerhet og
framkommelighet for godstrafikk.
 Kystverket skal fremme tiltak som sikrer tilstrekkelig seilingsareal og
manøvreringsrom i stamnettet.
 Et effektivt og sikkert transportsystem skal bidra til overføring av gods
fra vei til sjø:
o Kystverket skal arbeide for gode veiforbindelser til
havnene/terminalene
o Havner som viktige logistikknutepunkt skal være pådrivere for å
effektivisere omlasting mellom transportformer.
Miljø/beredskap:
 Kystverket skal i de delene av stamnettet som benyttes av risikotrafikk
prioritere tiltak som rettes både mot seilingsforholdene og
beredskapsmessige tiltak.
Regional utvikling:
 Kystverket skal fremme behov for tiltak i farleder utenom stamnettet til
spesielt viktige industristeder/malm-/mineralutvinningssteder
 Kystverket skal legge særlig vekt på å sikre hurtigbåtleder
Vedlikehold i stamnettet/hurtigbåtleder:
 Kystverket skal effektivisere og optimalisere planlegging og utførelse
av arbeid med navigasjonsinnretninger.
 Kystverket
skal
gjennom
aktiv
innovasjon,
gjennomføre
utviklingsprosjekter
innen
materialteknologi,
utvikling
av
strømforsyningsteknologi (solceller/aggregat) og batteriteknologi.
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Stamnettet - vurderingsgrunnlag
Stamnettet er en viktig del av Kystverkets ansvarsområde. Kystverket har ansvar for et
betydelig større område, geografisk og faglig, enn det som omhandles i denne utredningen.
Kystverket har tre hovedansvarsområder, med følgende underinndelinger:






Maritim infrastruktur
o 22.580 fyr og sjømerker
o Farleder, hovedleder, bileder og lokalleder
o 780 statlige fiskerihavner
Maritime tjenester
o Lostjeneste
o Trafikksentraltjenester
o Radionavigasjon
o Meldingstjenesten
o Havnesikring
Beredskap mot akutt forurensing

Kystverket legger vekt på tiltak i farleder i denne stamnettutredningen, men i noen grad er
også omtale og behov trafikksentraltjenester og fyr og sjømerker trukket inn i utredningen.
Utredningen dekker i hovedsak stamnettet. Ledsystemet omfatter leder utenom stamnettet.
Lengden på hoved- og bileder utgjør samlet ca. 19.500 km, mens leder i stamnettet utgjør ca.
4.600 km.

Utgangspunkt
Ut fra generelle betraktninger er det ikke noen kapasitetsbegrensninger i stamnettet med
dagens trafikkmønster og skipstyper som anløper terminaler langs kysten. På enkelte trange
punkter i farleden kan det være slik at fartøy må vente på motgående fartøy, men ellers kan
trafikken mangedobles uten noen særskilte problem. Der hvor det er hindringer vurderer
Kystverket tiltak for å utbedre farleden. Kystverket har ikke har foretatt spesielle
statistikkanalyser over utviklingen i sjøtransporten i dette arbeidet, men basert arbeidet på
grunnlagsmateriale som er kjent fra eksisterende kilder og rapporter.
Stamnetthavner og utpekte havner
Utredningen er basert på at dagens valgte stamnetthavner i et nasjonalt stamnett opprettholdes
uendret. Stamnetthavner ble vurdert i forbindelse med gjeldende Nasjonal transportplan og
den nye havne- og farvannsloven, og vi ser ikke noen faglig grunn til å foreta endring er uten
mer erfaring.
Nasjonal transportplan 2010-2019 pekte på behovet for at et fåtall havner må utvikles videre
som internasjonale knutepunkt i import og eksport. Dette ble operasjonalisert i den nye havneog farvannsloven der en ny havnekategori ble formalisert; utpekte havner. Dette gjelder
havnene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.
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Dimensjonerende skip:
Sjøen som transportåre skiller seg ut fra andre transportformer, ved at det er rom for å velge
ulike skip i transport vurdert ut fra hvilke varer og volum som skal fraktes. Det er ikke ett skip
som er dimensjonerende for alle ledtiltakene. I hver led har en vurdert hva som skal være
dimensjonerende skip ut fra den sjøtransporten som er i området og som kan forventes å
komme de nærmeste årene. Dimensjonerende skip er tilpasset de lokale forhold og behov i de
forskjellige ledene. Se for øvrig nedenfor under omtalen ”Videre arbeid med stamnettet”.
Tidshorisont:
Kystverket har lagt til grunn at utredningen gjøres med bakgrunn av et 30-års perspektiv. Ved
vurderingen av tiltak har vi imidlertid tatt utgangspunkt i tidsrammen for den neste Nasjonale
transportplan som skal gjelde for perioden 2014-2023. Å forutsi en utvikling 30 år frem i tid
er vanskelig, og stadig større skip i internasjonal fart kan på sikt gi endringer i hvilke skip
som anløper norske havner. Utfordringene er å gange opp trender og prognoser for
trafikkutviklingen som vil kreve nedringer i farledssystemet.
Fremtidig trafikk og skipsutvikling:
I forhold til omfanget av denne utredningen har vi ikke sett behov for å foreta nye omfattende
utredninger av fremtidig skipsutvikling og utvikling av sjøtransporten på norsk område. Det
en vet er at skip har lang levetid, i snitt opp mot 30 – 40 år. Det er altså en langsom
utskiftingstakt. Dette medfører at i et 30-års perspektiv så må stamnettet også tilfredsstille de
krav som dagens båter stiller til manøvreringsrom etc.
Regionale arbeidsgrupper har hatt kontakt med de største havnene for å få synspunkter derfra
på fremtidig transportmønster og -mengde. Endringer i næringslivet vil medføre endret
transport der det kan komme økninger innen visse industrisegmenter mens andre stagnerer
eller minker. På lang sikt vil redusert oljeproduksjon i Nordsjøen og Norskehavet medføre
redusert trafikk med tankskip. Dette kan allikevel kompenseres av annen næringsutvikling,
industriell utvikling i nordområdene og turisme.
Basert på de senere års utvikling av skip viser utviklingstrekk at nye båter bygges lengre og
bredere, men ikke noe særlig mer dyptgående enn dagens båter. Båtenes størrelse, og særlig
lengden kan imidlertid også bli påvirket av seilingsleder, bruk av los, m.v. Økt lengde og
vindfang på skip vil føre til behov for større manøvreringsareal spesielt i havneområder.
Kystverket vil vurder prosjekt for å få bedre analyser av trafikk- og skipsutvikling for bruk
ved kommende oppdatering av farledsforskriften og farledssystemet.
Fra 1. juni i år blir det innført et nytt trafikkseparasjonssystem (TSS) for strekningen Stad og
ned til og ut av Nordsjøen. Fra før av har en TSS for strekningen Vardø-Røst. Det har ikke
vært ansett som nødvendig å ha et trafikkseparasjonssystem for strekningen Røst-Stad. Alle
fartøy er pålagt å bruke disse ledene under følgende forutsetninger:



Fartøyet er over 5.000 tonn, tankbåter uansett størrelse
Fartøyet går gjennom norsk farvann uten å gå til havn, eller seiler til/fra norsk havn direkte
fra/til utenlandsk havn

Disse TSS-ledene vil redusere transport med farlig og forurensende last i stamnettete nærmere
land.
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Vær/klimaendringer
I dag kan været kan hindre skipsfarten og medføre landligge eller at båtene venter på bedre
forhold for å passere risikoutsatt strekninger. Dette utgjør ikke et stort problem for
nyttetrafikken. Klimaendringer vil kunne medføre at det blir mer uvær med hyppigere tilfeller
av sterk vind og mer nedbør. Det er betydelig usikkerhet om fremtidige vindforhold. Langs
kysten er det spesielt vind i kombinasjon med særskilte bølge- og strømforhold som medfører
de vanskeligste situasjonene for skipsfarten. På sikt kan det medføre behov for å etablere
sikrere farleder innaskjærs. Det vil også bli økt behov for gode ankringsplasser og nødhavner.
Klimaendringer vil forsterke belastningen og slitasje på maritim infrastruktur slik som fyr,
merker, moloer og kaianlegg. Overskylling og uro bak moloer i havner kan ventes å øke.
Erosjon og sandvandring på sjøbunnen kan bli et økende problem. Ved økende vannstand vil
seilingshøyden under broer og andre luftspenn bli redusert. Lengre perioder med sterk vind og
store bølger, ev. i kombinasjon med stormflod kan få konsekvenser for skipsfarten i form av
lengre og hyppigere landligge i påvente av bedre vær. Hyppigere perioder med uvær kan også
påvirke forholdene i havnene slik at lasting/lossing kan bli vanskeliggjort.
Klimaendringer kan medføre økt risiko for ulykker som medfører akutt forurensning. Dette
stiller økte krav til både statlig og kommunal oljevernberedskap.
Klimaendringer med høyere temperatur kan samtidig medføre betydelige endringer for
sjøtransporten i nordområdene. I perioden frem til 2040 er det usikkert i hvilen grad det vil bli
økt sjøtransport via Polhavet. Nordøstpassasjen vil sannsynligvis være åpen i en lengre tid om
sommeren enn det som er tilfelle i dag. Det vil sannsynligvis være store variasjoner i
isforholdene fra år til år. All sjøtrafikk mellom Asia og Europa som skal passere i
Nordøstpassasjen vil også måtte passere Beringstredet som er ansett som en flaskehals.
Varmere klima vil også kunne medføre økt skipstrafikk ved Svalbard. Navigasjonen her er
vanskelig med raske endringer i vær og isforhold, dybdene varierer sterkt og det mangler
gode sjøkart. Det kan også være store avvik for bredfronten slik den er avmerket på sjøkart og
slik den faktisk er. Det er viktig med jevnlig oppdatering av sjøkartene etter som isen gradvis
trekker seg tilbake og avdekker nye områder langs kysten.
Miljøutfordringer
Forurensete masser er et problem i havner og kystområder. I Kystverkets arbeid med utdyping
av farleder og havneområder medfører dette ofte store ekstraomkostnader og mange
utfordringer i forhold til gjennomføringen av planlagte tiltak. Det stilles økende krav til
tekniske løsninger og hvordan slike masser skal håndteres og deponeres.
Vedlikehold av maritim infrastruktur
Kystverket har ca 22.580 nautiske innretninger for navigasjonsveiledning (fyr, lykter og andre
merker). Det er en krevende oppgave å vedlikehold disse slik at de fungerer tilfredsstillende
til enhver tid. I følge St. meld. nr. 16 (2008-09) Nasjonal transportplan 2010-2019 skal
Kystverkets ramme for innsats på dette feltet skal opprettholdes på 300 mill. kr. pr. år frem til
2014, og deretter vil det bli en økning i resten av perioden på 70 mill. kr. frem til 2019.
Vedlikeholdsetterslepet er beregnet i en rapport utarbeidet for Kystverket. Rapporten
konkluderer med at det er et betydelig etterslep på vedlikehold og manglende fornying, som
gjør at forvaltningsporteføljen fremstår med store utbedringsbehov. Totalt sett er i overkant av
halvparten av forvaltningsporteføljen vurdert å være i utilfredsstillende eller dårlig stand.
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Forvaltningsportefølje Estimert teknisk oppgraderingsbehov i mill. kr.
Må-tiltak
Bør-tiltak
SUM
Fyrbygninger
109
334
Nautiske innretninger
1.651
531
SUM
1.760
865

443
2.128
2.625

Må-tiltak er betegnelsen på tiltak som det haster med å utbedre, da skadeutvikling akselererer
hurtig. Tiltak bør gjøres på en sto del av denne infrastrukturen innen 5 år. Nyanlegg er valgt
der det er mest økonomisk fremfor vedlikehold/oppgradering.

Kystverkets
Region
Sørøst
Vest
Midt
Nordland
Troms og
Finnmark
Svalbard
SUM

Nautiske innretninger
MåBørSUM
tiltak tiltak
49
66
115
270
154
424
512
152
664
704
108
812
116
49
165
0
1 651

2
531

2
2 182

Fyrbygninger
MåBør- SUM
tiltak tiltak
20
53
73
18
43
61
27
127
154
34
78
112
11
33
44
0
110

0
334

0
444

Samlet vedlikeholdsbehov
Sum må- Sum børTotaltiltak
tiltak
sum
69
119
188
288
197
485
539
279
818
738
186
924
127
82
209
0
1 761

2
865

2
2 626

Med dagens nivå på bevilgning vil vedlikeholdsetterslepet øke. Dette gjelder også etter 2014
med planrammer i gjeldende NTP.
Alle beregnede tall ovenfor vedrørende vedlikeholdsetterslepet gjelder for alle fyr og nautiske
innretninger som Kystverket har ansvaret for, og ikke bare for fyr og merker i stamnettet.
Kystverket vil ha to kompletterende verktøy for å handtere vedlikeholdsarbeidet:



FDV er et forvaltningsverktøy som bl.a. skal brukes til å ha oversikt over
vedlikeholdsbehovet.
SINMAT er under utvikling og skal være i drift innen mai 2012. Det forventes å bli et
viktig verktøy for å planlegge og håndtere vedlikeholdsarbeidet.

Det arbeides med å utvikle nye fyrlykter og merker i komposittmaterialer som er uavhengig
av landstrøm, de er rustfrie og er utrustet med det mest effektive av batteriteknologi og
solcelleteknologi. Disse skal i utgangspunktet være tilnærmet vedlikeholdsfrie i inntil 10 år.
Ny materialteknologi og belysning forbedrer dagmerkefunksjonen, og produksjonsteknikkene
gir stor reduksjon i innkjøp. I mange tilfeller kan Kystverket erstatte sektorlykter med mindre
og rimeligere installasjoner. Etaten har også startet arbeidet med å konstruere nye HIB-er
(Hurtigbåt Indirekte Belysning) som skal erstatte dagens konstruksjon. Disse kan ved riktig
bruk av materialer gjøres mye lettere og billigere uten at man går på akkord med funksjonen.
Kystverket vil i 2011 å lage en detaljert plan for håndtering av vedlikeholdsetterslepet.
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Navigasjonsinfrastruktur
I denne stamnettsutredningen er det også tatt inn andre typer tiltak i farleder enn ren utdyping.
Kystverket vurderer løpende om sikkerheten kan bedres ved å foreta merkingen i farleden
som et alternativ til utdyping, eventuell en kombinasjon av disse tiltakene. Når slike
vurderinger har resultert i en løsning med forbedring av merking, er korridorvise merketiltak
tatt med i kostnadsoppstilling for denne utredningen. Mindre merketiltak som i sum er
omfattende, tas ikke med gjennom presentasjonen av enkelttiltak.
Når ny merking er et nødvendig supplement til en utdyping er kostnader til slik merking tatt
med i kostnaden for utdypingstiltaket.
Internasjonale forhold
Farleder og krav som skal stilles til dem er i liten grad berørt av internasjonale bestemmelser.
Det er allikevel gitt mange anbefalinger, blant annet gjennom International Association of
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). Se også omtalen av
Trafikkseparasjonssystem (TSS) under omtalen av ”Fremtidig trafikk og skipsutvikling” som
medfører at alle skip med farlig gods eller større skip skal gå i led godt ut fra kysten, med
unntak av de skipene som går mellom to norske havner.
EU’s Marco Polo II program har en støtteordning for nye internasjonale transportløsninger,
kalt Trans Europeiske Transportnettverk (TEN). EU har videreført programmet gjennom
Marco Polo II, og Norge har besluttet å delta i denne forlengelsen. Dette betyr at norske
aktører kan fortsette å søke om midler fra programmet. Programmet støtter forskjellige typer
prosjekter, og kan blant annet gi oppstartsstøtte til nye linjetilbud innenfor sjøtransport.
Prosjektene vurderes etter følgende parameter: Mengde gods overført fra veg til sjø og/eller
bane, miljøegenskaper og bærekraftighet utover stønadsperioden.
I Norge er disse havnene godkjent for deltakelse i denne støtteordningen:
TEN A-havner
Borg havn
Oslo
Drammen havn
Sandefjord havn
Larvik havn
Grenland havn
Kristiansand havn
Stavanger havn
Karmsundet havn
Bergen havn
Kristiansund havn
Trondheimsfjorden havn
Indre Trondheimsfjord havn
Brønnøy havn
Mo i Rana havn
Narvik havn

Tilfredsstiller
Godskriteriet
Gods og passasjer
Gods
Passasjerer
Gods og passasjerer
Gods
Gods og passasjerer
Gods
Gods
Gods og passasjerer
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods

Godkjenningen er basert på et krav om minste godsvolum og/eller minste antall passasjerer
til/fra utlandet. TEN-T systemet er under revisjon.
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Samfunnsøkonomiske analyser av tiltak
Alle tiltakene skal undergis en analyse av samfunnsmessige virkninger av tiltaket
(samfunnsøkonomisk analyse). For de største tiltakene innebærer dette at fullstendig
samfunnsøkonomisk analyse inkludert en selvstendig risikoanalyse. For de mindre tiltakene
kan det være unødvendig ressurskrevende å gjennomføre tilsvarende samfunnsøkonomiske
analyser, og det skal vurderes om en enklere kvalitativ virkningsanalyse skal gjennomføres.
Et stort tiltak er foreløpig vurdert til en kostnadsramme på om lag 100 mill. kroner. For
mindre tiltak kostnadsberegnet til mindre enn 25 mill. kroner gjøres en beskrivelse av
virkninger.
Kystverket har tilpasset en metodikk for gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse egnet
for bruk på Kystverkets tiltak, samt at metodikken differensierer mellom store og mindre
tiltak.
Samfunnsøkonomiske analyser og risikoanalyser vil være et viktig grunnlag for prioriteringen
av farledstiltak.
I denne stamnettutredningen er det ført opp 8 tiltak som er antatt å koste mer enn 100 mill. kr.
Av disse er det gjennomført SØA for 1 tiltak, Videgrunnen-Røsvikrenna. I tillegg pågår det et
utredningsarbeid for Stad skipstunnel og Gåsøyrenna (Indre Oslofjord). Det er altså i
utgangspunktet aktuelt å gjennomføre SØA for 5 utbyggingstiltak, pluss en oppdatering av 3
tiltak. Flere tiltak kan komme til under det videre planarbeidet i 2011.
En vurdering av om tiltak med høy usikkerhet i kostnadsestimatet som er beregnet i nærheten
av 100 mill. kr. skal undergis en SØA.
Konseptvalgutredninger (KVU/KS1)
I flere regioner, særlig transportsystemer i de større byområdene, gjennomføres det
konseptvalgutredninger. Utfallet av disse KVU’ene vil i mange tilfeller være av stor
betydning for adkomsten til berørte havner.
Kystverket deltar i flere av disse KVU’ene og vil legge stor vekt på å sikre god veiadkomst,
og banetilknytning der det er aktuelt. Pågående KVU’er av betydning for havnene er omtalt i
de korridorvise kapitlene.
Kystverket gjennomfører for tiden en KVU for Stad skipstunnel. Denne KVU’en er nå
gjennom fasen med ekstern kvalitetssikring (KV1).
Videre arbeid med stamnettet.
Kystverket har fått i oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide en farledsnormal.
Resultatet av denne kan gi større forutsigbarhet for arealplanlegging, kvalitet på farleder i
trange farvann og andre forhold av betydning for sikkerhet og fremkommelighet i kystnære
farvann.

Trafikkutviklingen 2004-2009
Det foreligger ennå ikke havnestatistikk for hele 2010, og en har derfor tatt utgangspunkt i
data fra SSB for godstrafikk i havner i 5-års perioden 2004 – 2009.
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Stamnetthavner
Absolutte tall i tonn
Lastetype
Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004
2 009
Lastet/losset Lastet/losset
102 536 746
88 632 920
39 613 835
36 491 854
4 325 075
4 760 917
135 141
136 746
4 342 341
6 351 126
1 152 434
1 015 256
11 561 362
9 574 950
163 666 934 146 963 769

%-endring
2004 - 2009
-14
-8
10
1
46
-12
-17
-10

Tabellen viser at det har vært en markert nedgang i lastet/losset våt bulk. Dette skyldes i all
hovedsak redusert eksport av olje fra Norge. Nedgangen i ”Annet stykkgods” blir mer enn
oppveid av økningen i ”Containere lolo” og særlig ”Roro selvgående”. Disse mer ”moderne”
lastetypene ser ut til å vinne frem på bekostning av tradisjonelt stykkgods. Tallene for 2009 er
nok også preget av finanskrisen høsten 2008.
Alle havner, fordelt pr korridor:
2004, antall tonn
Lastet
Losset
1
3 943 470 7 433 320
3
17 006 01718 534 853
4
73 322 77525 480 620
7
3 550 602 3 742 955
8
16 978 703 2 657 681
Ufordelt 16 399 058 7 042 600

Sum
11 376 790
35 540 870
98 803 395
7 293 557
19 636 384
23 441 658

2009, antall tonn

Lastet
2 656 171
16 304 677
65 817 988
3 860 859
18 987 163
14 884 468
Svalbard
2 504 263
Sum *) 131 200 62564 892 029196 092 654 125 015 589
*) Ekskl. Svalbard i %-endring
Stamnetthavner fordelt pr. korridor:
2004, antall tonn

1
3
4
7
8
Sum

Lastet
Losset
3 572 444 7 165 731
15 402 51016 298 071
73 026 34525 323 443
1 814 560 2 494 791
16 218 875 2 125 971
110 034 73453 408 007

Losset
6 272 264
17 811 779
22 655 636
3 127 216
3 723 563
2 141 974
86 689
55 819 121

Sum
8 928 435
34 116 456
88 473 624
6 988 075
22 710 726
17 026 442
2 590 952
180 834 710

2009, antall tonn

Sum
Lastet
Losset
Sum
10 738 175 1 985 064 6 067 392 8 052 456
31 700 581 14 739 250 16 549 078 31 288 328
98 349 788 63 181 739 21 978 999 85 160 738
4 309 351 1 938 770 1 770 225 3 708 995
18 344 846 16 656 176 1 870 919 18 527 095
163 442 741 98 500 999 48 236 613 146 737 612

%-endring 2004 2009
Lastet Losset SUM
-33
-16 -22
-4
-4
-4
-10
-11 -10
9
-16
-4
12
40
16
-9
-70 -27
-5

-14

-8

%-endring 2004 2009
Lastet Losset SUM
-44
-15 -25
-4
2
-1
-13
-13 -13
7
-29 -14
3
-12
1
-10
-10 -10

Vi ser at kun i korridor 8 har det vært en økning i godsmengde i stamnetthavnene, og særlig i
de havnene som ikke er stamnetthavner. Med unntak av korridor 3 har det vært større nedgang
i stamnetthavnene, enn i de øvrige havnene. Likevel går drøyt 80 % av godstransporten til/fra
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norske havner i stamnetthavnene. Det gjelder når en tar med gods i kaier som tilhørere private
foretak, og som ikke er fordelt på korridorer og Svalbardhavnene som heller ikke er fordelt på
korridorer. Om en tar ut disse havnene som ikke er fordelt på korridorer, så utgjør
godstransporten i stamnetthavnene drøyt 90 % av godsomslaget i norske havner.
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Korridorvis gjennomgang – planlagte tiltak
I alle tabellene er kostnader oppgitt i mill. kr. Tiltakene er satt opp uprioritert rekkefølge

Korridor 1: Oslo - Ytre Oslofjord, og innseilingene til
stamnetthavnene Oslo, Moss og Borg.
Stamnetthavner i denne korridoren er:
Borg havn
Innseilingen til Borg havn er planlagt utbedret i to etapper, Første etappe/prosjekt er utbedring
av Røsvikrenna som skal starte i 2011/2012 og utbedring av farleden Videgrunnen –
Røsvikrenna som er omtalt nedenfor.
Havna har skjermet beliggenhet for omgivelser/bebyggelse og god tilgang på arealer.
Veiforbindelsen er imidlertid dårlig.
Moss havn
Moss havn er en stamnetthavn som er kommet med etter Stamnettutredningen av 2006. og
leden inn til kaia er derfor nå en del av stamnettet. Det er ikke planer om tiltak i denne delen
av stamnettet.
Havna er en av Norges største på lasting og lossing av containere. Havneadministrasjonen
mener de har nok areal til mange år, men har et langsiktig arbeid med å sikre bakareal (dryport). Det arbeides for å føre frem jernbanespor til havnen slik at last til og fra havna kan
overføres direkte mellom båt til tog. Dette vil bli utredet nærmere i en nylig igangsatt KVU
(Jernbaneverket).
Det er iverksatt en KVU for vegsystemet i Moss og Rygge. KVU’en skal være klar for høring
i 2. halvår 2011.
Oslo havn
Leden inn til Oslo havn fordeles inn mot terminalene Hjortnes, Vippetangen og Sydhavna.
Planen for utbedring av Gåsøyrenna er utvidet til å dekke leden inn til disse terminalene.
Nåværende kapasitet i Sydhavna er utnyttet fullt ut. Videre utbygging er planlagt ferdig i 2015
og vil mer enn fordoble kapasiteten.
Det er planlagt en mindre jernbaneterminal i Sydhavna med to lastespor.
Reguleringsplan for vegtilknytningen til Sydhavna ble vedtatt 2010 og vegarbeidet påbegynt
samme år.

Korridor 1
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Trafikkutviklingen 2004-2009
Absolutte tall i tonn

Borg
Moss
Oslo
SUM
stamnetthavner
Totalsum
korridoren*)

2 004

2 009

Lastet/losset
Lastet/losset
3 476 888
2 453 787
1 119 360
334 412
6 141 927
5 264 257
10 738 175
8 052 456
11 376 790

8 928 435

%-erndring
2004 - 2009
Lastet/losset
-29
-70
-14
-25
-22

*) = Omfatter alle havnene i korridoren.
Disse havnene har en vesentlig del av importen av konsumvarer til Norge. Nedgangen i
godsomslaget gjelder alle havnene og alle lastetypene, med unntak for en mindre økning i
containere lolo i Moss havn og en enda mindre økning i våt bulk ved Oslo havn. Nedgangen
må ses i sammenheng med finanskrisen høsten 2008 som nok i større grad rammet havnene i
denne korridoren enn andre havner. Tallene gjenspeiler nok også at sjøtransporten fortsatt
taper noe i konkurransen med veitransporten.
Absolutte tall i tonn
Stamnetthavner
Lastetyper
Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke
selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004

2 009

Lastet/Losset Lastet/Losset
3 191 819
2 796 089
3 315 886
2 324 766
1 818 482
1 751 941
6 897
4 417
553 867
350 201
635 869
402 826
1 215 355
10 738 175

422 216
8 052 456

Korridor 1

%-endring 2004
- 2009
Lastet/Losset
-12
-30
-4
-36
-37
-37
-65
-25
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Korridor 1
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Tiltak i stamnett, innen +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Ingen

Type tiltak

Formål

Kostnad

Tiltak i stamnett, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Videgrunnen-Røsvikrenna,
Fr.stad/Hvaler
Gåsøyrenna, innseiling Oslo
SUM

Type tiltak
Utdyping

Formål
Sikkerhet/fremkommelighet

”

”

Korridor 1

Kostnad
275
200
475
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Borg havn - VidgrunnenRøsvikrenna - Fredrikstad og Hvaler
kommuner - Østfold fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Sørøst

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 10/00218
Totalkostnad: 275 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Ja
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2

Korridor 1
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Oslo havn - Gåsøyrenna - Oslo, Bærum, Nesodden
kommuner - Oslo og Akershus fylker - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Sørøst
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2

Korridor 1

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 10/00219
Totalkostnad: 200 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %
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Tiltak utenom stamnett
Ingen slike tiltak i korridor 1.

Korridor 1

Korridor 3: Oslo – Stavanger, og innseilingene til
stamnetthavnene Drammen, Tønsberg (Slagen), Larvik,
Grenland, Kristiansand, Egersund og Stavanger (Risavika).

Mindre justeringer av leden:
Leden syd om Egersund endres i samsvar med Farledsforskriften av 2009.
Leden syd og vest om Kvitsøy endres i samsvar med Farledsforskriften av 2009:

Stamnetthavner i denne korridoren er:
Drammen
Havna har nylig utvidet terminalen på Holmen og har planer for ytterligere utvidelser klare.
Havna har banetilknytning med muligheter for ytterligere forbedringer. Det pågår en KVU for
vurdering av godsterminal for jernbanen.
Veitilknytningen havn er forbedret de siste årene, men fortsatt behov for en trafikkløsning
gjennom Drammen sentrum som kan gi bare tilgang til havneområdet. KVU’en for
jernbanens godsterminal kan gi føringer for veitilknytning til havna.
Slagen, Tønsberg (Oljeterminal og -raffineri)
Kystverket har ikke informasjon om denne terminalen som tilsier at det er noen
arealbegrensinger eller flaskehalser i veitilknytningen.
Larvik
Ny containerterminal og utfylling ble klare i 2010. Ferdig utbygd vil containerterminalen
være på100 daa. der 25 daa er foreløpig avsatt til jernbaneterminal.
Det er jernbanespor til havna, og traseen er i gjeldende reguleringsplan videreført inn i
terminalområdet.
Veitilknytning for havna bør bedres både for gods- og passasjertrafikken. For godstrafikken er
det viktig med bedre kryssløsninger mellom rv. 40 og fv. 303 og på strekningen på fv 101
mellom Øyakrysset og kryss med Havnegata. For passasjertrafikken er det tidvis
kapasitetsproblemer ved ferjeankomster.
Grenland
Brevikterminalen og Langesund ferjeterminal har begrensede utvidelsesmuligheter,
Brevikterminalen er i tillegg underlagt strenge støykrav. Begge terminalene ligger nærme
bebyggelse. Det arbeides med sikte på å lage en fylkesdelplan for havneløsninger i
Grenlandsområdet. Bamble kommuner arbeider i tilegg med planer om et stort
næringsområde med muligheter for ny havn for stykkgods og bulktransporter. Området ligger
nær til planlagt nytt jernbanespor for sammenknytning mellom Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen.
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Det er i dag jernbanespor til Breviksterminalen. Planlagt ny dobbeltsporet linje på
Vestfoldbanen vil gi kapasitet til økt godstransport til /fra Breviksterminalen.
Det pågår arbeid med en KVU for Grenland inkl. planlegging av ny E 18 som vil måtte ta
stilling til veitilknytningen for Grenland havn. Også fylkesdelplanen for stykkgods og
ferjeterminalen vil se på riksveiforbindelsen mellom ev. ny hovedhavn for stykkgods.
Også på kort sikt er det behov for forbedringer i dagens tilknytning mellom havn og
riksveinettet.
Kristiansand
Havna har 3 store terminaler, en for containere, en for øvrig gods og en for utenlandsferjer.
Det pågår en KVU for transportsystemet i Kristiansand, og denne omhandler også
transportløsning til havneavsnitt.
Havna for ”øvrig gods” er ny og har store utvidelsesmuligheter. Havna har ikke
banetilknytning, men god veitilknytning til E 18. Containerhavna er planlagt flyttet. –arbeidet
med utfylling av masser til ny havn er påbegynt, men avhengig av fyllmasser fra ny E39/18
gjennom byen for å bli fullført. Dagens havn har sportilknytning og den nye containerhavna
er også planlagt med spor.
Ferjeterminalen er en del av E 39 fra Danmark og videre vestover fra Kristiansand.
Egersund
Havna i Egersund har dårlig veiforbindelse, og det må vurderes tiltak for bedre tilknytning
landverts. For øvrig er det ikke registrert til spesielle problemer eller flaksehalser for havna i
Egersund.
Stavanger (Risavika)
Havna har tilfredsstillende arealer i dag med utvidelsesmuligheter.
Det er ikke etablert baneforbindelse fra godsterminalen på Ganddal og til Risavika.
Veiforbindelsen er under noe utbedring, men det er behov for vesentlig forbedring av kvalitet
og kapasitet til Risavika i Sola kommune og havna skal fungere som et effektivt
logistikknutepunkt i regionen. Det pågår et planarbeid – Regional plan for Transportkorridor
vest- - som vil avklare fremtidig standard og løsning på vegforbindelsen.

Korridor 3
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Trafikkutviklingen 2004-2009
Absolutte tall i tonn

Drammen
Tønsberg
Larvik
Grenland
Kristiansand
Egersund
Stavanger
Sum
stamnetthavner
Sum alle havner

2 004

2 009

Lastet/Losset Lastet/Losset
2 823 301
2 284 999
10 521 810
10 761 027
1 711 862
1 571 555
9 656 639
7 956 904
1 943 269
1 772 056
737 704
505 409
4 305 996
6 436 378
31 700 581
31 288 328
35 540 870

Endring 2004
- 2009 i %
Lastet/Losset
-19
2
-8
-18
-9
-31
49
-1

34 116 456

-4

For denne korridoren preges bildet av en tilnærmet uendret situasjon fra 2004 til 2009 med
hensyn på. totalvolum. Det er særlig utviklingen ved Stavanger havn som bidrar positivt. I
Grenland er det en nedgang for alle lastetyper utenom våt bulk. For de fleste andre havnene er
det et noe mer variert utvikling.
I de fleste havnene langs denne korridoren er imidlertid containere lo-lo og ro-ro selvgående
lastetyper som øker.
Absolutte tall i tonn
Stamnetthavner
Lastetype
Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke
selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004

2 009

Lastet/Losset Lastet/Losset
14 817 397
14 992 254
9 235 449
7 909 903
1 326 257
1 597 118
128 204
36 669
2 437 922
4 299 300
467 961
396 451
3 287 391
31 700 581

%-endring
2004 - 2009
Lastet/Losset
1
-14
20
-71
76
-15

2 056 633
31 288 328

-37
-1

Tiltak i stamnettet, innen +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Åna Sira – Risavika,
stamnett
SUM

Type tiltak
Merking

Formål
Sikkerhet/fremkommelighet

Kostnad
15
15

Åna Sira - Risavika, stamnett: Dette strekket (korridor 3.3) inneholder følgende merketiltak:
Innseiling Egersund fra syd
Innseiling Risavika

Hvert delprosjekt er vist nedenfor.

Korridor 3
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Innseiling Egersund
(Søragapet)
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet:
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 8 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 3
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase1

Korridor 3
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Innseiling Risavika (Stavanger) Sola kommune - Rogaland fylke Merking
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 7 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 3
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase1

Korridor 3
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Tiltak i stamnett, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Innseiling Grenland
SUM

Type tiltak
Formål
Utdyping
Sikkerhet/fremkommelighet

Korridor 3

Kostnad
100
100
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Innseiling Grenland
Tiltaksnavn: Grenland havn Kalvenløpet - Porsgrunn og Bamble
kommuner - Telemark fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Sørøst

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 10/00221
Totalkostnad: 100 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2

Korridor 3
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Tiltak utenom stamnettet:
Prosjektnavn, sted
Innseiling til Kragerø
Innseiling, Farsund
SUM

Type tiltak
Utdyping
Utdyping

Formål
Sikkerhet
Sikkerhet

Korridor 3

Kostnad
90
30
120
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Innseiling til Kragerø
Tiltaksnavn: Innseiling Kragerø Kragerø kommune - Telemark fylke Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Sørøst

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 90 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 3
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Innseiling til Farsund
Tiltaksnavn: Innseiling Farsund havnFarsund kommune - Vest-Agder fylke
- Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Sørøst

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 10/00222
Totalkostnad: 30 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2

Korridor 3

Korridor 4: Stavanger - Trondheim, og innseilingene til
stamnetthavnene Karmsund, Kårstø, Bergen, Sture, Mongstad,
Flora, Måløy, Ålesund, Molde, Kristiansund, Aure og Trondheim.
Endringer i leden:
Det er nå vedtatt å opprette permanent losstasjon i Florø fra 1.1.2011ved Kvannhovden nord
for Florø. Innseilingen inn Frøysjøen er fra før tatt med som stamnett. Innseilingen inn
Hellefjorden er en vesentlig kortere led til flere av havnene som anløpes, ca. (8 n.mil kortere),
og ca. halvparten av trafikken benytter denne farleden inn fra losbordingsfeltet. Begge
alternativene må derfor inngå som stamnetter.
Det foreslås ellers gjort en del mindre justeringer av stamnettet versjon 2006, for å få samsvar
med farledsforskriften av 2009:
Stamnettet lagt vest om Bukketjuvane, da dette er sikreste og beste led utenfor Stad (se figur
nedenfor). Mye trafikk går innenfor Bukketjuvane, men her er større risiko, og en liten
besparelse i seilas. Hovedleden går også vest av Bukketjuvane.
Fergestrekk Brimnes – Bruravik utgår, da Hardangerbrua vil erstatte fergesambandet innen
kort tid.
Mindre justeringer i Skudenesfjorden.
Stamnettet må legges nord om Skaten i Skatestraumen der bortimot all trafikken går, ikke sør
om Skaten. Dette er en feil også i farledsforskriften.
Noen små justeringer for at stamnettets geografiske plassering blir i samsvar med
farledsforskriften av 2009 (Fergestrekk, nord og sør om Fedje, ved Marsteinen, inn til
stamnettshavner mm). I samsvar med farledsforskriften av 2009.
Farledsforskriften har angitt Husøy (Karmsund havn) til å ligge i Haugesund kommune. Det
rette er Karmøy kommune, og dette korrigeres ved første revisjon av forskriften.
Stamnettet fra Haugsholmane til Åheim, Sande og Vanylven kommuner, kan gå ut som
stamnett. I Kystinfo er den definert som kombinert biled/stamnett. Vi ser ikke behov for å
beholde den som stamnett i eksisterende nett.
Stamnettet fra Nyhamna, Aukra kommune, til hovedled er feilplassert. Den skal følge
hovedled fra Nyhamna til påkobling ved Budadjupet.
Stamnettet til Ålesund - Flatholmen har feilplassert sluttpunkt. Bør korrigeres til avslutning
ved Flatholmen.
Fergestrekningen Kanestraum, Tingvoll kommune, – Halsa ser ikke ut til å være tatt inn i
forskriftsdelen Kystinfo. Siden den er et ledd i stamveg E39, skal denne pr. definisjon
registreres som biled og inngå i stamnettet som fjordkryssing.
Korridoren har disse stamnetthavnene:
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Karmsund
Havna har ikke banetilknytning. Kystverket har ikke registrert spesielle flaskehalser for denne
havna utover de som gjennomføres i inneværende planperiode.
Kårstø, Tysvær (gassterminal og -prosesseringsanlegg)
Terminalen er en sjø til sjø terminal.
Bergen
Hordaland fylkeskommune er i avslutning på arbeidet med en fylkesdelplan for ny havn i
Bergensområdet. I denne fylkesdelplanen vurderes også vei- og banetilknytning til en
eventuell ny havn.
Det pågår også en KVU for Bergen som vil ta opp hvordan en kan sikre god
fremkommelighet for godstransporten, inkl. en ev. ny havn for Bergen.
Bergen indre havn
Havna disponerer betydelige arealer i sentrum. Utnyttingen av dem er et lokalpolitisk tema.
Det arbeides også med midlertidige tiltak for å utnytte dagens havn bedre. Jernbaneterminalen
er nær havna med spor ned til havna, men i praksis nyttes lastebiler som bindeledd mellom
bane og havn. Det er uttrykt ønske om å øke den intermodale koblingen bane-båt.
Transport på bil til/fra havna går gjennom Bergen sentrum, men er relativt uproblematisk.
Nygårdstangen kombiterminal
Arealene er tilfredsstillende for dagens trafikk, men vil på lengre sikt bli for små. Også her
nyttes bil som bindeledd for godstransporten på båt og bane.
Veiforbindelsen er tidvis plaget av kø, men fungerer i all hovedsak tilfredsstillende.
Stureterminalen (Oljeterminal)
Havna er en sjø til sjø terminal og er uavhengig av vei og bane for å frakte gods til/fra havna.
Mongstad (Oljeraffineri)
Havna er en sjø til sjø terminal og er uavhengig av vei og bane for å frakte gods til/fra havna.
Flora
Havna har ikke banetilknytning. For øvrig kjenner ikke Kystverket til spesielle problemer
eller flaskehalser for denne havnaa.
Nordfjord
Nordfjord havn med Måløy ble stamnetthavn ved regjeringens og Stortingets behandling av
gjeldende nasjonale transportplan. Leden gjennom Måløysundet vil bli utbedret i perioden
2010-2013. Havna har ikke banetilknytning. Leden gjennom Måløysundet vil ha
begrensninger gitt høyden på Måløybroa.
For øvrig kjenner ikke Kystverket til spesielle problemer eller flaskehalser for denne havna
etter gjennomførte farledstiltak i denne planperioden.
Ålesund
Havna gjennomfører utvidelser på terminalen Flatholmen. Havna har ikke banetilknytning.
Utbedring av veisystemet til Ålesund er under planlegging. Det foreligger planer for noen
mindre utbedringstiltak i Ålesund indre havn.
For øvrig kjenner ikke Kystverket til spesielle problemer eller flaskehalser for denne havna

Korridor 4
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Nyhavna, Aukra
Kystverket kjenner ikke til spesielle problemer eller flaskehalser for denne havna

Kristiansund
Havna har ikke banetilknytning.
For øvrig kjenner ikke Kystverket til spesielle problemer eller flaskehalser for denne havna.
Tjeldbergodden, Aure
Havna er en sjø til sjø terminal og er uavhengig av vei og bane for å frakte gods til/fra havna.
Trondheim
Jernbaneterminalen har inn/utkjøring over havneområdet og det er flere omlastingsterminaler
for jernbanegods inne i havneområdet. Her omlastes det stykkgods mellom bane/sjø.
Det er stort press på havneområdene Brattøra og Nyhavna for å ta i bruk disse arealene til
byutvikling. Det pågår en KVU som omhandler flytting av jernbaneterminal og havn på
Brattøra og å etablere nytt logistikk-knutepunkt for veg/sjø/bane med arealer for samlastere
og industri. KVU legges på høring våren 2011. Fremtidig løsning krever ny gjennomgang av
behov for tiltak sjø/land.

Trafikkutviklingen 2004-2009
Absolutte tall i tonn

Karmsundet
Bergen
Flora
Måløy
Ålesund
Molde
Kristiansund
Trondheim
Sum
stamnetthavner
Sum alle havner

2 004
Lastet/Losset
13 360 803
75 635 336
1 078 948
779 699
1 264 313
136 592
4 546 209
1 547 888
98 349 788
98 803 395

2 009 Endring 2004
- 2009 i %
Lastet/Losset
Lastet/Losset
12 556 499
-6
56 009 726
-26
1 497 565
39
536 238
-31
1 863 891
47
5 566 049
3 975
5 554 227
22
1 576 543
2
85 160 738
-13
88 473 624

-10

Det er en stor nedgang i våt bulk fra 2004 til 2009. Molde havn er her et lysende unntak.
Økningen i Molde skyldes en økning i lastet våt bulk. Det er en betydelig nedgang i våt bulk
ved Bergen havn, dvs. Mongstad og Sture på i alt 14 mill tonn lastet våt bulk. Nedgangen for
Måløy knytter seg særlig til mindre losset våt bulk og mindre lastet tørr bulk. Det er en
markert økning i andre lastetyper enn våt bulk i disse havnene. Flora er preget av en positiv
utvikling med økning både i lastet og losset våt bulk og tørr bulk og container lolo.

Korridor 4

36

Absolutte tall i tonn
Stamnetthavner
Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004
Lastet/Losset
83 248 964
8 292 673
934 717
0
1 348 466
45 467
4 479 501
98 349 788

2 009 Endring 2004
- 2009 i %
Lastet/Losset
Lastet/Losset
66 050 512
-21
10 881 757
31
1 240 355
33
3 144
1 681 663
25
190 662
319
5 112 645
14
85 160 738
-13

Korridor 4
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Tiltak i stamnettet, inntil +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Innseiling Haugesund fra nord
Færøyfluene, Askøy
Alternativ farled til Bergen.
Skjellangersundet, Askøy og
Meland
Frøysjøen, Flora kommune
Innseiling til Florø
Ytre Fensfjord, Austrheim
Stad skipstunnel
Innseiling, Ålesund
SUM

Type tiltak
Merking
Utdyping/
merking
Utdyping

Formål
Sikkerhet
Sikkerhet

Merking
Utdyping
Merking

Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet

Utdyping

Korridor 4

Fremkommelighet

Kostnad
5
20
200

5
20
15
1.800
5
2.070
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Innseiling Haugesund fra nord
Tiltaksnavn: Innseiling Haugesund
fra nord
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 5 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase1

Korridor 4
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Innseiling til Bergen havn - Færøyfluene
Tiltaksnavn: Innseiling til Bergen havn Færøyfluene - Askøy kommune Hordaland fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2
HP 2010-2019, fase2

Korridor 4
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Alternativ farled til Bergen
Tiltaksnavn: Alternativ farled til Bergen Havn Askøy kommune - Meland kommune Hordaland fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 05/0250
Totalkostnad: 200 mill. kr.
Kostnadspresisjon: +/-25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Ja
Er risikoanalyse gjennomført? Ja
Krav om reguleringsplan? Ja
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
NTP 2014-2023, fase1
HP 2014-2023, fase1

Korridor 4
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Florø - Frøysjøen - Flora
kommune - Sogn og Fjordane fylke Merking
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 5 mill kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4
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Innseiling til Flora havn
Tiltaksnavn: Innseiling til Flora havneterminal Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4
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Ytre Fensfjorden,
Austrheim

Prioritet: 0

Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 15 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 25 %
Kystverkregion: Kystverket Vest
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4
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Stad skipstunnel
Vind-, strøm- og bølgekombinasjonen ved Stad gjør havstrekningen til et spesielt krevende
område langs Norskekysten. Forholdene innebærer også at tunge bølger kan henge igjen i
flere dager. Det prosjektutløsende behovet er tryggere seilas rundt Stad.
Det er gjennomført en konsekvensutredning (KVU) for en ev. Stad skipstunnel. Utredningen
omfatter følgende hovedkonsept:
 Referansealternativ/nullalternativ, dvs. ingen tunnel.
 Liten skipstunnel:
o Ringnottråler med bredde/dybde under vann på henholdsvis 13 m og 8 m
o Fraktefartøy (fryseskip) med bredde/dybde under vann på hhv. 18 m og 6 m
o Kostnad ca. 1,2 milliarder kr.
 Stor skipstunnel:
o MS Midnattsol med bredde/dybde/høyde 21,5/5,1/29,5 m.
o Kostnad ca. 1,8 milliarder kr.

Tunneltrasé →
Om KVU’en
En skipstunnel vil bidra til å overføre gods fra vei til sjø og til tryggere seilas forbi Stad.

Korridor 4
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Analysen av ikke-prissatte konsekvenser viser i tillegg en middels til stor positiv effekt for
begge tunnelalternativene. Disse momentene taler isolert sett for bygging av tunnel. Analysen
av prissatte effekter viser på den annen side et forventet netto samfunnstap for de to
alternativene på mellom 1000 MNOK og 1640 MNOK Resultatene er dominert av forskjeller
i investeringskostnadene. Analysen viser at liten tunnel vil være det mest økonomiske
alternativet. De ikke-prissatte konsekvensene for begge alternativ tunnelstørrelser kan ikke
oppveie tapet i de prissatte virkningene.
Konseptvalgutredningen konkluderer med at det ikke bør bygges en skipstunnel. Argumentet
er at ut fra en helhetsvurdering vil ikke de ikke-prissatte virkningene veie opp for den
beregnede negative lønnsomheten i prosjektet. Utredningen sier videre at dersom det politisk
tas beslutning om bygging av skipstunnel bør det minste tunnelalternativet realiseres.
Konklusjonen fra KVU’en er ikke en beslutning, men skal være ett av flere elementer i den
videre behandlingen av saken. KVU-en kvalitetssikres gjennom en ekstern kvalitetssikring
(KS1).
I denne stamnettutredningen har en lagt til grunn alternativet med stor tunnel. Dette er ikke et
uttrykk for at Kystverket anbefaler at det bør bygges en stor skipstunnel ved Stad, men tiltaket
tas inn i utredningen på lik linje med andre planlagte tiltak. Tiltaket vil bli nærmere avklart
gjennom pågående kvalitetssikring (KS1). Kystverket vil prioritere mellom tiltakene ved
utarbeidingen av fagetatenes forslag til neste nasjonal transportplan.

Korridor 4
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Innseiling Ålesund
Tiltaksnavn: Innseiling til Ålesund - Ålesund
kommune - Møre og Romsdal fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt-Norge

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 5 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4
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Tiltak i stamnett, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Øst for nordre Nekkøya, Flora
kommune
Ytre Steinsund,
Krakhellesundet, Tollsundet,
Solund kommune
Skatestraumen, Bremagergrunnen, Bremanger kommune
Ulvesundet, Vågsøy kommune
Stad-Sildagapet-Måløy
Åramsundet II, Vanylven
SUM

Type tiltak
Utdyping

Formål
Sikkerhet

Kostnad
6

Merking/utdyping Sikkerhet

18

Utdyping/merking Sikkerhet

5

Utdyping/merking Sikkerhet
Merking
Utdyping/merking
”

35
15
125
204
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Øst for Nordre Nekkøya
Tiltaksnavn: Florø - Øst for Nordre Nekkøya Flora kommune - Sogn og Fjordane - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 6 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase2

Korridor 4
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Ytre Steinsund- Krakhellesundet
Tiltaksnavn: Ytre Steinsund - Krakhellesundet Tollesundet - Solund kommune - Sogn og Fjordane fylke
- Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
NTP 2010-2019, fase2
HP 2010-2019, fase2

Korridor 4

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 18 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %
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Skatestraumen – Bremagergrunnen, Bremanger
Tiltaksnavn: Skatestraumen - Bremagergrunnen Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
NTP 2006-2015, fase2

Korridor 4

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 5 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %
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Innseiling til Ulvesundet
Tiltaksnavn: Innseiling Ulvesundet fra nord Vågsøy kommune - Sogn og Fjordane
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 35 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
NTP 2014-2023, fase2
HP 2014-2023, fase2

Korridor 4

53

Stad - Sildagapet Måløy

Prioritet: 0

Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 15 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Vest
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4

54

Åramsundet II
Tiltaksnavn: Åramsundet II - Vanylven
kommune - Møre og Romsdal - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 08/03457
Totalkostnad: 125 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 4
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Tiltak utenom stamnettet:
Prosjektnavn, sted
Stavanger havn - Byfjorden,
Risavika – Sletta, utenom
stamnett
Sletta-Fensfjorden, utenom
stamnett
Fensjorden – Stad, utenom
stamnett
Flåm - Fretheimsgrunnen,
Aurland kommune
Brosmeosen, Gulen
kommune
Innseilingen til Svelgen,
Bremanger
Djupflua, Giske
Innseiling indre havn,
Ålesund
SUM

Type
tiltak
Utdyping
Merking

Formål

Kostnad

Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet/fremkommelighet

5
6

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

12

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

17

Utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet

10

Merking

Sikkerhet/fremommelighet

12

Utdyping/
merking
Utdyping
Utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet

15

Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet

10
52
139

Kommentar:
De tre merketiltakene er ikke lagt inn i de etterfølgende omtalene av enkelttiltak.

Korridor 4

56

Stavanger havn - Byfjorden
Tiltaksnavn: Innseiling Stavanger havn
- Stavanger kommune - Rogaland fylke
- Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 5 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase2

Korridor 4

57

Fretheimsgrunnen, Flåt, Aurland
Tiltaksnavn: Flåm - Aurland kommune Sogn og Fjordane fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 10 mill. kr,
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2014-2023,
fase2

Korridor 4

58

Brosmeosen - Sognesjøen - Gulen kommune - Prioritet: 0
Sogn og Fjordane fylke - Merking
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Vest

Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 12 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 4
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Innseiling Svelgen - Bremanger
kommune - Sogn og Fjordane fylke Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2010
Kystverkregion: Kystverket Vest

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 08/01630
Totalkostnad: 15 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:
HP 2014-2023, fase1

Korridor 4

60

Djupflua
Tiltaksnavn: Djupflua v/Hogstein lykt - Giske
kommune - Møre og Romsdal - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 10 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 4
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Innseiling til indre Ålesund havn
Tiltaksnavn: Innseilingen til Ålesund. Ålesund
kommune - Møre og Romsdal fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 52 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 4
NTP/HP Status:

Korridor 4

Korridor 7: Trondheim – Bodø, og innseilingen til
stamnetthavnene Mo i Rana og Bodø.
Denne delen av stamnettet har sine utfordringer målt mot generelle krav om sikker og effektiv
sjøtransport, men det er iverksatt en rekke tiltak og utredninger som skal bidra til at det er et
slikt samsvar både i tid og i forhold til teknisk utvikling.
Endringer i hovedleden i stamnettet:
Stamnettet foreslås justert noe i Torgværleden.
Det er registrert en del aktivitet i tilknytning til de 3 stamnetthavnene i korridor 7. Det er ikke
vurdert som at det er behov for endring / flytting / etablering av havneterminaler i de 3
stamnetthavnene i korridor 7. Kystverket skal likevel ha kontinuerlig fokus og dialog med
havnene, for å kunne justere sin egen planstatus på dette området.
Stamnetthavnene i korridoren:
Trondheim, se omtalen i foregående korridor
Mo i Rana
Kystverket kjenner ikke til spesielle problemer eller flaskehalser for havna i Mo i Rana.
Muligheten for god integrering mellom havn og bane er gode.
Bodø
Havna kan ikke ta i mot de største båtene i dag på grunn av liten dybde (se tiltak nedenfor).
Det pågår arbeid med en kommuneplan som skal vise utvidelsesmuligheter for havna. Det er i
dag gode arealforhold, men det ligger planer for framtidig utvidelse på Lille Hjertøya.
Det er bane til havna men koplingen bane/sjø kan forbedres. Jernbaneverket vurderer dette og
ev. nye tiltak er avhengig av trafikkutviklingen.
Det pågår et arbeid med en KVU i Bodø som bl.a. vil ta opp veitilknytningen til
havneterminalen.
Trafikkutviklingen 2004-2009
Absolutte tall i tonn

Mo i Rana
Bodø
Sum
stamnetthavner
Sum alle havner

2 004

2 009

Endring 2004
- 2009 i %
Lastet/Losset Lastet/Losset
Lastet/Losset
3 648 194
2 837 001
-22
661 157
871 994
32
4 309 351
3 708 995
-14
7 293 557

6 988 075

-4

Det særpregede ved denne korridoren er at de tilhørende stamnetthavnene ikke har en så stor
andel av lastet og losset gods som i de andre korridorene. Dette gjenspeiler nok en lang kyst
med spredt bosetting slik at varene ikke er så lette å distribuere ut fra en sentralt beliggende
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havn til andre byer/tettsteder med bil. I korridoren ligger de store by-områdene Trondheim og
Bodø i hvert sitt endepunkt av korridoren og forsterker denne situasjonen.
Denne situasjonen har forsterket seg fra 2004 til 2009 ved reduksjonen i antall lastet/losset
tonn er større i stamnetthavnene enn i de andre havnene.
Nedgangen i Rana skyldes redusert losset tørr bulk, bortfall av container lo-lo og redusert
stykkgods, særlig losset stykkgods. Det registreres en positiv utvikling for trafikkvekst i Mo i
Rana. Den positive utviklingen ved Bodø havn kan tilskrives markert økning i lastet tørr bulk
og en betydelig økning i lastet containere ro-ro. Dette skjer til tross for at det er nedgang i alle
andre regioner når det gjelder container roro, med unntak av en mindre økning i korridor 4. I
øvrige havner i Nord-Norge er det ikke noe godsomslag for container ro-ro.
Absolutte tall i tonn

Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke
selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004

2 009

Lastet/Losset Lastet/Losset
271 591
269 532
191 344
328 395
118 124
105 420
40
92 516
0
0
721
0
79 337
661 157

76 131
871 994

Korridor 7

%-endring
2004 - 2009
Lastet/Losset
-1
72
-11
231 190
0
-100
-4
32

64

Korridor 7
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Tiltak i stamnettet innen +/- 25 % kostandsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Leiskjærsgrunnen II
Olstokvær, Meløy
kommune
Innseiling, Bodø

Type tiltak
Utdyping
6 utdypinger og 8
merketiltak
Utdyping +
merking

Formål

Kostnad
165
Sikkerhet/fremkommelighet
60
Sikkerhet/fremkommelighet

SUM

110
335

Korridor 7
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Leiskjærsgrunnen II
Tiltaksnavn: Leiskjærsgrunnen II – Bjugn
kommune - Sør-Trøndelag fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 165 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 7

67

Olstokvær
Tiltaksnavn: Olstokvær
Prioritet: 1
Tiltakstype: Nyinvestering Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering Totalkostnad: 60 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 25 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 7

68

Innseiling Bodø havn
Tiltaksnavn: Innseiling Bodø havn Prioritet: 1
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 110 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 25 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 7
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Tiltak i stamnettet, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Humulråsa/Risværflua, Vikna
Leiskjærsgrunnen I,
Bjugn
Haverskjergrunnen,
Vikna
Tjøtta, Alstadhaug
Innseiling, Rana
Åmøy
Stabbsundet. Meløy

Type tiltak
Utdyping

Formål

Kostnad
13

Utdyping

8

Utdyping

85

Merking
Merking og
utdyping

Sikkerhet
Sikkerhet

SUM

30
45
8
40
229

Korridor 7

70

Hummelråsa
Tiltaksnavn: Hummelråsa - Vikna kommune - Nord-Trøndelag
fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 7

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 13 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

71

Leiskjærsgrunnen I
Tiltaksnavn: Leiskjærsgrunnen I – Bjugn kommune Sør-Trøndelag Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 7

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 8 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 75 %

72

Haverskjærsgrunnen
Tiltaksnavn: Haverskjærsgrunnen - Vikna kommune
- Nord-Trøndelag fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Forslag
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Midt
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP-status: 2014-2019
HP-status: 2014-2019

Korridor 7

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak: 09/04856
Totalkostnad: 85 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

73

Alstahaugfjorden - Tjøtta
Tiltaksnavn: Alstahaugfjorden - Tjøtta Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 30 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP/HP Status:

Korridor 7
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Innseiling Mo i Rana havn
Tiltaksnavn: Mo i Rana havn Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 45 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP/HP Status:

Korridor 7

75

Åmøy
Tiltaksnavn: Åmøy
Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering Totalkostnad: 8 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP/HP Status:

Korridor 7

76

Stabbsundet
Tiltaksnavn: Stabbsundet Prioritet: 1
Tiltakstype: Nyinvestering Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering Totalkostnad: 40 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP/HP Status:

Korridor 7

77

Korridor 8: Bodø – Kirkenes, og innseilinger til stamnetthavnene
Narvik, Harstad, Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes.
Endringer i leden i stamnettet:
Det foreslås å ta ut fergeledstrekningen Melbu – Fiskebøl fordi den er en del av veistrekning som ikke
lengre er stamvei etter at Lofast-forbindelsen er åpnet.
Stamnetthavner i korridoren
Bodø
Se omtalen under forrige korridor.
Narvik
Kystverket er ikke kjent med spesielle begrensninger eller flaskehalser i Narvik havn. Trafikken over
Narvik havn er i sterk vekst (tørrbulk), og det er viktig å få på plass sikre ankringsforhold for ventende
skip til losseanleggene. Planlegging og gjennomføring av kapasitetsforbedringer på Ofotbanen er de
mest kritiske for fortsatt trafikkvekst.
Harstad
Kystverket er ikke kjent med spesielle begrensninger eller flaskehalser i denne havna. Etter planen
gjennomføres farledsutdyping og mudring av forurenset sjøbunn i inneværende planperiode, i tett
samarbeid med Klif.
Tromsø
Breivika havneterminal er den mest sentrale container- og stykkgodsterminalen i Tromsø. Ny Tønnes
havn er under utbygging med sikte på å betjene div. off-shore aktiviteter og hovedbunkringsanlegg for
Nord-Norge.
Veiadkomsten til Breivika er ikke tilfredsstillende og er et hinder for vider utvikling av havna. En plan
for bedret veiløsning i området er kostnadsberegnet til 300 mill. kr.
Det er også behov for bedre vei til Tønsnes havn og industriområde.
Alta
Alta havn ble definert som stamnetthavn ved regjeringens og Stortingets behandling av gjeldende
nasjonale transportplan.
Alta havn har i dag tilfredsstillende arealforhold. Kystverket er ikke kjent med spesielle flaskehalser
eller problemer for denne havna.
Hammerfest
Hammerfest havn har begrenset med arealer, men vil etter gjeldende komunale planer ha utvidet havna
innen 2015. Kystverket er ikke kjent med spesielle flaskehalser eller problemer for denne havna. Dette
gjelder også innseilingen til Melkøya.
Honningsvåg
Alta havn ble definert som stamnetthavn ved regjeringens og Stortingets behandling av gjeldende
nasjonale transportplan og ny havne- og farvannslov.
Havna har begrenset med arealer. Kystverket er ikke kjent med spesielle flaskehalser eller problemer
ellers for denne havna etter gjennomførte farledsutbedringer i inneværende planperiode.

Korridor 8
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Kirkenes
Kirkenes havn har begrenset med arealer i sentrum, men planlegger tiltak for utvidelser på
Slambanken. Kystverket er ikke kjent med spesielle flaskehalser eller problemer for leden inn til
havna.
Trafikkutviklingen 2004-2009
Absolutte tall i tonn

Narvik
Harstad
Tromsø
Alta
Hammerfest
Honningsvåg
Kirkenes
Sum
stamnetthavner
Alle havner

2 004

2 009

Lastet/losset
Lastet/losset
15 568 790
12 640 104
473 169
311 792
767 082
954 179
701 000
689 593
535 131
3 651 618
204 832
108 450
94 842
171 359
18 344 846
18 527 095
19 636 384

22 710 726

%-endring
2004 - 2009
Lastet/losset
-19
-34
24
-2
582
-47
81
1
16

Malmtransporten fra Narvik dominerer sjøtransporten i korridoren. Det var i 2009 ingen
containertrafikk i Narvik. For øvrig var det en reduksjon i lastet tørr bulk i Narvik havn fra 2004 til
2009. En ser dessuten at oljetransporten fra Hammerfest nå er oppe i betydelige volumer. Den positive
utviklingen ved Kirkenes skyldes økt lasting av tørr bulk og en tredobling i losset annet stykkgods.
Tromsø havn har hatt en økning i våt bulk og roro selvgående, men en nedgang i container lo-lo og
losset annen stykkgods.
Ro-ro last ser ut til å øke spesielt i denne korridoren. Denne lastetypen knytter seg til Alta, Sortland,
Narvik, Kirkenes, Havøysund og Tromsø havner.
Absolutte tall i tonn
Stamnetthavner
Våt bulk
Tørr bulk
Containere - lolo
Containere - roro
Roro selvgående
Roro ikke
selvgående
Annet stykkgods
SUM

2 004

2 009

Lastet/losset
Lastet/losset
991 380
4 418 147
16 620 814
13 370 844
70 905
47 908
0
0
2 085
19 962
2 416
25 317
657 246
18 344 846

644 917
18 527 095

Korridor 8

%-endring
2004 - 2009
Lastet/losset
346
-20
-32
0
857
948
-2
1
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Korridor 8
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Tiltak i stamnettet, innen +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted Type tiltak
Kvalsundet alt. 1 *)
Utdyping
Tromsø
Kvalsundet alt. 2
SUM
*)= Lagt dette alternativet til grunn.

Formål
Sikkerhet/ fremkommelighet

Kostnad
70
20
70

Korridor 8

81

Kvalsundet alt. 1

Prioritet: 0
Tiltakstype: Vedlikehold Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering Totalkostnad: 70 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 25 %
Kystverkregion: Kystverket Troms og Finnmark
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 8
NTP/HP Status:

Korridor 8

82

Kvalsundet, alt. 2
Tiltaksnavn: Kvalsund farled alt.2 - Tromsø
kommune - Troms Fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Troms og Finnmark

Prioritet: 0
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 25 %

Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
NTP 2014-2023, fase1

Korridor 8
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Tiltak i stamnettet, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Helligvær øst
Landegode
Hamarøygrunnen
Innseiling
Moskenes
Bognes-Lødingen*)
Tjeldsundet

Type tiltak
Merking
Merking/utdyping
Utdyping/merking
Utdyping + merking

Formål
Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet

Merking
Merking + utdyping

Sikkerhet
Sikkerhet,
trafikkseparering

SUM
*) Inkl. innseiling til Lødingen.

Kostnad
10
20
20
7
10
128
195

Korridor 8
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Helligvær Øst
Tiltaksnavn: Helligvær
Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering Totalkostnad: 10 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 7
NTP/HP Status:

Korridor 8

85

Landegode
Tiltaksnavn: Landegode - Strekningen Bodø til Rotvær
- Bodø kommune
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 8
NTP/HP Status:

Korridor 8

Prioritet: 3
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

86

Hamarøygrunnen
Tiltaksnavn: Hamarøygrunnen, Vestfjorden/Ofotfjorden Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 8

87

Innseiling Moskenes
Tiltaksnavn: Innseiling Moskenes Prioritet: 1
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 7 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 8

88

Fergestrekning Bognes-Lødingen
Tiltaksnavn: Fergestrekningen Bognes - Lødingen
Tiltakstype: Nyinvestering
Status: Under registrering
Beregningsår: 2011
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:

Korridor 8

Prioritet: 2
Saksnr.i KystSak:
Totalkostnad: 10 mill. kr.
Kostnadspresisjon: 50 %

89

Tjeldsundet

Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 130 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 8
NTP/HP Status:

Korridor 8

90

Tiltak utenom stamnettet:
Prosjektnavn, sted Type tiltak
Raftsundet, Hadsel
Merking og utdyping
Grøtøyleden, Steigen Merking og utdyping
Leirpollen, Tana
Utdyping?
SUM *
*ikke medregnet Grøtøyleden

Formål
Kostnad
Sikkerhet/fremkommelighet
120
Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet/fremkommelighet
20
140

Korridor 8

91

Raftsundet inkludert Moldøra Prioritet: 2
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr. i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 120 mill. kr.
Beregningsår: 2010
Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
NTP/HP Status:
HP 2010-2019, fase2

Korridor 8

92

Grøtøyleden

Prioritet: 2

Tiltakstype:
Saksnr.i KystSak:
Nyinvestering
Status: Under
Totalkostnad:
registrering
Beregningsår: 2010 Kostnadspresisjon: 50 %
Kystverkregion: Kystverket Nordland
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:

Korridor 8

93

Leirpollen
Tiltaksnavn: Leirpollen farled - Tana
Prioritet:
kommune - Finnmark fylke - Farled
Tiltakstype: Nyinvestering
Saksnr.i KystSak:
Status: Under registrering
Totalkostnad: 20 mill. kr.
Beregningsår: 2011
Kostnadspresisjon: 25 %
Kystverkregion: Kystverket Troms og Finnmark
Er samfunnsøkonomisk analyse gjennomført? Nei
Er risikoanalyse gjennomført? Nei
Krav om reguleringsplan? Nei
Transportkorridor:
Transportkorridor 8
NTP/HP Status:
NTP 2014-2023, fase1

Korridor 8

94

Oppsummering
Samlet oversikt over tiltak
Alle kostnadstall i mill. kr. Oppstillingene er i uprioritert rekkefølge.

Tiltak i stamleden innen +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Åna Sira – Risavika, stamnett
Innseiling Haugesund fra nord
Færøyfluene, Askøy
Alternativ farled til Bergen.
Skjellangersundet, Askøy og
Meland
Frøysjøen, Flora kommune
Innseiling til Florø
Ytre Fensfjord, Austrheim
Stad skipstunnel
Innseiling, Ålesund
Leiskjærsgrunnen II
Olstokvær, Meløy kommune

Type tiltak
Merking
Merking
Utdyping/merking
Utdyping

Formål
Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet
Sikkerhet
Fremkommelighet

Kostnad
15
5
20
200

Merking
Utdyping
Merking

Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet

5
20
15
1.800
5
165
60

Utdyping
”
6 utdypinger og 8 Sikkerhet/fremkommelighet
merketiltak
Utdyping+merking Sikkerhet/fremkommelighet
Utdyping
Sikkerhet/fremkommelighet

Innseiling, Bodø
Kvalsundet alt. 1, Tromsø*)
Kvalsundet alt. 2
SUM
*) Lagt alt. I til grunn for summeringen.

Oppsummering

110
70
20
2.490

95

Tiltak i stamnett, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
VidegrunnenRøsvikrenna, Fr.stad
Gåsøyrenna, innseiling
Oslo
Innseiling Grenland
Øst for nordre Nekkøya,
Flora kommune
Ytre Steinsund,
Krakhellesundet,
Tollsundet, Solund
kommune
Skatestraumen,Bremagergrunnen, Bremanger
kommune
Ulvesundet, Vågsøy
kommune
Stad-Sildagapet-Måløy
Åramsundet II, Vanylven
Humulråsa/Risværflua,
Vikna
Leiskjærsgrunnen I,
Bjugn
Haverskjergrunnen,
Vikna
Tjøtta, Alstadhaug
Innseiling, Rana
Åmøy
Stabbsundet. Meløy
Helligvær øst
Landegode
Hamarøygrunnen
Innseiling Moskenes
Bognes-Lødingen
Tjeldsundet

Type tiltak
Utdyping

Formål
Sikkerhet/fremkommelighet

”

”

Kostnad
275
200

Utdyping
Utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet
Sikkerhet

Merking/utdyping

Sikkerhet

18

Utdyping/merking

Sikkerhet

5

Utdyping/merking

Sikkerhet

35

Merking
Utdyping/merking
Utdyping

Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet

15
125
13

100
6

Utdyping

8

Utdyping

85

Utdyping/Merking
Merking og
utdyping
Merking
Merking/utdyping
Utdyping/merking
Utdyping +
merking
Merking
Merking +
utdyping

Sikkerhet
Sikkerhet

30
45
8
40

Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet

10
20
20
7

Sikkerhet
Sikkerhet, trafikkseparering

SUM

10
130
1.205

Tiltak utenom stamnettet, innen +/- 25 % kostnadsusikkerhet:
Prosjektnavn, sted
Type tiltak
Leirpollen, Tana
Utdyping
SUM

Formål
Sikkerhet/fremkommelighet

Oppsummering

Kostnad
20
20
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Tiltak utenom stamnettet, usikker kostnadsberegning:
Prosjektnavn, sted
Type tiltak
Formål
Innseiling til Kragerø
Innseiling, Farsund
Stavanger havn Byfjorden
Risavika – Sletta,
utenom stamnett
Sletta-Fensfjorden,
utenom stamnett
Brosmeosen, Gulen
kommune
Fensfjorden – Stad,
utenom stamnett
Flåm Fretheimsgrunnen,
Aurland kommune
Svelgen, Bremanger
Djupflua, Giske
Innseiling indre havn,
Ålesund
Raftsundet, Vågøy
kommune
Grøtøyleden, Steigen

Kostnad

Utdyping
Utdyping
Utdyping

Sikkerhet
Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet

90
30
5

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

6

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

12

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

12

Merking

Sikkerhet/fremkommelighet

17

Utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet

10

Utdyping/
merking
Utdyping
Utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet

15

Sikkerhet
Sikkerhet/fremkommelighet

10
52

Merking og
utdyping
Merking og
utdyping

Sikkerhet/fremkommelighet

120

Sikkerhet/fremkommelighet

SUM*
*Ekskl. kostnader for Grøtøyleden

379

OPPUMMERING:
Alle farledstiltak
I stamnett
Utenfor stamnett
SUM

Innen +/- 25 %
usikkerhet
2.490
20
2.491

Over +/- 25 %
usikkerhet
1.205
379
1.593

Oppsummering

Sum
3.695
399
4.094

