Konseptvalgutredning
Rv. 64 Åfarnes – Sølsnes
Langfjordkryssingen

Forord
Regjeringen har besluttet at KS1 innføres i samferdselssektoren fra 2006. For prosjekter med planlagt
byggestart i perioden 2010 – 2013 (eller senere) og med investeringskostnad over 500 mill kr skal det
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS1) av beslutningsgrunnlaget i en tidlig planfase for et utvalg
av prosjekter. Rv. 64 mellom Åfarnes og Sølsnes (Langfjordkryssingen) er ett av flere vegprosjekter som
ennå ikke er kommet langt i plandetaljering og som dermed skal gjennomgå en slik prosess.
KS1 innebærer kvalitetssikring av prosjekter på et tidlig nivå med formål å sikre et samfunns-messig
godt beslutningsunderlag for valg av konsept, samt få bedre statlig styring av store samferdselsprosjekter.
Som grunnlag for KS1 skal det utarbeides konseptvalgutredning (KVU) som skal analysere samfunnets
behov for investeringene, beskrive målsettinger, samt vurdere ulike konsepters samfunnsmessige effekter. Regjeringen skal med utgangspunkt i konseptvalgutredningen, høringsuttalelser fra lokale og regionale myndigheter, samt rapport fra konsulentgrupperingene som kvalitetssikrer konseptvalgutredningen,
beslutte hvilke konsept det skal arbeides videre med.
Denne konseptvalgutredningen omhandler transportkorridoren mellom Åndalsnes og Molde med spesiell vekt på rv. 64 sin framtidige kryssing av Langfjorden på grensa mellom kommunene Rauma og
Molde. Det er i noen år arbeidet med å planlegge en undersjøisk tunnel for å erstatte eksisterende ferjestrekning mellom Åfarnes og Sølsnes.
Jon Arne Klemetsaune ved strategistaben i Region midt har ledet arbeidsgruppen som ellers har bestått
av Leif Magne Lillebakk, Ali Taheri, Torkild Åndal og Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen og Svein
Bråthen fra Møreforsking. Ved utformingen av rapporten har Berit Ingebrigtsen bidratt med kart og skisser.
Virkningsberegninger ved hjelp av EFFEKT 6.15 er utført av Multiconsult AS.
Denne konseptvalgutredningen er skrevet etter en mal utviklet av Vegdirektoratet i et samarbeid med
pilotprosjekter i Region øst og Region vest.
Utredningen er gjennomført i perioden februar til desember 2007.

Statens vegvesen Region midt
Strategistaben
21. desember 2007.

Dokumenter er lagret hos Statens vegvesen på SVEISnr 2006/083046 og på prosjektnr 40010 – 401994.
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1 ���������
Situasjon
1.1 ������������
Prosjektide ��- ����������������������������������
bakgrunn for konseptvalgutredning
Rv. 64 binder sammen de tre østligste byene i Møre og Romsdal (Åndalsnes, Molde og Kristiansund).
Før 1990 inkluderte denne 140 km lange riksvegen 4 ferjestrekninger.
I 1931 ble det etablert fergesamband over Langfjorden mellom Åfarnes og Sølsnes, men det var ingen
fergetransport i krigsåra 1940-45. For trafikken videre nordover mot Molde ble det etablert et fergesamband over Fannefjorden mellom Grønnes og Lønset i 1946. Sambandet over Fannefjorden ble avløst av
bru og tunnel (Skålavegen) 24. mai 1991. Dette prosjektet som ble realisert uten statlig finansiering, ble
nedbetalt etter 14 år og bomstasjonen ble dermed fjernet i juli 2005.
Det er også skjedd endringer i vegsystemet nær fergestedene Åfarnes og Sølsnes. Vegstrekningen fra
Kroksetgjerdet til Åfarnes ble ombygd til sin nåværende trase nær stranda i 1977-78. Omtrent samtidig,
i 1966-67 ble en ca 7 km lang strekning nordover fra Sølsnes ombygd. Den 290 m lange Viktunnelen
inngikk også i dette prosjektet.
Når Atlanterhavstunnelen åpner i 2009 er det bare ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes igjen. I regi av
Langfjordtunnelen AS ble det i 2003 satt i gang planarbeid for bygging av undersjøisk tunnel. Det er hittil blitt ansett som den eneste realistiske løsningen for å oppnå redusert reisetid og større fleksibilitet for
trafikantene. Foreløpige kostnadsoverslag viser at en slik tunnel kan realiseres for ca 800 – 900 mill kr.
Konseptvalgutredningen som nå er utarbeidet er besluttet gjennomført av Samferdsels-departementet
for å undersøke om transportbehovet på planstrekningen Åndalsnes – Molde kan tilfredsstilles på flere
ulike måter (konsepter).
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Figur 1 Oversiktskart Rv. 64 Åndalsnes - Molde - Kristiansund
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1.2 ��������
Geografi
1.2.1 Avgrensing av området
Nasjonalt er E136 og rv. 64 viktige riksvegforbindelser mellom Østlandet og regionen Nordmøre og
Romsdal. Det nasjonale jernbanenettet har en arm ned Romsdalen til Åndalsnes som er det sørlige endepunktet for rv. 64. Næringstrafikk i form av vogntog mellom landsdelene Østlandet og Nordvestlandet
benytter hovedvegene E6, E136 og rv. 64.

Figur 2 Kart midtre deler av Norge
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Regionalt berører planene om endringer i transportkorridoren Åndalsnes – Molde (med evt ny løsning
for kryssing av Langfjorden) også områdene vestover til Vestnes sør for Romsdals-fjorden og byen Molde på nordsida av fjorden. I søndre ende av rv. 64 ligger Åndalsnes med jernbanestasjon og stamvegen
E136 som går sørover til Dombås og vestover til Ålesund. Ved Molde knyttes rv. 64 til stamvegen E39
(Kyststamvegen) nær flyplassen Årø.
Fastlandsforbindelse for øya Sekken i Molde kommune har vært lansert i kombinasjon med flytting av
ferjestrekningen Vestnes – Molde og andre større veginvesteringer i regionen Nordmøre og Romsdal.
Det pågår et parallelt prosjekt for å undersøke alternative kryssingsmuligheter over Romsdalsfjorden
vest for Langfjorden. Viktige forhold i dette prosjektet er omtalt i denne konseptvalgutredningen (kap.
6 Alternative konsepter)

Figur 3 Kart med linjer for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden)
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Lokalt berører planene om ny løsning for kryssing av Langfjorden områdene nær Åfarnes i Rauma kommune og nær Sølsnes i Molde kommune. Trafikalt er disse områdene i dag preget av ferjeforbindelsen
over Langfjorden med tilhørende ferjekaier for rv. 64.

Figur 4 Kart over området for ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes

10

Konseptvalgutredning
Rv. 64 Åfarnes – Sølsnes
Langfjordkryssingen

1.2.2 Andre geografiske forhold
Langfjorden er den østligste armen av Romsdalsfjorden. Inkludert Eresfjorden lengst øst er den ca 35 km
lang. Denne formen vanskeliggjør vegforbindelse nord-sør i denne delen av Møre og Romsdal.
Det er foretatt seismiske undersøkelser for å registrere fjelloverflaten i fjordbunnen. De viser at en tunneltrase må føres ned i en dybde på omtrent 350 m under havnivå etter som fjell-overflaten ligger på ca
kote 300. Over fjellet ligger delvis 100 m tykke lag med løsmasser.

Figur 5 Kart som viser dybder i Langfjorden
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1.3 ��������������
Næringsliv og ����������
befolkning
1.3.1 Bo- og arbeidsmarkedsregion
Reisetider og reisetidsendringer
Trafikkundersøkelser viser at dagens ferjetrafikanter i stor grad har start/mål i Åndalsnes og Molde. Reisetida er i dag ca 50 min. på veg + ca 25 min. ferje (inkl venting), samlet 75 min.
Endringer i tilgjengelighet/reisetid mellom steder og områder er grunnlaget for eventuelle endringsforløp knyttet til for eksempel næringsutvikling, handelsmønstre, tilgang på arbeidskraft, arbeidsplasser
og utdanning. Reisetiden mellom Nordmøre / Ytre Romsdal og Østlandet / Indre Romsdal vil kunne bli
redusert med ca 25 min. for lette biler og ca 20 min. for lastebiler/vogntog med en fast forbindelse. Vi
regner 1 time som akseptabel dagpendleravstand. Figur 6 viser hvordan fast forbindelse påvirker hvor
langt man kommer fra Åndalsnes på 1 time.

Figur 6 Timesoner fra Åndalsnes med (lyst+mørkt felt) og uten (mørkt felt) forbindelsen.

Tidsbesparelsene oppstår p.g.a. nedkortet eller eliminert reisetid og ventetid på ferje. I tillegg vil trafikantene være kvitt ulempen ved å være avhengig av rutetidene og nattestengt samband mellom Sølsnes
og Åfarnes. Figuren viser at Molde by og Åndalsnes kommer innenfor en times reiseavstand.
Konsekvensvurderinger fra Møreforsking AS finnes i vedlegg 10.1.8
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1.3.2	Næringsliv, befolkning og handelssentra
Næringsliv
Møre og Romsdal er et av landets største industrifylker. Med nær ca 22.000 sysselsatte står industrien
for ca 20 % av arbeidsplassene i fylket, mens gjennomsnittet for landet er 12 %. Innen primærnæringene
sysselsetter fiske/fiskeoppdrett nær halvparten av de totalt vel 7.000 sysselsatte. Tradisjonelt har Møre
og Romsdal vært et stort eksportfylke, og eksporttallene viser at fylket er blant de tre største eksportfylkene i landet med en samlet eksport på ca 17 mrd NOK som utgjør 9 % av samlet norsk eksportverdi.
Om lag 40 % av eksporten fra fylket er fisk og sjømat (kilde: NHO Møre og Romsdal). Fiskerisektoren i
Møre og Romsdal er størst i landet både i forhold til fangstvolum, fangstverdi og brutto verdiskaping, og
fylket er det desidert største fangstfylket i landet. De største industribransjene er næringsmiddelindustri
(bl.a meierier, slakterier og flere fiskeforedlingsanlegg), metallindustri (bl.a Sunndal verk), metallvare
og maskinindustri (jf bedrifter som Møre Trafo, Moxy, Bussbygg, Rolls Royce Marine), skipsbygging
(Ulstein, Aker Yards, Kleven) og møbelindustrien som hovedsakelig er konsentrert på Sunnmøre (bl.a.
Ekornes, Hjellgjerde, Brunstad, Slettvoll). Både privat og offentlig tjenesteyting er relativt svakt representert i Møre og Romsdal.
Befolkning
Befolkningsutviklingen fra 1990 til 2007 har vært ulik i ulike regioner/kommuner, med en klar tendens
til at de største kommunene vokser, mens de mindre kommunene stagnerer eller går tilbake. Tabellen
nedenfor viser utviklingen i aktuelle kommuner:
År
1990
2007
Endring

Ålesund
35.750
41.390
+5.640

Kr.sund/Frei
22.020
22.520
+500

Molde
22.120
24.250
+2130

Rauma
7.820
7.330
-490

Vestnes
6.400
6.400
0

Handelssentra
I transportkorridoren Åndalsnes – Molde er Molde den klart største handelsbyen, men Åndalsnes i Rauma kommune tilbyr sine innbyggere et stort utvalg butikker. På strekningen finnes også et mindre kjøpesenter (Skålasentret) nord for Langfjorden i Molde kommune.
Molde kommune er regionens senter og er vert for fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal. Kommunen har ca 24.300 innbyggere. Næringslivet er variert og næringer som handel, privat og offentlig
tjenesteyting står sterkt i kommunen. Offentlige arbeidsplasser utgjør omtrent 41 % av sysselsettingen,
som i 2006 utgjorde ca 15.300 sysselsatte. Molde er en av fylkets største industrikommuner og byen har
et stort innslag av små og mellomstore industribedrifter, som til dels er eksportrettet. Betydelige kompetansebedrifter som Glamox AS, Hydralift ASA, Brunvoll AS, Eltel Networks AS(tidligere Linjebygg),
Bussbygg AS og AS Brødrene Midthaug holder til kommunen. En stor andel av befolkningen jobber
også innenfor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ca 19 %, noe som ligger litt over landsgjennomsnittet.
Rauma kommune består av småbyen Åndalsnes samt flere bygdesamfunn i indre deler av Romsdal.
Innbyggertallet i kommunen er 7.300. På Åndalsnes finnes det en rekke bedrifter. Stedet er også endestasjon for Raumabanen. Åndalsnes er slik sett et transportknutepunkt. Landverts transport fra Østlandet
fordeler seg her mot Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, eller samles opp for videre containertransport til
Østlandet. Rauma har et allsidig næringsliv med en rekke ekspanderende bedrifter innen trevare, ullvare,
transport, plast og konfeksjon samt nyetableringer innen databransjen. Totalt antall sysselsatte i kommunen utgjorde 3.400 i 2006. Industrien har ca 22 % av de sysselsatte. Tekstil og konfeksjonsindustrien
var tidligere svært viktig, og Wenaas konfeksjonsfabrikk i Måndalen er fortsatt en av landets største.
Ellers står produksjon av plastvarer og trevarer sentralt i industrien. Entreprenørvirksomheten er også
nokså omfattende. Turisme har i mange år vært en viktig næringsvei med laksefiske og tindesport som
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spesielle attraksjoner. I tillegg finnes det et vidt spekter av småindustri, handel og reiseliv. Ca 29 % er

Figur 7 Andel sysselsatte etter næring, og total antall sysselsatte, Molde og Rauma.
(Kilde:SSB)

Nesset kommune har ca 3.100 innbyggere og et variert næringsliv. Kommunens naturressurser har gitt
spesiell grobunn for kraftutbygging, bergverks- og anleggsvirksomhet, men metallindustri, gjenvinning,
mekanisk industri, møbelindustri og transport står også sentralt i kommunens næringsstruktur. Totalt
antall sysselsatte utgjorde i 2006 ca 1.200. 31 % av disse er sysselsatt innenfor offentlig tjenesteyting.
Fræna kommune har om lag 9.100 innbyggere. Totalt antall sysselsatte utgjorde i 2006 ca 3.500. 33 %
jobbet innenfor offentlig tjenesteyting. Næringsrik jord har gjort Fræna til den største jordbrukskommunen mellom Stavanger og Trondheim. Tine Midt Norge har en stor avdeling her, hvor det blant annet
produseres Jarlsbergost, brunost og japanprim. Fræna er også hjemmekommunen for dumperfabrikken
Moxy Trucks AS. Fjellene i Fræna inneholder mye kalk som blir utnyttet av en av de største industribedriftene i kommunen, Hustadmarmor AS. Her framstilles blant annet innsatsvarer til papirproduksjon.
Ved siden av disse tre store arbeidsplassene finnes det ca 500 større og mindre firma innenfor de fleste
bransjer.
Midsund kommune er en øykommune med ca 1.900 innbyggere. Sjøen er selve livsgrunnlaget for kommunen. Fiske, oppdrett, jordbruk, mekanisk industri og plastbåt produksjon er hjørnesteinene i det lokale
næringslivet. Flere av bedriftene er internasjonalt rettet med en årlig eksportverdi på omtrent 20 mill
kr. Servicenæringene og entreprenørfagene er også godt utbygd i kommunen. Totalt antall sysselsatte
utgjorde i 2006 ca 800. 35 % jobbet innenfor offentlig tjenesteyting.
Aukra kommune har ca 3.100 innbyggere. Kommunen hadde 1.400 sysselsatte i 2006. Av disse jobbet
29 % innenfor offentlig tjenesteyting. Næringslivet i kommunen er konsentrert om verftsindustri, jordbruk, oppdrett og fiske. Aker Aukra med sine ca 180 ansatte er den største bedriften i kommunen. Antallet gårdsbruk er synkende. I de senere år er det etablert en del håndverksbedrifter i kommunen som driver
med keramikk, sølvsmed og trearbeid. Ellers ser det ut til at Aukra vil bli valgt som gassilandføringssted
fra gassfeltet Ormen Lange. Dette vil trolig gi en markant økning i sysselsettingen i kommunen.
Eide kommune har ca 3.400 innbyggere. Kommunen er kjent som Nordens steinkommune hvor bergverk og steinindustri særpreger industrivirksomheten. I kommunen ellers er det et stort utvalg i arbeid
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innen industri, varehandel, offentlig og privat tjenesteyting. Totalt antall sysselsatte utgjorde i 2006 ca
1.400. 30 % jobber innenfor offentlig tjenesteyting.
Averøy kommune har ca 5.400 innbyggere. Kommunen hadde ca 2.100 sysselsatte i 2006. Av disse jobbet 28 % innenfor offentlig tjenesteyting. Hovednæringer er jordbruk og fiske. Lokal industri har i stor
grad utviklet seg fra disse næringene. En av kommunens største arbeidsplasser er fiskeforprodusenten
Skretting AS. Ellers er det mange ansatte innenfor oppdrett og fiskeforedling. Også IT-bedriften Maritech AS har en sterk posisjon i øykommunens næringsliv.
Gjemnes kommune har ca 2.600 innbyggere og har tradisjonelt vært en jord- og skogbrukskommune.
Næringslivet er variert. Blant annet finner vi en stor malingsfabrikk, Gjøco i kommunen. Tine MidtNorge har også et stort meieri her som blant annet betjener bykommunene Molde og Kristiansund. Det
finnes også en relativt stor møbelfabrikk i kommunen, Angvik Møbelfabrikk. Totalt antall sysselsatte
utgjorde i 2006 ca 800 ansatte. Av disse jobbet hele 39 % innenfor offentlig tjenesteyting.
Kristiansundsregionen. Kristiansund og Frei kommuner blir slått sammen til 1 kommune med om lag
22.600 innbyggere 1. januar 2008. Kristiansund kommune er senter for oljerelatert virksomhet i regionen, og oljerelatert virksomhet er den største næringen i byen. På Vestbase har 50 - 60 firmaer virksomhet. Med sikte på å styrke oppdrettsnæringa og fiskeriene i byen er Kristiansund Fiskeribase opprettet.
Byen er regionsenter for ytre Nordmøre. Kristiansund og Frei er tilknyttet fastlandet gjennom Krifast. I
2009 blir det også fast samband mot ytre deler av Romsdal via rv. 64 når Atlanterhavstunnelen åpner.
Ålesundregionen. Ålesund kommune har i dag om lag 42.000 innbyggere og er den byen i fylket som
har sterkest vekst. Næringslivet er i stor grad innrettet mot marin- og maritim industri med et hundretalls
bedrifter innen sektorene. Byen regnes også som Norges fiskerihovedstad. Som regionsenter for Sunnmøre er det også et stort innslag av sørvisnæringer. Byen har et godt høgskoletilbud med blant annet
ingeniørutdanning. Kystverket har også hovedsete i Ålesund.

1.3.3 Arealbruk
Rauma
I gjeldende kommuneplan er områdene nær transportkorridoren i stor grad avsatt til Landbruk-/natur/frilufts-område, LNF-område sone 4 (”utbygging kan tillates dersom sektorene ikke har vesentlige
merknader”). Det foreligger ingen planer for utvikling av næringsområder eller større boligområder.
Molde
I gjeldende kommuneplan, vedtatt oktober 1988, er også områdene mellom Sølsnes og Bolsøya vist som
landbruks-, natur- og friluftsområde.
Molde kommune planlegger å sluttføre revisjon av kommuneplanen i løpet av 2008. Begge trasevalgene
for konsept 2 (tunnel) vil bli lagt inn i kommuneplanen. Det er så langt ikke lagt inn endringer i arealbruken ved de to alternative traseene.

1.3.4	Natur, kultur og rekreasjon
Naturen i planområdet er ganske typisk for fjordlandskap i Romsdalen. Det er et smalt belte med bebyggelse og dyrket areal langs strendene, så ei skogvokst li før fjellområdene som strekker seg opp mot ca
1000 m høyde. På Åfarnes-sida vokser noen relativt store svartor-trær nær riksvegen. Ellers er det blanding av løvtrær og bartrær, ganske typisk for landskapet i denne delen av landet. Det er ikke kjent at det
er noen naturtyper av regional/nasjonal verdi som har behov for spesielt vern.
Det finnes to kulturelle minnesmerker av spesiell verdi. Det første er nordre del av Veøya som er vernet
som kulturlandskap med steinkirka fra 1100-tallet som midtpunkt (se fig. 4). Dette området var et sentralt
sted i middelalderen med markedsplass, senere kaupang med blomstringstid 1200 – 1349 (Svartedauen).
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Øya Sekken ligger like vest for Veøya og er kjent fra slaget mellom Erling Skakke og Håkon Herdebrei
i 1162 der Håkon Herdebrei falt.
Det andre minnesmerket er Rødven stavkyrkje (eneste i Romsdalen) fra slutten av 1100-tallet. Den ble
ervervet av Fortidsminneforeningen og restaurert i 1964.
Det finnes i tillegg gamle gårdstun som er utviklet og har stor verdi som del av kulturlandskapet.
Rekreasjonsområdene er stort sett bare benyttet av lokalbefolkningen. På Åfarnes-sida er fjellet Torvløysa et attraktivt turmål for dagsturer. Parkering skjer ved ei fellesseter som nås via bomveg fra Indre
Sandnes. På Sølsnes-sida fjellet Horga (ettermiddagsturer) og Skåla(dagsturer) attraktive mål. Parkering
skjer nær Skålasentret og ved Berg.
På fjorden foregår også fritidsfiske, spesielt nær Sølsnesholmene og Hestholmen.
Utenfor planområdet har turistnæringen på Bjorli i Oppland fylke (ca 45 km øst for Åndalsnes) stor ekspansjon med hyttebygging spesielt rettet mot brukere i Møre og Romsdal.
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1.4	����������
Samferdsel
1.4.1 Dagens vegnett og vegtrafikk i transportkorridoren
Ferjestrekningen mellom Åfarnes og Sølsnes er 3,1 km lang. Det er mulig å komme mellom disse to
stedene ved å kjøre rundt fjorden i 98 km via rv. 660, rv. 62 og fv. 195. Rutevalg øst for Langfjorden
ved kjøring mellom Åndalsnes og Molde gir ekstra veglengde på 92 km (og ekstra reisetid på 1 time) i
forhold til bruk av ferja der kjøredistansen er 33 km på sørsida og 23 km på nordsida av fjorden. Rv. 64
mellom Åndalsnes og Molde har stort sett god bredde for 2-feltsveg (ca 7 m), men horisontalkurvaturen
er noen strekninger svært dårlig.
Ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes trafikkeres i 2007 av 1 ferje, M/F Eira, som har kapasitet på 87 pbe
(personbilenheter). M/F Eira er bygd i 2002 som åpen pendelferje med hengedekk. Den bruker ca 15 min
på overfarten og har avgang hvert 30. - 40. min fra hver side. Den går 33 turer fra hver side i perioden
05:00 til 24:00.
I 2006 fraktet ferja totalt 350.546 kjøretøy som fordelt på 365 dager gir ÅDT 960 kjt/døgn. Trafikken i
2007 har i de første 10 måneder økt med 4,3 % i forhold til 2006.
Trafikkutviklinga på ferjestrekningen (36 Sølsnes-Åfarnes) har de siste 10 årene vært slik:
ÅDT (kjøretøy/døgn)
År
Personbiler <6 m
Lastebiler 6 – 17 m
Vogntog >17 m
Sum kjøretøy
Årlig vekst %
Personbilenheter (pbe/
døgn)

		
		

1997
511
60
37
608
-

1998
525
64
35
624
2,6

1999
543
64
36
643
3,0

2000
553
65
38
656
2,0

2001
588
65
38
691
5,3

2002
618
73
38
729
5,5

2003
648
73
38
759
4,1

2004
651
76
40
767
1,1

2005
718
100
42
860
*12,1

2006
793
122
45
960
*11,6

2007

1164

1182

1208

1250

1296

1361

1387

1427

1646

1868

1943

1000
** 4,3

* Bomstasjon på Bolsøya for rv. 64 Skålavegen ble fjernet 15. juli 2005
** Årsvekst 2007 beregnet fra veksten i perioden januar – oktober.

De siste 5 årene har trafikken vokst med ca 45 % uten at ferjekapasiteten er økt. Det har ført til at antall
gjenstående biler er økt vesentlig og utgjorde 4080 biler i 2006, de fleste i sommermånedene.
På tilstøtende vegstrekninger på rv. 64 er trafikken i 2006 beregnet til å være 1600 kjt/døgn sør for Åfarnes, og mellom Isfjorden og Åndalsnes er den ca 3300 kjt/døgn. Nordover fra Sølsnes mot Nesjestranda
er trafikken ca 2000 kjt/døgn og videre mot E39 ved Årø øker den til 3000 kjt/døgn.
Det er også mulig å krysse Romsdalsfjorden lenger vest ved å benytte ferjestrekningen Vestnes – Molde
(11,4 km). Kjøredistansen fra Åndalsnes til Vestnes ferjekai (Furneset) langs E136 og E39 er 69 km. Ekstra reisetid mellom Åndalsnes og Molde kan anslås til ca 30 min (10 min kjøring og 20 min ferjetid).
Trafikk mellom Kristiansund og Østlandet benytter også i stor grad rv. 70 til Oppdal som alternativ til rv.
64. Der er det begrensning i fri høyde på 3,90 m, mens rv. 64 har begrensning på 4,20 m i Viktunnelen
like nord for Sølsnes. Langs E136 er det høydebegrensning på 4,20 m i Hjelviktunnelen på sørsida av
Romsdalsfjorden. Intervjuundersøkelser i 2003 og beregninger med den regionale transportmodellen
viser at det er små trafikkmengder som kjører så langt (omtrent 15 kjt/døgn krysser Langfjorden og et
tilsvarende antall via rv. 70 og Oppdal).
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Det ble utført to separate trafikkundersøkelser for å kartlegge reisemønsteret til sjåfører og passasjerer
ombord på ferjen mellom Åfarnes og Sølsnes i 2003 og 2006. Registreringene viser at 50 – 55 % av
trafikken på ferjestrekningen går mellom Molde og Rauma. I tillegg er en relativ stor del av trafikken (ca
14 %) lange reiser mellom Molde og ut av fylket i østlig og sørlig retning.
Trafikken til/fra Rauma består hovedsakelig av trafikk til/fra Åndalsnes-Isfjorden.

Figur 8 Kart (trafikkstrømmer fra 2003-undersøkelsen)

Undersøkelsen i 2006 viste følgende fordeling av kjøretøygrupper på ferja:
Oversikt over kjøretøygrupper Sølsnes - Åfarnes
Kjøretøygruppe
Personbil
Varebil
Tungtransport
Ikke besvart
Sum

Skalert antall kjøretøy (ÅDT 2005)
587
118
164
3
872

% - andel
67 %
14 %
19 %
0%
100 %

Personbilene har større andel av de korte reisene enn tungtransporten. For tungtransport er
ca 30 % av reisene mellom Molde og Rauma, mens denne andelen er på over 50 % for alle kjøretøygrupper.
Også reisehensikt og bilbelegg ble registrert i undersøkelsen. Omtrent en tredjedel av de spurte oppgav
”reise i arbeid” som reisehensikt. Av de spurte var det omtrent halvparten som reiste alene i bilen, og ca
25 % som hadde 1 passasjer.
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Ulykkessituasjonen med ferjedrift er som normalt meget god. Det er ikke skjedd ulykker som har resultert i noen drepte eller hardt skadde. I framtida vil eventuell fast forbindelse over fjorden normalt medføre risiko for ulykker. Dette blir tallfestet i virkningsberegningene for ulike konsepter for ny vegtrase.
Forurensing fra vegtrafikken er et lite problem lokalt. Ferja drives av dieselmotorer som gir lokale utslipp, men det er lite boligbebyggelse nær ferjekaiene. Lokal forurensing av NOx og
global påvirkning i form av CO2 –utslipp vil kunne reduseres ved eventuell gassdrift av ferja (NOx med 80 %). Ferjedriften ble i juni 2007 tildelt Fjord1 som operatør for perioden
2010 - 2012. Det er ikke stilt krav om bruk av gassdrift av ferjen.
Støysituasjonen nær vegen sør og nord for ferjekaiene er stort sett akseptabel på grunn av relativt beskjedne trafikkmengder. Men trafikken kommer puljevis etter at bilene har kjørt av ferja, og gir flere minutter sammenhengende ubehagelig støysituasjon ved boliger nær vegen. Spesielt langs Holmemstranda
sør for Åfarnes er dette et problem for beboerne.
For ferjestrekningen Vestnes – Molde viser undersøkelsen i 2003 følgende situasjon:
Figur 9 viser det overordnede reisemønsteret på sambandet Molde - Vestnes. Hovedtyngden av trafikken
går mellom Molde og Ålesund (20 %). I tillegg går en stor del av trafikken mellom Molde og Vestnes
(15 %). Andre større reiserelasjoner er mellom Molde og Sunnmøre vest (6 %), Ålesund og langtransport
Nord – Øst (7 %) og mellom Ålesund og Kristiansund – Frei (5 %).
Trafikk mellom Molde og Åndalsnes/Østlandet, som har alternativ forbindelse over Sølsnes – Åfarnes,
utgjør bare 4 % av totaltrafikken.

Figur 9 Overordnet reisemønster for ferjesambandet Molde – Vestnes, S20
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1.4.2 Kollektivtrafikk
Kollektivtilbudet på strekningen mellom Molde og Åndalsnes består i 2007 av to gjennomgående ruter
som kjører hele strekningen inklusive overfarten med ferga Sølsnes- Åfarnes. Dette er
○ Rute 420 Molde- Åndalsnes med 9 daglige avganger i hver retning, 6 på lørdager og 6 på
søndager. Det er en betydelig andel dagpendlere med bussen morgen og ettermiddag. Ruta
kjøres av Veøy Buss AS
○ Rute 142 Dag og nattekspressen Molde/ Ålesund- Åndalsnes- Oslo med 2 daglige avganger i
hver retning (hele uka). Denne ruta kjøres i samarbeid mellom Veøy Buss AS, Lesja Bilruter
og Ålesund Bilruter
I tillegg kjører rute 421 Skålabussen strekningen Molde- Sølsnes med korrespondanse med ferga på 1012 avganger mandag- fredag. Det er ingen videre korrespondanse med buss på Åfarnes- sida på denne
ruta.
Veøy Buss mener at dagens fergeleier er klart for trange i alle henseender. De tilfredsstiller ikke behovet
verken for kollektivtrafikken, oppstilling for å ta ferge eller effektiv ilandkjøring.
Med bro/ tunnel forutsettes at ferdsel med rutebuss over/under Langfjorden blir fritatt for bompenger.
Da vil det helt klart bli flere bussruter som krysser fjorden. Alle bussrutene til fra Sølsnes bør da starte
på Åfarnessiden. Det er og vil bli viktig med gode parkeringsplasser /omstigningsforhold på begge sider
av fjorden.

1.4.3	Gang- og sykkel
I områdene som er aktuelle for vegomlegging er det i dag ikke egne gang-/sykkelveger eller fortau. Sør
for Åfarnes ferjekai kan gående og syklende benytte en parallell lokalveg i 2 km. Nordover fra ferjekaia
på Sølsnes er det i 1 km bare riksvegen som kan brukes. Videre nordover kan lokalveg mot Nesjestranda
benyttes av gående og syklende.
På ferja er det mulig å ta med sykler gratis, mens det i 2007 koster 23 kr for voksne og 12 kr for barn over
fjorden. Overfartstida er ca 15 min og ferjene går omtrent hvert 40. min i tidsrommet 05:00 – 24:00.

1.4.4	Godstransport
Ferjestatistikken for 2005 viser for strekningen Åfarnes - Sølsnes ÅDT på 872, av disse er det 142 biler
som er lenger enn 6 meter. Av disse er det 100 biler med lengde 6-17 m (lastebiler m.m.) og 42 biler
lengre enn 17 m (vogntog). Trafikkundersøkelsen i 2006 viste at tungtransporten hovedsakelig har 3
reisehensikter:
- Reiser i arbeid (63 %)
- Reiser til/fra arbeid (19 %)
- Reiser innen handel/service (14 %)
Statens vegvesen gjennomførte i november 2006 vegkantintervjuer av næringstransporten i Region midt.
Intervjuene pågikk i 3 uker, fordelt på 15 intervjupunkter i fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag. Det ble til sammen utført intervjuer på hvert punkt i 2-4 dager i løpet av de 3 ukene.
Ferjen Sølsnes-Åfarnes er hovedruten for gods mellom Molde/ Kristiansund og Østlandet. Vi skal være
forsiktige med å trekke konklusjoner ut fra vegkantintervjuene, da både antall utførte intervjuer og intervjuperioden er mindre enn det vi trenger for å kunne trekke sikre konklusjoner. Likevel er tendensen
vi kan se som følger:
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- Ca 25 % av tunge kjøretøy på vegnettet som har sitt startpunkt i Molde frakter gods til Østlandet/utlandet
- Ca 33 % av tunge kjøretøy, som har Molde som siste destinasjon, kommer fra Østlandet/utlandet
- Ca 18 % av tunge kjøretøy som har sitt startpunkt i Kristiansund frakter gods til Rogaland/Hordaland. Til Østlandet er denne andelen ca 15 %.
- Ca 20 % av tunge kjøretøy som har Kristiansund som siste destinasjon, kommer fra Rogaland/
Hordaland. Tilsvarende tall fra Østlandet er på ca 10 %.
Figuren under viser trafikkstrømmer for ferjeforbindelsen for tunge kjøretøy. Hovedstrømmen med ca
30 % av turene går mellom Molde og Rauma. Reiser mellom Molde og Østlandet/Sørlandet står for 17
% av turene.

Figur 10 Tungtrafikkstrømmer via Åfarnes – Sølsnes 2006

Ferjestrekningen Vestnes – Molde benyttes hovedsaklig av trafikanter som reiser mellom Ålesundregionen/Vestnes og Molderegionen. Svært liten andel (ca 4 %) av kjøretøy lengre enn 6 m er trafikk mellom
Molde og Åndalsnes/Østlandet.
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1.4.5 Jernbanen
I stamnettutredningen fra Jernbaneverket, Mer på skinner fram mot 2040, hevdes det at Raumabanen har
potensial for økt godstransport da markedsandelen bare ligger på 13 prosent av totalt transportert gods
gjennom Romsdalen. Det står videre at utfordringen ligger i avstanden til næringslivet på Sunnmøre,
total transporttid for godset og i frekvens på togtilbudet. Jernbaneverket anbefaler at Raumabanen primært utvikles ut fra hensynet til godstrafikken og legger til grunn at Raumabanen skal kunne avvikle tre
ganger høyere volum for godstrafikken. I tillegg til tiltak i banenettet krever dette på lengre sikt kapasitetsøkende tiltak ved den intermodale godsterminalen på Åndalsnes.
Et fast samband eller et fergesamband med bedre forutsigbarhet kan gjøre at transportørene er sikrere på
å rekke togavgangene, men en bedring av sambandet over Langfjorden vil trolig ha bare marginal virkning på mengden av gods over terminalen.

1.4.6 Skipstrafikk/havner
Fri seilingshøyde for eventuell bru over Langfjorden kan være 16 m med dagens trafikk av sandbåter
(Kystverkets farled (biled) 2446). Men det er vanlig å vurdere hvilken annen trafikk som kan bli mulig
i framtida, og det er ikke utenkelig at cruisebåter vil ønske å trafikkere fjorden. Da vil fri høyde på min.
42 m kreves. I dag begrenses skipsstørrelsen av et kraftlinjespenn over fjorden med fri høyde ca 35 m.
De nærmeste havnene er i Åndalsnes og i Molde. Disse vil ikke bli berørt av aktuelle konsept for endring
i forbindelsen over Langfjorden.

1.4.7 Flyplasser
I Møre og Romsdal er det 3 flyplasser med betydelig rutetrafikk.
Ved Ålesund har Vigra rullebane på 2300 meter, og hadde 730.000 passasjerer i 2006.
Ved Molde vil Årø fra våren 2008 ha en rullebane på 1980 meter, og hadde 445.000 passasjerer i 2006.
Det er denne flyplassen som er mest interessant for trafikantene over Langfjorden.
Ved Kristiansund vil Kvernberget fra høsten 2008 ha en rullebane på 2000 meter, og hadde 260.000
flypassasjerer i 2006. I tillegg har Kvernberget en heliport som betjener trafikk til/fra olje- og gassfelt i
Nordsjøen med trafikkmengde på 70.000 passasjerer i 2006.
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1.4.8 Trafikksikkerhet
På den 8,9 km lange planstrekningen mellom Sandnes og Vågsetra viser ulykkes-registreringene i den
8 år lange perioden 1999 – 2006 en ulykkesfrekvens på 0,58 sør for Åfarnes og 0,52 nord for Sølsnes
(ulykkesfrekvens = antall ulykker pr mill. kjøretøykilometer). Se kart på neste side. En ny veg bygd etter
dagens krav til utforming vil normalt ha en ulykkesfrekvens på 0,17.
Dagens ulykkessituasjon er ikke spesielt dårlig, men strekninger nær ferjeleier er potensielt risikofylte
på grunn av at enkelte kjører offensivt for å rekke bestemte ferjeavganger.
Årlige ulykkeskostnader på strekningen Sandnes – Vågsetra er ca 5 mill kr.

Figur 11 Ulykkesoversikt for perioden 1999 – 2006 for riksvegene i prosjektområdet
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2 �����
Behov
Behovene på strekningen Åfarnes - Sølsnes er hovedsakelig knyttet til fleksibilitet, reisetidsforkortelse,
trafikksikkerhet, bevaring av natur, landskap og kulturmiljøer, samt utvikling av gode lokalsamfunn.

2.1 ������������������
Interessentanalyse
Som utgangspunkt for vurderinger av behov for endringer i samferdselsinfrastrukturen mellom Åndalsnes og Molde er det viktig å identifisere hvilke interessegrupper og verdier dette problemkomplekset
berører. I denne sammenheng er det viktig å representere alle relevante interessegrupper. Kravet til at
alle relevante grupper blir tatt inn i analysen må veies opp mot at antall interessegrupper blir så stort at
analysen blir uoversiktlig. Hvis man opererer med svært mange grupper interessenter, vil de dessuten
fort kunne bli ganske like i forhold formulering og prioritering av behov. I det følgende er det gjort et
forsøk på å gruppere interessentgrupper med tilnærmet like interesser og behov.
Følgende oversikt presenterer de primære interessentgrupper knyttet til rv. 64 Åfarnes – Sølsnes. Det
er grupper av interessenter som direkte berøres av infrastrukturen ved at de enten selv bruker den til
transport, eller er direkte berørt av negative ringvirkninger:


Godstransportbrukere til/fra regionen. Godstransport som ikke har start eller sluttpunkt i det
aktuelle området. Rv. 64 tjener i dag som hovedtransportåre for gods- mellom størstedelen av
Østlandet og Nordvestlandet. Industrien i Møre og Romsdal er sterkt eksportorientert, og en stor
del av eksporten følger rv. 64 mellom Molde og Åndalsnes og videre gjennom Romsdalen på
E136 eller på jernbanen mot Dombås. Særlig er eksporten av fisk omfattende, men det sendes
også møbler og ulike mekaniske produkter via rv. 64, E136 og E6 til Østlandet, hvorav mye går
videre utenlands.



Persontransportbrukere til/fra regionen. Gjennomfartsreisende på rv. 64 mellom Åndalsnes
og Molde. De fleste reisene går mellom Nordvestlandet (Møre og Romsdal) og Østlandet, evt.
også videre til/fra utlandet. I denne gruppen inngår også turister på gjennomreise. Disse betrakter
antakelig reisen gjennom Romsdalen og på fjordkryssingsvegen rv. 64 også som en opplevelse
på veien mot målet.



Reiseliv og opplevelsesnæringer. Reiselivsnæringene er avhengig av gode vegforbindelser med
forutsigbare reisetider. Vegen bør ligge åpent med god sikt til fjell og fjord. Den bør ha jevn kurvatur som gir anledning til en avslappet kjørestil.



Regionale transportbrukere. Den samfunnsutviklingen vi har i dag, der regionalisering av sentrale styringsorganer er et mål, vil bidra til å øke behovet for pendling både innad i regionen og
mellom regioner. Man har sett at det av bedriftsøkonomiske hensyn har blitt økende sentralisering
av enkelte tjenestetilbud. Dette vil også bidra til økt behov for transport fra distriktene til disse
sentra (f eks slakteribedrifter, sykehus, trafikkstasjoner og skoler). Som regional persontransport
utgjør reiser til og fra arbeid mellom de aktuelle kommunesentrene Åndalsnes og Molde en viktig del.



Lokale transportbrukere. Den lokale persontransporten er sammensatt og består av reiser til og
fra barnehage, skole og arbeid (internt i kommunen), i forbindelse med innkjøp/service og reiser
i fritid med alle typer motoriserte transportmidler, samt som gående og syklende.



Beboere. Flere nærmiljøer og bo-områder preges av utrygghet og støy fra rv. 64. Dette gjelder
spesielt tettstedene Åfarnes og Sølsnes som i tillegg har ulemper med at ferjekøer delvis blok-
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kerer riksvegen ved store trafikktopper om sommeren. Tilgrensende grender (Gjerdsetbygda i sør
og Nesjestranda i nord) har ulemper ved den puljevise ferjetrafikken og dårlig trafikksikkerhet
pga mange avkjørsler og smal, svingete vegtrase.


Industri og landbruk. Større bedrifter som Linjegogds/Schenker, Tollpost, Posten, Nor-cargo,
DHL og UPS benytter rv. 64 til transport av varer både ut og inn av regionen, og innen regionen.
Dette gjelder også transport av råstoff til næringsvirksomheten.



Kommunene i regionen. Kommunene er opptatt av tjene både innbyggernes og næringslivets
interesser. Som lokalt forvaltningsnivå er de også opptatt av utvikling i og av lokalsamfunnene,
og har dermed en særlig oppgave i å se infrastrukturutvikling i lys av dette. Dette innebærer også
ivaretakelse av pendlere til og fra kommunen.
Statens vegvesen. Som vegholder og ansvarlig for planlegging, utbygging og drift av vegnettet
er Statens vegvesen en sentral interessent i utredningsområdet.




Langfjordtunnelen AS. Det ble i 2003 startet et aksjeselskap med nærliggende kommuner og
andre interessenter som eiere. Selskapet skal arbeide for å etablere en tunnel under fjorden.

De sekundære interessentgruppene er de som ikke direkte ferdes på vegnettet, men som forvalter
arealbruken, styrer de politiske mål og virkemidler eller har andre interesser knyttet til vegnettet og
vegnettets ringvirkninger.




Kommunene i nærliggende landsdeler. Disse er opptatt av god framkommelighet og korte
reisetider til sentrale deler av landet, men i mindre grad berørt av ulemper knyttet til miljø og
trygghet.
Fylkeskommunen og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal har en forsøksordning med felles administrasjon av ulike fagsektorer.



Fylkeskommunen er et politisk styrt forvaltningsorgan som har ansvar for samferdsel i fylket.
Fylkestinget har avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor Stortingets fylkesfordelte investeringsramme til ”Øvrige riksveger” (der rv. 64 inngår), og uttaler seg til Vegdirektoratets
investeringsforslag for stamvegene. Her ligger bl.a. også ansvar for utvikling og drift av videregående skoler, næringsutvikling og arealforvaltning i fylket, hvilket også kan påvirke samferdselsstrukturen i regionen. På samferdselsområdet er fylkeskommunene ansvarlig for kollektivtrafikken, noe som også inkluderer skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjonshemmede,
service- og bestillingsruter samt løyver for gods- og persontransport. Ifølge vegtrafikkloven har
fylkeskommunen også et ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.



Fylkesmannen er forvaltningsorgan for ulike fagområder som miljøvern, landbruk og arealutvikling/planlegging. Fylkesmannen skal formidle regjeringens politikk og ved det bidra til at
nasjonale mål, vedtak, retningslinjer og virkemidler settes ut i livet i kommunene. Fylkesmannen
skal bidra til å samordne de ulike delene av forvaltningen, og legge til rette for god samhandling mellom kommunene, fylkeskommunen, regional stat, innbyggerne og næringslivet. Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale
samfunnsområder, der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen
områdene miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning.



Transportbrukere utenfor regionen (transitt). Disse benytter rv. 64 på strekningen Åndalsnes
– Molde som en mindre del av transportruta. Transittrafikkens behov vil langt på vei sammenfalle med de regionale transportbrukernes, men utgjør en mindre avgjørende faktor i forhold til
den totale reisen.
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Transportører og yrkessjåfører. Disse benytter rv. 64 til gods- og persontransport. Transportørenes behov vil langt på vei sammenfalle med transportbrukernes og har behov for gode og sikre
veger året rundt, der det er lagt til rette for både hvile og bespisning.



Miljøvernorganisasjoner. Naturmiljøet, i motsetning til andre interessenter, kan ikke tale sin
sak. Ved siden av ideelle organisasjoner ivaretas miljøinteressene i form av krav/lover/påbud.
Syklister. Benytter delvis rv. 64 på gjennomreise i tillegg til lokalveger, samt andre veger tilrettelagt til formålet. Syklister utgjør ingen stor gruppe, men vil bli sterkt berørt dersom ferja erstattes
med en vegtunnel.



2.2	����������
Trafikale �����
behov
2.2.1	�����������������������������
Dagens og framtidig situasjon
Ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes trafikkeres i 2007 av 1 ferje, M/F Eira, som har kapasitet på 87 pbe
(personbilenheter). M/F Eira er bygd i 2002 som åpen pendelferje med hengedekk. Den bruker ca 13 min
på overfarten og har avgang hvert 30. - 40. min fra hver side. Den går 33 turer fra hver side i perioden
05:00 til 24:00.
I 2006 fraktet ferja totalt 350546 kjøretøy som fordelt på 365 dager gir ÅDT 960 kjt/døgn.

Figur 12 Trafikkutvikling og trafikkprognose rv. 64 Åfarnes - Sølsnes

Veksten i trafikken var i gjennomsnitt ca 3 % årlig i perioden 1997 – 2004. Betaling av bompenger for
passering av tunnelen under Fannefjorden (på strekningen Sølsnes – Molde) opphørte 15. juli 2005 noe
som ga en ekstraordinær trafikkvekst på ca 25 %. I prognosen for framtidig trafikk er det med fortsatt ferjedrift forutsatt 2 % årlig vekst fram til år 2020, deretter 1 % vekst slik det benyttes i NTP 2010 – 2019.
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Dersom det etableres fast forbindelse viser erfaringer at det blir en engangsvekst som i dette tilfelle er
vurdert til 20 %. Når bompengebetalingen opphører er det antatt en ny engangsvekst, her anslått til 30
%.
Trafikken i 2007 har i de første 10 måneder økt med 4,3 % i forhold til 2006, altså vesentlig mer enn de
2 % som er forutsatt i prognosene. ÅDT for 2007 vil antakelig bli 1000 kjt/døgn.

2.2.2 Behov for framkommelighet
Kapasitetsproblemer på ferja forekommer av og til om sommeren. Antall gjenstående biler er i gjennomsnitt ikke særlig stort, men store svingninger gjør reisetiden uforutsigbar i enkelte perioder. Det er
spesielt om morgenen og ettermiddagen i sommerhalvåret at det blir flest antall gjenstående biler. Denne
usikkerheten kommer i tillegg til at reisehastigheten på denne 3,14 km lange strekningen er lav (5 - 6
km/t) inkludert ventetida (1/2 tid mellom hver ferjeavgang, dvs 15 - 20 min).

2.2.3 Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten for godstransport, varedistribusjon, kollektivtransport og personbiler er relativt god
unntatt om natta mellom 24:00 og 05:00 når ferjesambandet er stengt. Spesielt godstransporten og varedistribusjonen etterspør en mer fleksibel transportsituasjon. Flyruter til/fra Årø ved Molde er tidvis slik
ferjestrekningen er stengt når til-/frareise er aktuelt.
Syklister, fotgjengere og bevegelseshemmede har et bra transporttilbud med dagens ferjedrift.

2.2.4 Behov knyttet til omgivelsene
Omgivelsene langs ferjestrekningen har små ulemper ved driften. Det er lite annen skipstrafikk. Fjordfiske og fiskeoppdrettsanlegg medfører i dag ingen vesentlige konflikter. Ved ferjekaiene er det behov
for større oppstillingskapasitet ved trafikktopper for å redusere ulempene ved redusert framkommelighet
på vegnettet i nærområdet.

2.2.5 Trafikksikkerhetsbehov
Trafikkulykker på selve ferjestrekningen er meget sjeldne, men puljevise trafikktopper og rask kjøring
for å nå bestemte ferjeavganger gir redusert trafikksikkerhet på vegstrekningene fram mot ferjekaiene.

2.3	�����������������������������������������
Behov som taler mot endringer i vegnettet
2.3.1 Behov for vern av arealer
Endring i vegnettet vil i varierende grad berøre dyrka mark og andre kulturmiljøer. Det kan finnes verneverdige plantearter og naturtyper. Foreløpig er man kjent med at det kan finnes sjeldne planter i kulturlandskapet sør for Åfarnes (Krokset). I tillegg er det et vernet areal på Veøya som neppe vil berøres av
noen nye vegtraseer. Vegomlegginger vil kunne bedre bomiljøet for enkelte, men totalt antall personer
som berøres av vegtrafikk vil ofte øke fordi total vegnettlengde øker.

2.3.2 Behov for en bærekraftig utvikling
Nasjonale mål innen lokal luftforurensing, støy og CO2 taler mot endringer i vegsystem som medfører
arealbeslag og tilrettelegging for mer transport. De nasjonale målsettingene innen transportpolitikken er
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forbedret trafikksikkerhet, bedre miljø og mindre bilavhengighet, bedre framkommelighet, mer effektivt
transportsystem og tilgjengelighet for alle. Isolert sett bør dette medføre at økt vegkapasitet med fast
forbindelse unngås, og at transporten overføres til jernbane eller sjø.
Bedring av forurensingssituasjonen kan oppnås ved bruk av ferjer med gassdrift og det kan tenkes løsninger med mer bruk av sjø- og jernbanetransport for godstrafikken i planområdet.
Bedre transporttilbud i form av fast forbindelse over fjorden vil antakelig gjøre det mer attraktivt å bo
landlig og arbeide i nærliggende tettsteder og byer. Det kan redusere utbyggingspresset i byene og tettstedene, men fører til mer trafikkarbeid.

2.3.3 Behov for å ta vare på eksisterende institusjoner
Ferja representerer en mulighet for sosiale møter spesielt for daglige reisende. Ferje-transporten gir også
større kontroll med hvem som ferdes på strekningen. På Åfarnes er det butikk/kiosk/kafe som antakelig
vil få stor omsetningsnedgang dersom ferja forsvinner.
En fast forbindelse vil gjøre transport over fjorden betydelig enklere, men det er uvisst om det vil medføre et tettere samarbeid mellom Rauma og Molde om lokale servicetilbud.

2.4	������������������������������������������
Behov knyttet til ønskelige ringvirkninger
2.4.1 Behov for regional utvikling
Når det gjelder bosetting og lokalt utbyggingsmønster er deler av regionen inne i en periode med negativ utvikling i folketall og sysselsetting, som kan skyldes lokale forhold knyttet til arbeids- og utdanningsmuligheter, men også tyngre sentraliseringstrender. Arbeids- og utdanningsmulighetene vil særlig
innenfor en rimelig dagpendleravstand bli større, noe som kan bidra til at steder som Rauma og deler av
Nesset kan styrke sin konkurranseposisjon som bosted. Økt bruk av tjenestene i sentra (som for eksempel Molde), kan også bidra til motsatt effekt. Mindre bruk av lokale tjenester, kan med tiden gi sterkere
sentralisering av bosetting og næringsliv. Totaleffekten på dette området anses derfor som usikker, men
med en tendens i positiv retning for regionen som helhet.

2.4.2 Behov for nye utbyggingsområder
Rauma
Ved Åfarnes i Rauma kommune er det aktuelt å etablere industriområde
Molde
Det er behov for nye nærings- og boligområder i Molde kommune. I arbeidet med ny kommuneplan
er det fokus på å legge til rette for en utvikling langs aksen Molde by-Åndalsnes/Rauma. Det er derfor
planlagt nye næringsareal og boligområder på Skålahalvøya.

2.4.3 Behov for opplevelse
Tigjengelighet til naturområder i planområdet er god. Ferjestrekningen og vegen inn mot ferjekaiene
gir dagens trafikanter gode reiseopplevelser med god utsikt til kulturlandskap og naturområder. Frigitte
vegarealer ved eventuell vegomlegging vil kunne benyttes til rasteplasser.
En undersjøisk tunnel vil gi redusert opplevelse for trafikantene på en stor del av vegstrekningen i planområdet.
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2.5 Sortering av interessegrupper og behov
Det er foretatt en sortering av interessegruppene med hensyn til trafikale behov og arealbehov. Tabellene
illustrerer hvor viktig behovene antas å være for de ulike interessegruppene. Tallverdiene baseres på
inntrykk fra ideverkstedet februar 2007.
Det er brukt en enkel tall-skala der

3 = meget viktig,

Grupper med trafikale behov

2 = viktig og

1 = mindre viktig.

Framkommelighet

Trafikk-sikkerhet

Lokalt miljø

Tilgjen-gelighet

Godtransportbrukere til/fra regionen

3

2

1

1

Persontransportbrukere til/fra regionen

3

2

1

1

Reiseliv og opplevelsesnæringer

3

2

3

2

Regionale transportbrukere

3

2

1

2

Lokale transportbrukere (bilister, syklende og gående)

3

3

2

2

Utrykningsetater

3

3

1

2

3,0

2,3

1,5

1,7

Framkommelighet

Trafikk-sikkerhet

Lokalt miljø

Tilgjen-gelighet

Grunneiere/beboere

2

3

3

2

Kommunene Rauma og Molde (arealutvikling)

2

3

3

3

Private arealutviklere

2

2

3

3

Miljøvernorganisasjoner

1

2

3

1

1,8

2,5

3,0

2,3

Snitt
Grupper med behov knyttet til området

Snitt

Begrunnelse for poenggivingen finnes i vedlegg 10.1.6
Tabellene viser, ikke uventet, at gruppene med trafikale behov har størst behov for forbedringer av framkommelighet, mens bedring av lokalt miljø er viktigst for grupper med tilknytning til planområdet.
Til begrepet framkommelighet knyttes også forutsigbarhet i forhold til risiko for stengt ferjesamband
pga uhell eller ekstra ventetid pga stor trafikk.
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3 ���
Mål
Kartlagte behov gir bakgrunn for å formulere samfunnsmål og effektmål for transportforbindelsen mellom Åndalsnes og Molde. Det er tatt utgangspunkt i målstrukturen for Nasjonal
transportplan 2010 - 2019.

3.1 ���������������
Overordnet mål ���������������
NTP 2010 – 2019
For Nasjonal transportplan 2010-2019 er følgende overordnede transportpolitiske mål gitt:
• Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
Det er knyttet fire hovedmål til det overordnede målet:
• Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
• Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren.
• Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra
til å opp fylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.
• Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle og transporttilbudet skal gjøre det mulig å
leve et aktivt liv.
I sammenheng med konseptvalgutredningen er brukt begrepene samfunnsmål og effektmål. Med samfunnsmål menes her mål som angår den verdiskapning som samfunnet kan ta ut ved at effektene av et
tiltak oppnås. Med effektmål menes den effekten som brukerne oppnår ved at et tiltak gjennomføres. Til
hvert av effektmålene er det angitt indikator (måleparameter).
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3.2	�����������������������������������������
Mål for transport i korridoren Åndalsnes ��- �����
Molde
Riksvegtrafikken mellom Åndalsnes og Molde bør sikte mot følgende mål:
Samfunnsmål
•
•

Bidra til større bo-, arbeids- og serviceregion ved å øke reisehastigheten
Mer effektiv næringstransport som minker avstandsulempene for berørte regioner

Indikator

Effektmål – hovedeffekter

•

Bedre framkommelighet (økt reise-hastighet, økt
åpningstid, økt kapasitet)

Reisehastighet bil, reisehastighet buss, rutefrekvens/
åpningstid og færre gjenstående biler ved fortsatt
ferjedrift

•

Færre alvorlige trafikkulykker

Ulykkesrisiko / evt. ulykkeskostnader fra EFFEKT

•

Bedre miljø lokalt reduksjon i utslipp av skadeli��
ge gasser

Energibruk / evt. støy og forurensing fra EFFEKT

Effektmål – andre effekter

Indikator

•

Bedre tilgjengelighet for alle som trafikkerer
riksvegen/riksvegforbindelsen

Ferjetyper tilrettelagt for alle reisende, eller transporttilbud under/over fjorden som gir teknisk problemfri reise for alle

•

Bedre reiseopplevelse for alle trafikanter

Forutsigbar reisetid uten stressende situasjoner
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4 ��������������
Overordna krav
Kartlagte behov og mål gir bakgrunn for å formulere krav til samfunnsnyttige infrastrukturtiltak i området ved Langfjorden. Kravene er strukturert i tre deler: tekniske og funksjonelle
krav, økonomiske og tidsmessige krav, og miljømessige og estetiske krav.

4.1 ������������������������
Hensikten med prosjektet
Hovedhensikten med prosjektet er å gi trafikantene i transportkorridoren Åndalsnes – Molde et mer fleksibelt, forutsigbart og raskere samband. I dag er det kryssingen av Langfjorden/
Romsdalsfjorden som er det klart dårligste elementet i transportkvaliteten, der ferjene representerer et
sterkt fall i reisehastigheten. Byene Åndalsnes og Molde skal knyttes tettere sammen som felles bo- og
arbeidsmarkedsregion ved å korte ned reisetiden og gjøre den mer forutsigbar.

4.2	�����������������������������
Tekniske og funksjonelle krav
Tekniske og funksjonelle krav er gitt i Vegnormalene der de viktigste parametrene styres av vegens
funksjon og antatt framtidig trafikkutvikling. Rv. 64 er ikke stamveg, men har stor regional betydning i
gruppen ”øvrig riksveg”. Trafikkutvikling på veger som i dag har ferje-strekning er ofte problematisk å
forutse. Trafikken med ferja i 2006 var 960 kjt/døgn. Dersom Vegdirektoratets prognose med årlig vekst
på ca 2 % fram til år 2020 og deretter ca 0,6 % stemmer, vil trafikken i 2033 med ferjedrift være ca 1370
kjt/døgn.
Dersom det etableres fast forbindelse viser erfaringer at det blir en engangsvekst som i dette tilfelle er
vurdert til 20 %. Når bompengebetalingen opphører er det antatt en ny engangsvekst, her anslått til 30
%. Trafikken i 2033 kan da bli ca 2130 kjt/døgn.
Trafikken i 2007 har i de første 8 måneder økt med 4,9 % i forhold til 2006, altså vesentlig mer enn de 2
% som er forutsatt i prognosene.
På ferjestrekningen var det i 2006 gjennomsnittlig 1,2 % gjenstående kjøretøy, mens kravet er maksimalt
3,0 %. Kravet om maksimalt 30 min mellom ferjeavgangene tilfredsstilles ikke. Dagens rutetabell med
bruk av 1 ferje gir gjennomsnittlig avgangsfrekvens på 35 min. Det er ikke krav om nattavganger (sambandet er stengt i 4,5 timer på hverdager og 6-7 timer i helgene). I NTP 2010-2019 kan det bli stilt krav
om bedring av disse tallverdiene.
Utformingskravene til fast samband (veg/tunnel/bru) finnes i vegvesenets håndbøker 017 (veg- og gateutforming) og 021 (vegtunneler).
• Kravene i håndbok 017 gir dimensjoneringsklasse H2 for ÅDT 1500 – 4000 kjt/døgn, fartsgrense 80 km/t og vegbredde 7,5 m. Maksimal stigning/fall kan være 8 %.
• Kravene i håndbok 021 gir tunnelklasse B for ÅDT 300 – 4000 kjt/døgn, tunnelprofil T8,5 (7,0
m mellom kantstein). Maksimal stigning/fall kan være 7 %. Forbikjøringsfelt anlegges dersom
det antas at ÅDT 20 år etter åpning overstiger 2500 kjt/døgn. Vegdirektoratet kan dispensere
fra disse kravene.
Utformingskravene er gitt for å optimalisere trafikksikkerhet og framkommelighet i vegsystemet. I tunnelen vil det være forbudt å ferdes for gående og syklende. Ferje og bru er åpen for alle. Fri seilingshøyde under en eventuell bru antas å bli minimum 16 m.
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4.3 ������������������������������
Økonomiske og tidsmessige krav
Investeringstiltak på rv. 64 på strekningen Åfarnes – Sølsnes er ikke omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) for 2006 – 2015. Det er heller ikke trolig at prosjektet blir prioritert med statlige investeringsmidler i NTP 2010-2019. Foreløpige beregninger viser at et konsept med undersjøisk tunnel kan
finansieres 100 % med bompenger med dagens rentenivå, normal trafikkutvikling, passeringskostnad og
nedbetalingstid (20 år?).
Det er fordelaktig om store infrastrukturtiltak kan bygges ut etappevis. Forbedringer i ferje-driften vil
kunne skje gradvis, mens tunnel-/brubygging gir behov for store investeringer før nytte kan hentes ut.

4.4	���������
Miljøkrav
Ferjedriften kan gjøres mer miljøvennlig ved en overgang til gassdrift. Det er ikke satt konkrete krav til
maksimalt tillatt utslipp av drivhusgasser. Lokal forurensing (luft og støy) må ikke overskride grenseverdier som er bestemt for utslipp fra trafikken.
Kulturlandskap, kulturminner og sårbare arter av planter og dyr må vernes i størst mulig grad (Landskapskonvensjonen og ”Den nye norske rødlista 2006”).
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4.5 ��������������������
Oppsummering av krav
De viktigste kravene ved videreutvikling av sambandet over Langfjorden blir:
Beskrivelse

Krav

Ferjedrift (ÅDT 1190)

Maks gjenstående biler

3%

St.meld 24 (2003-2004)

2

Maks tid mellom avgang

30 min

St.meld 24 (2003-2004)

2

Åpningstid

18 timer

St.meld 24 (2003-2004)

2

H2

Håndbok 017

1

7,5 m

Håndbok 017

2

8%

Håndbok 017

2

Tunnelklasse

B

Håndbok 021

1

Tunnelprofil

T8,5

Håndbok 021

2

Maksimal stigning/fall

7%

Håndbok 021

2

Dimensjonerende aksellast

10 t

Internordiske lastforskrifter

1

Dimensjonerende totallast

56 t

1995. Håndbok 184

1

Veg (ÅDT 2150)

Verdi

Dimesjoneringsklasse
Vegbredde
Maksimal stigning/fall

Tunnel (ÅDT 2150)

Bru (ÅDT 2150)

Prioritet

Kjørebanebredde

7,5 m

Håndbok 021

2

Gang-/sykkelvegbredde

3,0 m

Håndbok 021

2

16,0 m *

Farledsnormal

2

Fri seilingshøyde
Generelt

Referanse

Bedre fleksibilitet

1

Økt reisehastighet

1

Miljøkrav tilfredsstilles

2

(ÅDT beregnet for år 2033)
* Fri seilingshøyde kan være 16 m med dagens
trafikk av sandbåter. Men kan,også bli satt til
min. 42 m dersom cruisebåter skal kunne gå
inn fjorden. Eksist. luftspenn gir seilingshøyde 35 m.
Prioritet:
1 = Absolutt krav

2 = Viktig krav (kan fravikes) 3 = Mindre viktig krav

Prioritetstallene tabellen er vurdert ut fra at et byggeprosjekt må innfri noen grunnleggende krav i gjeldende regelverk, samtidig som noen krav er mindre viktige og kan fravikes dersom andre forhold tilsier
det.

34

Konseptvalgutredning
Rv. 64 Åfarnes – Sølsnes
Langfjordkryssingen

5 �����������������
Løsningmuligheter
Her presenteres en oppsummering av resultatene fra ideverkstedet i februar 2007 der mulige løsninger mulige løsninger ble foreslått ved bruk av 4-trinnsmetoden. Disse løsningene
vurderes for eventuelt å inngå i alternative konsepter med ulik grad av investeringsbehov.
Oppsummeringen er gjengitt i vedlegg bakerst i rapporten, men her er noen hovedforslag.
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
Tiltak i trinn 1 kan omfatte planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon innen transportsystemet og samfunnet for øvrig. Dette med sikte på å minske transportetterspørselen eller føre transporter over på mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler.
Løsning A: Mer kollektivtransport – flere i bilen
Løsning B: Mindre gods på vegen
Løsning C: Mindre persontransport på vegen
Løsning D: Reduksjon av persontransporten
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
Tiltak i trinn 2 kan omfatte planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon innen transportsystemet for å utnytte eksisterende veg og ferjekaier mer effektivt, sikkert og miljøvennlig. Små tiltak
innenfor eksisterende transportareal kan være aktuelle.
Løsning A: Mer effektiv ferje
Løsning B: Bedre utnyttelse av godsbilkapasitet

Trinn 3: Forbedringer av infrastruktur
Tiltak i trinn 3 omfatter utbedringstiltak og mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur.
Løsning A: Effektivisering og miljøforbedring av eksisterende trase
Løsning B: Flytting av ferjekaier
Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
Tiltak i trinn 4 omfatter store ombygginger av infrastrukturen for å bedre framkommeligheten i transportsystemet.
Løsning A: Flytting av ferjekaier
Løsning B: Undersjøisk tunnel
Løsning C: Bru
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6 ���������������������
Alternative konsepter
På bakgrunn av mål, krav og løsningsforslag er det valgt ut konsepter som skal inngå i denne
utredningen. Det kreves at utredningen skal inneholde minimum 2 alternative konsepter i tillegg til nullalternativet. Dersom det anbefales å gå videre med planlegging av nyinvestering
(trinn 4) skal det foreligge minst ett konsept på lavere trinn (1 – 3).
Dette kapitlet beskriver 3 ulike konsept med ulik grad av investeringer. I tillegg kommer
konsept 0 som er dagens ferjesystem med nødvendige oppgraderinger i forhold til trafikkutviklingen.

6.1	������������������������������������������
Konsepter som inngår i alternativsanalysen
Konsept 0. Dagens situasjon, men med oppfølging av trafikkutviklingen
Konsept 1. Forbedret ferjedrift med lengre åpningstid, oftere avgang og eventuell
flytting av ferjekaier
Konsept 2. Tunnel under fjorden, eventuelt med arm til Sekken
Konsept 3. Bru over fjorden

6.2	��������������������������
Konsepter som er forkastet
6.2.1 Konsept A. Trafikkoverføring fra veg til jernbane-/sjøtransport
Det er generelt ønske om å overføre vegtrafikk til andre transportmidler i den grad det er økonomisk og
miljømessig forsvarlig. Tungtrafikken på ferja over Langfjorden kjører i stor grad (ca 25 %) gjennom
Romsdalen der det også går jernbane. Denne trafikken kunne teoretisk vært overført til jernbanen, deretter omlastet til båt i Åndalsnes før videre transport på veg fra Molde. Også godstransport mellom Molde
og Åndalsnes kunne tenkes å gå på sjø, likeledes persontransport med hurtigbåt.
Denne løsningen er lite aktuell fordi godstransport med båt har sin fordel når transportlengden er vesentlig større enn de 40 km mellom Åndalsnes og Molde. Terminalkostnadene vil utgjøre alt for stor
kostnad og tidstap. Persontransport med hurtigbåt er også svært kostbart og miljømessig dårlig i forhold
til transport på veg/ferje.
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Figur 13 ”Forkastede konsept”
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6.2.2 Konsept B. Trafikkoverføring fra ferjesambandet Åfarnes – Sølsnes til
Vestnes - Molde
Det foreligger planer om innkorting av E136 på ca 12 km (og ca 15 km for trafikk mellom Vestnes og
Vikebukt) med bygging av Tresfjordbrua, og innkorting av ferjesambandet Vestnes - Molde med ca 1,2
km. Det vil redusere reisetida mellom Åndalsnes og Molde langs denne ruta med ca 20 min fra ca 110
min til ca 90 min.
En slik løsning vil ikke innebære noen forbedring av dagens reisetid på 75 min med sambandet Åfarnes
– Sølsnes. Dette sambandet må uansett opprettholdes for å gi området mellom Åndalsnes og Åfarnes et
akseptabelt transporttilbud i retning Molde.
Det pågår planarbeid for undersjøisk tunnel for E39 som kan erstatte ferjesambandet Vestnes – Molde.
Dersom tunnel under fjorden nær øya Tautra og bru mellom Otterøya og Julsundet blir realisert, kan
kjøredistansen mellom Åndalsnes og Molde bli ca 80 km. Det vil gi ca 75 min reisetid. Dette prosjektet
krever svært store investeringer og det er høyst usikkert om det lar seg realisere. Det må bygges svært
lange tunneler med krav til maksimal stigning på 5 % (inngår i TERN-vegnett med krav fastsatt av EUkommisjonen).

6.2.3 Konsept C. Ferje/tunnel via Sekken
Det er tidligere lansert en hovedvegløsning over Sekken som innebærer flytting av E39 fra ferjestrekningen Vestnes – Molde (11,4 km) til ny ferjestrekning Skålhamna – Vestadstranda (3,5 km) med veg/tunnel
videre til Sølsnes/Skåla. Det kunne tenkes en løsning med sammenhengende tunnel under fjorden, men
dybdeforholdene er slik at tunnelens laveste punkt blir ca 500 muh og lengden ca 20 km på grunn av
kravet om maks 5 % stigning på TERN-vegnettet.
Den første løsningen (ferje) er lite aktuell fordi det ikke blir noen tidsgevinst for hovedmengden trafikkanter.
Den andre løsningen (tunnel) gir ca 35 km lengre kjøredistanse for de fleste, men kan gi ca 15 min kortere reisetid for persontrafikken. Tungtrafikken vil ikke spare tid og vil få vesentlig større drivstoffutgifter med å overvinne den store høydeforskjellen. Dette prosjektet krever svært store investeringer (ca 4
mrd kr?) og det er høyst usikkert om det lar seg realisere.

6.2.4 Konsept D. Vegomlegginger for rv. 64 langt fra Langfjorden
Det er delvis dårlig standard på eksisterende rv. 64 sør og nord for Langfjorden.
Ved Gjerdsetbygda kan en ny 5,3 km lang tunnel mellom Uraneset og Lerheim erstatte en 9,0 km lang
svingete veg med randbebyggelse langs 2 km og kjørehastighet på gjennomsnittlig 60 km/t. Denne utbyggingen vil koste omtrent 400 mill kr. Det vil gi en reduksjon i reisestrekning på 3,7 km, og en redusert reisetid på 4 - 5 min. Denne omleggingen vil antakelig ha god effekt på ulykkeskostnadene på denne
delstrekningen. På grunn av de store investeringskostnadene vil en virkningsberegning gi klart negativ
netto-nytte. Denne strekningen har ikke dårligere standard enn svært mange andre på riksvegnettet i
Møre og Romsdal og må derfor konkurrere om statlige bevilgninger under posten ”Øvrige riksveger”.
Hittil har Fylkestinget ikke prioritert strekningen i noen av sine investeringsforlag, men en tunnel kan bli
vurdert senere når andre prioriterte strekninger er ombygd.
En fast forbindelse vil medføre større trafikkvekst enn den generelle på vegnettet, men trafikksikkerhets-situasjonen blir ikke nødvendigvis dårligere siden dagens delvis offensive kjøringen for å rekke
ferjeavganger opphører. Mindre trafikksikkerhets-bedrende tiltak kan gjennomføres innenfor ordinære
statlige bevilgninger.
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6.2.5	Oversikt mulig rutevalg
De som i dag benytter ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes har andre vegvalg når reisestrekningen er
mellom områdene Ytre Romsdal/Nordmøre og Østlandet (Otta). I tabellene nedenfor er vist hvilke lengder og tidsforbruk som opptrer ved ulike vegvalg i dag og i framtida etter at foreslåtte utbyggingstiltak
eventuelt er gjennomført.
Reiserute
Molde – Åndalsnes

Molde-Sølsnes-Åfarnes-Åndalsnes

Lengde
eks veg
inkl ferje
(km)

Reisetid,
dagens veg

Lengde/Reisetid,
framtidig veg

(timer:min)

(km / timer:min)

59

1:15

Merknader

58 / 0:50 Framtidig tunnel Sø-Åf

Molde-Sekken-Skålhamna-Åndalsnes

80 / 1:10 Framtidig tunnel

Molde-Sekken-Skålhamna-Åndalsnes

66 / 1:25 Framtidig ferje + tunnel

Molde-Vestnes-Tresfj-Vkebukt-Ånd

83

63 / 1:30 Framtidig bru Tresfjorden

1:50

80 / 1:10 Framtidig bru + tunnel

Molde-Otterøya-Vestnes Vikeb-Åndal

I tillegg til foreslått fast forbindelse over Langfjorden viser tabellen mulige lengder/tider for nye traseer
for E39 over Romsdalsfjorden. Disse vil bli svært kostbare og realisering er høyst usikkert. De vil heller
ikke gi noen tidsgevinst for dagens trafikanter over Langfjorden.
Reiserute
Molde – Østlandet (Otta)

Lengde
eks veg
inkl ferje
(km)

Reisetid,
dagens veg
(timer:min)

Lengde/
Reisetid,
framtidig veg

Merknader

(timer:min)

Molde-Sunndalsøra-Oppdal-Otta

285

4:40

282 / 4:30 Framt. tun. Oppdølstr.

Molde-Åndalsnes-Dombås-Otta

209

3:30

208 / 3:05 Framtidig tunnel Sø-Åf

I tillegg til foreslått fast forbindelse over Langfjorden viser tabellen mulige lengder/tider for alternative
traseer mot E6 og Østlandet. Både traseen i nord (rv. 70) og traseen i sør over Strynefjellet, gir betydelig
lengre reisetid enn traseen gjennom Romsdalen.
Reiserute
Kristiansund – Østlandet (Otta)

Lengde
eks veg
inkl ferje
(km)

Reisetid,
dagens veg
(timer:min)

Lengde/
Reisetid,
framtidig veg

Merknader

(timer:min)

Kristiansund-Sunndalsøra-Oppdal-Otta

299

4:50

297 / 4:40 Framt. tun. Oppdølstr.

Kristiansund-Molde-Åndalsnes-Otta

273

4:40

272 / 4:15 Framtidig tunnel Sø-Åf

Kristiansund-Molde-Volda-Stryn-Otta

463

8:50

438 / 7:50 Framtidig Kvivsvegen

I tillegg til foreslått fast forbindelse over Langfjorden viser tabellen mulige lengder/tider for alternative
traseer mot E6 og Østlandet. Traseen i sør over Strynefjellet, gir betydelig lengre reisetid enn traseen
gjennom Romsdalen. Traseen i nord (rv. 70) er bare ubetydelig lengre i dagens situasjon, mens framtidig
fast forbindelse kan gi økt trafikk på rv. 64 via Åndalsnes.
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6.3	������������������
Konseptbeskrivelse
Her beskrives de vesentligste forhold og aktuelle varianter ved de ulike konseptene.

6.3.1 Konsept 0. Dagens situasjon, men med oppfølging av
trafikkutviklingen
Ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes trafikkeres i 2007 av 1 ferje , M/F Eira, som har kapasitet på 87 pbe
(personbilenheter). M/F Eira er bygd i 2002 som åpen pendelferje med hengedekk. Den bruker ca 15
min på overfarten og har avgang ca hvert 40. min fra hver side. Den går på hverdagene 33 turer fra hver
side i perioden 05:00 til 24:00. I 2006 fraktet ferja totalt 350.546 kjøretøy som fordelt på 365 dager gir
ÅDT 960. Omregnet i personbilenheter (pbe) er døgntrafikken 1868. Gjenstående kjøretøyer var 11 (1,2
%) pr døgn i 2006. Fortsetter trafikkveksten 3 % årlig fra 2007 vil kravet om maksimalt 3 % gjenstående
kjøretøy raskt bli overskredet. Aktuelle tiltak for å møte trafikkveksten er:
• 1 liten ferje (35 pbe) i tillegg dagens ferje (87 pbe), Avgang hvert 20. min.
• 1 stor hurtiggående ferje (124 pbe) som erstatter dagens ferje (87 pbe) og vesentlig utvidelse
av venteareal ved ferjekaiene. Avgang hvert 30. min.
• 2 middels store ferjer (75 pbe) som erstatter dagens ferje (87 pbe). Avgang hvert 20. min.
Bruk av 2 ferjer er antakelig den løsningen som er mest sannsynlig, men også mest kostbar.

6.3.2 Konsept 1. Forbedret ferjedrift med lengre åpningstid, oftere
avgang og eventuell flytting av ferjekaier
Ferjedriften kan gi bedre tilbud til trafikantene gjennom flere ulike tiltak. Det kan være aktuelt med
ferjeavganger om natta (nattåpent), avgang hvert 30. min ved bruk av raskere ferje, eventuelt ferje med
samme fart og flytting av ferjekai ved Sølsnes slik at ferje-strekningen reduseres fra 3,1 km til 2,6 km.
Ny ferjekai kan også etableres på Herjeskjæret ved Åfarnes, noe som gir 2,0 km ferjestrekning. Ved bruk
av 2 ferjer kan avgangshyppigheten dobles slik at det blir avgang hvert 15. evt. hvert 20. min. Et samband med 2 ferjer vil også kunne betjene Sekken slik at sambandet Sekken – Molde kan legges ned.
Konseptet krever betydelig økning i offentlige tilskudd.

6.3.3 Konsept 2. Tunnel under fjorden, eventuelt med arm til Sekken
Dette konseptet er det arbeidet med i flere år. I 2003 ble selskapet Langfjordtunnelen AS med Rauma
kommune og Molde kommune som hovedaksjonærer opprettet. Selskapet har foretatt seismiske undersøkelser for å kartlegge fjelloverflaten i fjordbunnen og er nå i gang med kjerneboringer for mer nøyaktig kartlegging av fjellkvalitet i aktuell tunneltrase.
Fjordbunnen midtfjords er grunnest ca 700 m nord for Hestholmen. Tunnelen kan bygges med mange
mulig trasevarianter, men må ned på ca 340 m dybde i dette området. På sørsida av fjorden kan tunnelen
starte ved Sandnes, Krokset eller Stranda. På nordsida kan tunnelen ende ved Vikbukta, Bergsvikbukta
eller Vågsetra.
Stigningsforholdene i tunnelen avgjøres av vegvesenets retningslinjer og evt godkjente fravik fra disse. Fram til nå er en variant med 8 % stigning, gjennomgående 3 kjørefelt og lengde
8,7 km vært mest aktuell. Nye retningslinjer med 7 % stigning, gjennomgående 2 kjørefelt og lengde
10,3 km kan medføre at dette blir den valgte løsningen.
En eventuell tunnelarm mot Sekken vil bli 4 – 5 km lang. Nødvendig tverrsnitt (1 eller 2 felt) og stigningsforhold er ennå ikke avklart.
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6.3.4 Konsept 3. Bru over fjorden
Fjordkryssing ved hjelp av bru har hittil vært ansett som lite realistisk på grunn av Langfjordens store
dybde og bredde. Det skjer imidlertid stadig utvikling i brubyggingsteknologien slik at det teknisk sett
er flere mulige måter å bygge en konstruksjon for kryssing av fjorden.
En eventuell brukryssing må skje like øst for dagens ferjestrekning. Ved å bygge fylling/bru i ca 600 m ut
til Herjeskjæret, bru i 1900 - 2200 m over fjorden og fylling ca 200 m inn til Maloneset synes det å være
mulig å etablere en fast forbindelse. Den lange brua over fjorden er en stor utfordring fordi maksimal
hengebrulengde i Norge foreløpig er med hovedspennlengde ca 1300 m (Hardangerbrua) og maksimal
flytebrulengde er 1250 m (Nordhordlandsbrua). På utredningsstadiet finnes en brutype (”brusymfoni”)
som kombinerer flere konstruksjonsprinsipp slik at spennelengde på 2200 m kan tenkes å være teknisk
mulig. Rørbru er ennå ikke utprøvd, men antas å bli minst like kostbart som en avansert hengebru eller
flytebru.

6.3.5 Konseptoversikt
De viktigste egenskapene ved konseptene på den 12 km lange planstrekningen på rv. 64 mellom Sandnes
og Vågsetra er gjengitt nedenfor:
Konsept

0   
1a
Dagens sit. Ferjer

1b
Ferjer

2 a  
Tunnel

2 b  
Tunnel

3a
Bru

3 b  
Bru

Beskrivelse

Oppgrad.

2 nye kaier

Kort tunnel

Lang tunnel

Hengebru

Flytebru

Trafikkmengde år 2006

1 ny kai

960 kjt/d

-

-

-

-

-

-

1190 kjt/d

1190 kjt/d

1190 kjt/d

2150 kjt/d

2150 kjt/d

2150 kjt/d

2150 kjt/d

Veglengde eksist. veg

8,6 km

8,6 km

7,6 km

5,7 km

0,0 km

5,7 km

5,7 km

Ferjestrekning

3,1 km

2,6 km

2,0 km

-

-

-

-

Tunnellengde landtunnel

0,3 km

0,3 km

1,3 km

0,3 km

-

2,2 km

2,2 km

Tunnellengde sjøtunnel

-

-

-

8,7 km

10,3 km

-

-

Veglengde ny veg på land

-

1,3 km

1,5 km

0,4 km

0,8 km

1,7 km

1,7 km

Brulengde hovedbru (er)

-

-

-

-

-

2,2 km

2,3 km

Vegfylling i fjorden

-

-

0,7 km

-

-

0,5 km

0,5 km

12,0 km

12,8 km

13,1 km

15,1 km

11,1 km

12,3 km

12,4 km

Bredde sjøtunnel

-

-

-

3 felt

2 felt

-

-

Stigning sjøtunnel

-

-

-

8%

7%

-

-

Investeringskostnader

0

69 mill kr

287 mill kr

821 mill kr

1,4 mill kr

1,5 mill kr

1,8 mill kr

3,6 mill kr

3,4 mill kr

3,5 mill kr

3,6 mill kr

Reisetid lett bil ( <5,5 m)

35,8 min

35,8 min

35,2 min

12,2 min

9,0 min

9,5 min

9,6 min

Reisetid tung bil (>5,5 m)

36,4 min

36,5 min

36,0 min

14,7 min

11,1 min

10,2 min

10,3 min

Reisetid vogntog (>16,0 m)

37,7 min

37,8 min

37,3 min

22,9 min

18,4 min

10,2 min

10,3 min

Trafikkmengde år 2033

Total lengde

Driftskostnader (årlig)

41

910 mill kr 2612 mill kr 2246 mill kr
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Oversikt over traseer for konsept som er inkludert i beregninger og vurderinger

Figur 14 Aktuelle konsept

Mer detaljert skisse for hvert enkelt konsept er vist i vedlegg 10.1.3
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7 ��������
Effekter
I dette kapitlet vurderes konseptenes virkninger mot prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser er beregnet i EFFEKT 6.15 (versjon sept 2007). Ikke prissatte konsekvenser er kvalitativt omtalt.

7.1	���������������
Samfunnsøkonomi
Forutsetninger for beregning uten bompenger (trafikantbetaling)
Viktige inngangsverdier benyttet i de prissatte beregningene (Effekt-prosjekttype 1) er:
•
•
•
•
•

Sammenligningsår 2014. (samme som benyttes for NTP 2010-2019)
Trafikkprognose ferjedrift er basert på Vegdirektoratets prognose for riksveger i Møre og Romsdal (2,0
% årlig vekst fram til 2020 og deretter 0,6 %)
Trafikkprognose fast samband er basert på den ordinære prognosen for Møre og Romsdal og i tillegg
engangsvekst på 20 % ved åpning og 30 % ved gratis passering etter 20 år.
Analyseperiode 25 år (2014 – 2038) og økonomisk levetid 40 år
Felles prisnivå år 2007 og kalkulasjonsrente 4,5 %, Gjennomsnittlig mva 7,0 % og skattefaktor 1,20

Konsept

Kjøretøykostnader
Direkteutgifter
Tidskostnader
Nytte av nyskapt trafikk
Ulempekostnader ferjetrafikanter
Trafikanter/transportbrukere SUM
Investeringskostn (inkl. mva)
Drift-/vedlikeholdskostnader
Overføringer
Skatter/avgifter
Det offentlige SUM
Ulykker
Støy-/luftforurensing
Restverdi
Skattekostnad
Samfunnet forøvrig SUM
SUM (nettonytte)

I kostnadstabellene betyr:

0   
Dagens sit.
Oppgrad.
Totalkostn
-188
-517
-641
0
-231
-1576
0
-22
128
61
169
-85
-36
0
33
-88
-1497

1a
Ferjer
1 ny kai

-28
-96
64
0
0
-61
-66
-2
122
1
55
-7
1
8
11
13
7

- fortegn: økte kostnader,

1b
2 a  
2 b  
3a
Ferjer
Tunnel
Tunnel
Bru
2 nye
Kort tunLang tun- Hengebru
kaier
nel
nel
Endring i kostnader ifht konsept 0
-40
-158
-77
-64
35
506
509
510
117
387
451
455
0
383
438
439
0
231
231
231
111
1349
1552
1570
-277
-839
-951
-2634
-7
-40
-36
-40
70
-134
-133
-132
-3
532
321
578
-216
-481
-798
-2229
-9
-140
-63
-107
10
20
23
26
34
97
107
307
-43
-96
-160
-446
-9
-120
-93
-219
-115
748
661
-878

ingen fortegn: sparte kostnader.

3 b  
Bru
Flytebru

-60
510
454
438
231
1572
-2265
-42
-132
574
-1864
-108
27
264
-373
-190
-482

mill 2007-kr

Netto nytte

-

7

-115

748

661

-878

-482

Budsjettkostnad

-

55

-216

-481

-798

-2229

-1864

Netto nytte pr budsjettkrone

-

-0,12

-0,53

1,56

0,83

-0,39

-0,26

Første års forrentning

-

-1,2 %

0,5 %

9,5 %

8,8 %

3,6 %

4,2 %
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Forutsetninger for beregning med bompenger (trafikantbetaling)
Viktige inngangsverdier benyttet i de prissatte beregningene (Effekt-prosjekttype 1) er:
•
•
•
•
•

•
•

Sammenligningsår 2014. (samme som benyttes for NTP 2010-2019)
Trafikkprognose ferjedrift er basert på Vegdirektoratets prognose for riksveger i Møre og Romsdal (2,0
% årlig vekst fram til 2020 og deretter 0,6 %)
Trafikkprognose fast samband er basert på den ordinære prognosen for Møre og Romsdal og i tillegg
engangsvekst på 20 % ved åpning og 30 % ved gratis passering etter 20 år.
Ferjetakst er i 2007 i sone 4: 58 kr for lett bil og 142–520 kr for tung bil. I tillegg betales 23 kr pr passasjer.
Bompengeinnkreving i 20 år med gj.snittlig takstnivå ca 40 % høgere enn ferjetaksten gir 85 kr for lett
bil (andel 89 %) og 320 kr for tung bil (andel 11 %). Gj.snittstakst pr kjøretøy blir 120 kr. ”Normal”
rabattbruk er lagt inn. Dette gir netto bompengeinntekter på ca 50 mill kr pr år. Innkreving i 15 år (som
er vanligst) gir neppe tilstrekkelig inntekt til 100 % bomfinansiering.
Analyseperiode 25 år (2014 – 2038) og økonomisk levetid 40 år
Felles prisnivå år 2007 og kalkulasjonsrente 4,5 %, Gjennomsnittlig mva 7,0 % og skattefaktor 1,20

Konsept

Kjøretøykostnader
Direkteutgifter
Tidskostnader
Nytte av nyskapt trafikk
Ulempekostnader ferjetrafikanter
Trafikanter/transportbrukere SUM
Investeringskostn (inkl. mva)
Drift-/vedlikeholdskostnader
Overføringer
Skatter/avgifter
Det offentlige SUM
Ulykker
Støy-/luftforurensing
Restverdi
Skattekostnad
Samfunnet forøvrig SUM
SUM (nettonytte)

I kostnadstabellene betyr:
Netto nytte
Budsjettkostnad
Netto nytte pr budsjettkrone
Første års forrentning
Bompengeandel *

0   
Dagens
sit.
Oppgrad.
Totalkostn
-188
-517
-641
0
-231
-1576
0
-22
128
61
169
-85
-36
0
33
-88
-1497

1a
Ferjer

1b
Ferjer

1 ny kai

2 nye
Kort tunLang tun- Hengebru
kaier
nel
nel
Endring i kostnader ifht konsept 0
-40
-158
-77
-64
35
-228
-226
-225
117
387
451
455
0
86
112
113
0
231
231
231
111
317
491
509
-277
-839
-951
-2634
-7
-38
-35
-38
70
546
548
548
-3
315
202
320
-216
-16
-235
-1804
-9
-80
-15
-52
10
20
23
26
34
97
107
307
-43
-3
-47
-360
-9
33
67
-79
-115
335
324
-1374

-28
-96
64
0
0
-61
-66
-2
122
1
55
-7
1
8
11
13
7

- fortegn: økte kostnader,
-

7
55
-0,12
-1,2 %
-

2 a  
Tunnel

2 b  
Tunnel

ingen fortegn: sparte kostnader.
-115
-216
-0,53
0,5 %
-

335
-16
20,90
5,7 %
86 %

324
-235
1,38
5,9 %
76 %

3a
Bru

3 b  
Bru
Flytebru

-60
-225
454
112
231
512
-2265
-40
548
318
-1439
-53
27
264
-288
-49
-976

mill 2007-kr
-1374
-1804
-0,76
2,3 %
27 %

-976
-1439
-0,68
2,7 %
32 %

* Bompengeandelen antas å kunne bli 100 % for tunnelkonseptene når det er gjennomført en mer detaljert beregning for hvordan finansieringen av utbyggingen kan skje.
Resultatene i tabellene blir kommentert på følgende sider og i oppsummeringskapitlet.

44

Konseptvalgutredning
Rv. 64 Åfarnes – Sølsnes
Langfjordkryssingen

Resultatkommentarer (utdrag fra notat Multiconsult 17.12.2007)
I finansanalysen for prosjektet er det regnet med gjennomsnittelig innkreving av bompenger pr kjøretøy
på 120 kr i 20 år. Denne verdien er beregnet ut fra at takstnivået økes med 40 % i forhold til dagens
ferjetakster. Effekt-beregningen er utført med gjennomsnittelig takst (120kr) for de aktuelle vegnettene.
Utbyggingsplanen tar inn vegnett uten bompengefinansiering etter 20 år.
Fartsberegning er overstyrt for tunge kjøretøyer i alternativene med tunneler. Det er lagt inn fast hastighet for tunge kjøretøyer på lenke i tunnelen etter følgende resonnement. Lastebiler (6-17 m) kan holde
samme fart som lette, 75 km/t, og utgjør 70 % av de ”tunge”. Vogntog kan kjøre i 25 km/t både opp og
ned, og utgjør 30 %. Det gir vektet gjennomsnittsfart på 60 km/t for de ”tunge” i alternativ 2b. Alternativ
2a er litt brattere og her er gjennomsnittsfarten for tunge kjøretøyer satt til 57 km/t i tunnel.
Innkrevingen av bompenger er lik i størrelse i alle alternativer med bom. Bompengeandelen vil derfor
variere. Bompengeandelen er høyest for alternativene med tunnel 86 %, og 76 % for alternativ 2a og 2b.
Alternativene med bruløsninger, 3a og 3b, har høyere investerings-kostnad, og med samme grunnlag for
innkreving av bompenger får disse naturlig lavere bompengeandel på 27 % og 32 %.
Nytte av nyskapt trafikk (nyskapt trafikk = trafikk som kommer i tillegg til den generelle trafikkutviklingen pga at fast forbindelse gjør det mer attraktivt å reise enn når det er ferjeforbindelse) er tatt inn med
en forenklet beregning av generaliserte kostnader og antagelse om en trafikkøkning på 20 % med bom og
50% uten bom. Økte ulykkeskostnader, vegvedlikehold etc av den nyskapte trafikken er beregnet i EFFEKT. Det er utført en transportmodell-beregning med RTM-modell for prosjektet. Denne gir generelt
noe lavere trafikk i dagens situasjon enn det som faktisk er på strekningen. RTM modellen viser en økning i trafikken som tolkes som nyskapt på 30 % med bom. RTM-modellen underbygger også at nyskapt
trafikk har målpunkt/endepunkter i Åndalsnes /Molde.
Å benytte RTM-data som inngangsverdier i EFFEKT-beregningene er svært arbeidskrevende og er derfor sløyfet i denne utredningen. Ettersom trafikkveksten er beregnet å bli i samme størrelse som antatte
trafikkprognoser gir, er det valgt å benytte den enklere metoden med ”manuell” tilleggsberegning i EFFEKT.
Alternativet med best NN (netto nytte) er konsept 2 med tunnel. Dette gjelder uavhengig av om prosjektet bompengefinansieres. Alternativene uten bom har høyere netto nytte. Bommen vil i dette tilfelle
hindre samfunnet i å ta ut hele nytten av prosjektet. Ser en på Netto nytte kommer alternativ 2b nesten
like bra ut som 2a med kort tunnel på tross av høyere investeringskostnad. Dette skyldes blant annet
mindre ulykkeskostnader. Alternativ 2b har lang tunnel med lav ulykkesfrekvens og erstatter veg i dagen med større ulykkesbelastning. Den samme utskiftningen av veg i dagen gir også positivt utslag på
tidskostnader.
Alternativ 2a med bom har det best forhold mellom netto nytte og budsjettkostnader. Bompengefinansieringen er lik i kroneverdi for de ulike prosjektene med bom. Denne måten å beregne bompengefinansieringen på gir ulik bompengeandel. Et overslag der bompengeandelen for 2a er tilnærmet lik 2b (75
%) gir Alternativ 2a lavere overføring og skatte- og avgiftsinntekter. NNB blir ved denne beregningen
lik 2,85. NNB-tallet viser seg å være svært følsomt for bompengeandelen.
Resultater for alternativenes totalkostnader samt utskrifter fra EFFEKT er vist i egne vedlegg.
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Figur 15 Samfunnsøkonomisk netto-nytte (inkl nyskapt trafikk) for konseptene (mill 2007-kr)

Figuren ovenfor viser tydelig at det er tunnelalternativene som er mest lønnsomme for samfunnet. Hvilken tunnel-løsning som er best bør avgjøres i en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. I en komplett konsekvensutredning vil også ikke-prissatte konsekvenser bli vurdert. Noen viktige
forhold som inngår i beregningene er gjengitt nedenfor.
Beregning av drift-/vedlikeholdskostnader for det offentlige, og ulykkeskostnader i 25 års-perioden
2014 – 2038 inkl. virkning av nyskapt trafikk.
Konsept

0

1a

1b

2a

2b

3a

3b

Beskrivelse

Oppgrad.

1 ny kai

2 nye
kaier

Kort tunnel

Lang
tunnel

Hengebru

Flytebru

Trafikkmengde år 2033
Total lengde (inkl. evt.
ferjestrekn.)
Kostnader drift/vedlikehold
Kostnader personskadeulykker
Kostnader materiellskadeulykk.
Sum ulykkeskostnader

1190 kjt/d
12,0 km

1190 kjt/d
12,8 km

1190 kjt/d
13,1 km

2150 kjt/d
15,1 km

2150 kjt/d
11,1 km

2150 kjt/d
12,3 km

2150 kjt/d
12,4 km

22 mill kr
78 mill kr
7 mill kr
85 mill kr

24 mill kr
85 mill kr
8 mill kr
93 mill kr

29 mill kr
86 mill kr
8 mill kr
94 mill kr

60 mill kr
151 mill kr
14 mill kr
165 mill kr

57 mill kr
90 mill kr
10 mill kr
100 mill kr

60 mill kr
126 mill kr
11 mill kr
137 mill kr

62 mill kr
126 mill kr
11 mill kr
137 mill kr

Den økte trafikken gir økte ulykkeskostnader selv om vegstandarden bedres på deler av strekningen.
Minst økning fås ved å velge alternativ 2b med ”lang” tunnel.
Erfaringene viser at drifts- og vedlikeholdskostnader for tunnel- og bru-anlegg i denne størrelsesorden
kommer ganske likt ut. For vegvesenet medfører tunnel- eller bruløsning økte kostnader på ca 40 mill kr
totalt i 25-årsperioden, men for staten gir disse løsningene økte skatte- og avgiftsinntekter på 200 – 580
mill kr (mest dersom det ikke benyttes bompenger).
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7.2	������������������
Fordelingseffekter
De samfunnsøkonomiske beregningene gir bare beskrivelse av netto-endringene i bruken
av ressurser ved å gjennomføre tiltaket. Nedenfor redegjøres for eventuell omfordeling av
fordeler og ulemper mellom grupper.

7.2.1 Regional omfordeling
Ved prosjekter der fast forbindelse erstatter ferje, vil trafikken erfaringsvis øke vesentlig mer enn ellers i
regionen (”nyskapt trafikk”). Denne økningen viser klart hvilken nytte trafikantene ser i det nye tilbudet.
Reisene kan tidligere vært foretatt lokalt slik at besøk til mindre attraktive reisemål kan bli redusert,
mens andre reisemål som er attraktive regionalt kan trekke til seg mer trafikk. Befolkningsgrupper som
er mest mobile vil ha størst nytte av raskere og mer fleksible transportårer. En reisetidsreduksjon mellom
Åndalsnes og Molde på ca 25 min fra dagens ca 75 min til ca 50 min, kombinert med vissheten om at
forbindelsen er åpen kontinuerlig, vil medføre at disse to byene vil tjene på bedre forbindelse kanskje på
bekostning av andre byer i regionen.
Tiltaket vil neppe få vesentlige konsekvenser for befolkningsutviklingen. En forsiktig konklusjon er at
tunnelen kan medvirke til å styrke grunnlaget for bosettingen i regionen.
Både flyplass, jernbane, sykehus, skoler, kulturinstitusjoner, friluftsområder og hytteområder vil være
lettere tilgjengelig med en fast forbindelse. Det er også grunn til å tro at dette vil kunne øke satsingen på
reiselivsaktiviteter i regionen, ikke i seg selv men som en mulig katalysator for å kunne bedre tilgjengeligheten til attraksjonene.
De viktigste effektene for næringslivet vil være en utvidet arbeidsmarkedsregion og bedre tilgang til
flyplass. Prosjektet vil også bidra til å forenkle kontakten med kunder og leverandører. På sikt, uten
bompenger; vil også en tunnel kunne bidra til lavere transportkostnader. En umiddelbar virkning av
prosjektet er spart tid. Økt fleksibilitet kan også gi muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og dermed
lavere transportkostnader. Det er liten grunn til å tro at en tunnel vil gjøre det enklere for bedriftene i
området å få tilgang på kunnskap og ideer til FoU-arbeid.

7.2.2	Individ/kollektiv
Konseptene med fast forbindelse vil antakelig gi små endringer i kollektivtransportandelen. Den kan gå
litt ned siden bussene mister sin fordel med eksklusive fortrinnsrett på bekostning av personbiler ved
eventuelle kapasitetsproblemer på enkelte ferjeavganger.
For næringslivet vil alternativet som gir størst reduksjon i reisetid være best. Både på grunn av de reduserte reisekostnadene og attraktiviteten i forstørringen av et felles bo-, service- og arbeidsmarked.

7.2.3	Generasjoner
Fortsatt ferjedrift (konsept 0 og 1) vil overlate eventuelle endringer i sambandet til framtidige generasjoner. Det kan tenkes det utvikles tekniske løsninger som kan etablere et fast samband på en bedre måte
enn det som er mulig i dag. Men ellers kan det tenkes at et fast samband vil gi et mer robust og attraktivt
bo- og arbeidsmarked slik at framtidige generasjoner vil kunne videreutvikle denne delen av regionen.

7.2.4 Bærekraft
Begrepet bærekraftig transport kan i dette prosjektet knyttes til hvordan de ulike konseptene for kryssing
av Langfjorden påvirker utslipp av globale klimagasser og av lokale forurensende gasser.
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Dagens ferje har dieselmotorer, men sambandet har tidligere vært betjent av gassferje. Trafikkveksten vil
gi behov for 2 ferjer eller 1 ny og større ferje. Det er en utvikling for å erstatte diesel med gassdrift når
nybygde ferjer skal inn i samband som skal ha nytt materiell.
I en hovedoppgave ved NTNU våren 2007 (Kjell Kristian Straume) er det gjort beregninger på energibruk og utslippsproduksjon for noen av konseptene. Resultatene gjelder for en beregningsperiode på 25
år og inkluderer byggefasen.
I stedet for faktiske mengder er det i tabellen nedenfor vist relative mengder i forhold til det konseptet
som produserer mest innen hvert tema:
Konsept
Tema
Elektrisitetsforbruk
Drivstoff-forbruk
CO2-utslipp
NOx-utslipp
SOx-utslipp
CO-utslipp
CxHy-utslipp
Partikkel-utslipp

0/1
ferje
faktor
0,05
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
1,00
1,00

2
tunnel
faktor
1,00
0,60
0,60
0,30
0,30
1,00
1,00
0,60

3
bru
faktor
0,05
0,25
0,30
0,15
0,40
0,50
0,50
0,60

Merknader
Hovedvirkning
Bensin, diesel og gass
Stor forsuringseffekt
Liten forsuringseffekt
Flyktige hydrokarbonforb.

global
lokal
lokal
lokal
global
lokal

Resultatene viser at fortsatt ferjedrift er dårligst for naturmiljøet på alle tema bortsett fra el-forbruk og
CO-utslipp. For fast forbindelse er brukonseptet klart best på alt bortsett fra SOx-utslipp der stålforbruket i byggefasen gjør størst utslag.
I tabellen er forholdstallene slik de blir forutsatt at trafikkmengdene er lik i alle konsept. Erfaringene
viser at fast forbindelse gir sterkere trafikkvekst enn ferjedrift slik at ferjekonseptet i forurensings-sammenheng kommer litt gunstigere ut enn tabellen viser.
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7.3	������������
Måloppnåelse
Konseptene skal vurderes i forhold til de mål og krav som er gitt i kapittel 3 og 4. Kostnadene for å
tilfredsstille de tekniske kravene til utforming av tunnel- og brukonseptet er inkludert i de beregnede
investeringskostnadene For en del tema kan ikke mål og krav tallfestes. Da brukes betegnelsene ”Ingen”,
”Liten”, ”Middels” og ”Stor” for graden av tilfredsstillelse enten positiv eller negativ.
Konsept
0
Dagens
sit.
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Krav
Bedre
forutsigbarhet 
og færre gjenstående biler
Reduksjon i 
reisetid
godstransport
Reduksjon i 
reisetid
persontransport
Mål
Større bo-, arbeids- og serviceregion
Endring i antall alvorlige ulykker
(hardt skadde og drepte) pr år
Reduksjon av CO2-utslipp
(globale klimagasser)
Reduksjon av NOx-utslipp
(lokal forurensing)
Reduksjon antall støyplagede
personer
Begrense inngrep i kulturmiljø
og dyrka mark
Bedret transporttilbud for
gående og syklende
Bedret reiseopplevelse for
trafikantene

Egenskap
Framkommelighet
Framkommelighet
Framkommelighet
Egenskap
Arealbruk i
regionen
Trafikksikkerhet
Miljø

1
Ferje

2
Tunnel

3
Bru

0

Liten 
positiv
4 min

a
Stor
positiv
15-19 min

0

4 min

25-28 min

27 min

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

0

Liten 
positiv
Liten 
positiv
Ingen

Stor
positiv
Stor
Liten 
neg.
neg.
Middels 
positiv
Middels 
positiv
Liten 
positiv
Liten 
negativ
Stor
negativ
Stor
negativ

Stor
positiv
Middels 
negativ
Stor
positiv
Stor
positiv
Liten 
positiv
Middels 
negativ
Ingen

Ingen

Miljø

0

Miljø

Ingen

Miljø

Ingen

Framkommelighet
Miljø

Ingen

Liten 
negativ
Ingen

Ingen

Ingen

b

a
Stor
positiv
27 min

b

Middels
positiv

Begrunnelse for noen av vurderingene finnes i vedlegg 10.1.7
Av tabellen framgår det at endringer i ferjetransporten gir relativt beskjedne virkninger på de krav og
mål som er satt for endring i forbindelsen over fjorden. De faste forbindelsene gir i stor grad positive
virkninger og med bru som det beste, før investerings- og driftskostnader er trukket inn i vurderingene.
Fast forbindelse gir ofte negativ trafikksikkerhetsmessig effekt. Dette er en generell målkonflikt mellom ønsket om reduksjon i avstandskostnader og trafikksikkerhet. Kostnadsreduksjonen gir økt trafikk
når ferja nedlegges og det medfører erfaringsmessig større ulykkeskostnader selv om det gjennomføres
tiltak som gjør deler av vegnettet tryggere. Den lange undersjøiske tunnelen (konsept 2b) korter inn den
totale veglengden og erstatter mye veg med dårlig kurvatur. Dette alternativet blir derfor det som gir
minst negative virkning på ulykkeskostnadene.
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7.4	�������������
Fleksibilitet
Ferjeutbedringskonseptet innebærer relativ små investeringstiltak og kan derfor gjennomføres uten at
det hindrer en senere beslutning om bygging av tunnel eller bru. En flytting av ferjekaia på Åfarnes til
Herjeskjæret er antakelig bare aktuelt dersom den 1 km lange tunnelen og fyllinga ut til skjæret kan
inngå som 1. etappe i framtidig brubygging.
Dersom den undersjøiske tunnelen bygges er det uaktuelt å senere bygge bru eller gå tilbake til en ferjeløsning.

7.5 ��������������������
Usikkerhetsvurdering
Usikkerheten i prosjektet ligger hovedsakelig i tre forhold:
• Trafikkutvikling
• Investeringskostnader
• Finansiering
De to første elementene er sentrale i den samfunnsøkonomiske analysen. I tillegg er muligheten for å
finansiere utbyggingen uten statlige midler svært avhengig av investeringsbehovet.
Konsept 1

Flytting av ferjekaier er tradisjonelt tiltak som har 100 % statlig finansiering.

Konsept 2

Tunnel under fjorden med investering på 800 – 900 mill kr kan antakelig finansieres med
normalt nivå på bompenger og svært liten andel statlige midler.

Konsept 3

Bru over fjorden vil koste ca 1500 mill kr mer enn tunnelløsningene og pengene må
komme fra statsbudsjettet.
0
Dagens
sit.

Usikkerhet
Trafikkmengde
Trafikkmengde
Investeringskostnader
Investeringskostnader
Finansiering
Finansiering

Utvikling
Svakere enn forutsatt
(stagnasjon)
Sterkere enn forutsatt
(kraftig økning)

Konsept
1
2
Ferje
Tunnel

3
Bru

Prosjektpåvirkning
Ingen
Ingen

Liten 
positiv
Liten 
negativ

Stor
negativ
Stor
positiv

Middels
negativ
Middels
positiv

Liten 
positiv
Liten 
negativ

Middels
positiv
Stor
negativ

Middels
positiv
Stor
negativ

Middels
positiv
Middels
negativ

Liten
positiv
Liten
negativ

Billigere enn forutsatt
(litt billigere)
Dyrere enn forutsatt
(vesentlig dyrere)

Ingen

Billigere enn forutsatt
(litt lavere rente)
Dyrere enn forutsatt
(litt høyere rente)

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Usikkerhetene slår sterkest ut for tunnelkonseptet fordi denne løsningen baseres på at de statlige investeringsmidlene utgjør en svært liten andel i forhold til i brukonseptet.
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Oppsummering og anbefaling
Oppsummering (redigert utdrag fra Møreforsking Molde AS)
Langfjordtunnelen vil sannsynligvis være et positivt tiltak for den regionale utviklingen. Når det gjelder
bosetting og lokalt utbyggingsmønster er deler av regionen inne i en periode med negativ utvikling i
folketall og sysselsetting, som kan skyldes lokale forhold knyttet til arbeids- og utdanningsmuligheter,
men også tyngre sentraliseringstrender. Arbeids- og utdanningsmulighetene vil særlig innenfor en rimelig dagpendleravstand bli større, noe som kan bidra til at steder som Rauma og deler av Nesset kan styrke
sin konkurranseposisjon som bosted. Økt bruk av tjenestene i sentra (som for eksempel Molde), kan
også bidra til motsatt effekt. Mindre bruk av lokale tjenester, kan med tiden gi sterkere sentralisering av
bosetting og næringsliv. Totaleffekten på dette området anses derfor som usikker, men med en tendens i
positiv retning for regionen som helhet.
Tiltaket vil neppe få vesentlige konsekvenser for befolkningsutviklingen. En forsiktig konklusjon er at
tunnelen kan medvirke til å styrke grunnlaget for bosettingen i regionen.
Både flyplass, jernbane, sykehus, skoler, kulturinstitusjoner, friluftsområder og hytteområder vil være
lettere tilgjengelig (unntatt for syklister/fotgjengere v/tunnelløsning) med en fast forbindelse som krysser Langfjorden. Det er også grunn til å tro at en tunnel vil kunne øke satsingen på reiselivsaktiviteter i
regionen, ikke i seg selv men som en mulig katalysator for å kunne bedre tilgjengeligheten til attraksjonene. For fotgjengere og syklister, som det i dag er svært få av på planstrekningen, vil en tunnelløsning
være klart negativt.
De viktigste effektene for næringslivet vil være en utvidet arbeidsmarkedsregion og bedre tilgang til
flyplass. Prosjektet vil også bidra til å forenkle kontakten med kunder og leverandører. På sikt, uten
bompenger; vil også en tunnel kunne bidra til lavere transportkostnader. En umiddelbar virkning av
prosjektet er spart tid. Økt fleksibilitet kan også gi muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og dermed
lavere transportkostnader. Det er liten grunn til å tro at en tunnel vil gjøre det enklere for bedriftene i
området å få tilgang på kunnskap og ideer til FoU arbeid.
Det vises til kapittelet om samfunnsøkonomiske analyser (kap 7.1) for en vurdering av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Se også vedlegg 10.1.4 Samfunnsøkonomiske beregninger.
Hele notatet finnes vedlagt rapporten (vedlegg 10.1.8)
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Oppsummering (fra Konseptvalgutredningen)
Konsept A, B C og D innebærer tiltak lokalisert et stykke unna Langfjorden, men som likevel kan
påvirke dagens trafikanter på ferjestrekningen Åfarnes – Sølsnes og i transportkorridoren Åndalsnes
– Molde. Disse konseptene er beskrevet, men vurdert som lite aktuelle fordi de ikke gir noe forbedret
transporttilbud samtidig som en eventuell gjennomføring er usikker pga store driftskostnader og/eller
investeringskostnader.
Konsept 1, flytting av ferjekai(er), gir marginale forbedringer av trafikantenes reisetid ( ca 3 min). En
investering på ca 70 mill kr for å flytte ferjekaia på nordsida gir en samfunnsøkonomisk nettonytte 7 mill
kr, men disse investeringsmidlene fra staten må kjempe om prioritet blant andre store vegbehov i Møre
og Romsdal. Flytting av ferjekai på sørsida ut til Herjeskjæret er svært kostbart (ca 290 mill kr) og gir
klar negativ nettonytte (-115 mill kr). Herjeskjæret er dessuten lite egnet som venteområde for ferjetransport på grunn av værutsatt beliggenhet langt ute i fjorden.
Konsept 2, tunnel under fjorden, er samfunnsøkonomisk positiv (ca 330 mill kr) og den lengste tunnelen
gir bare relativt beskjeden økning (+17 %) i ulykkeskostnadene. Målet om bedre fleksibilitet, vesentlig
reduksjon i reisetid og reduserte miljøkostnader oppnås i stor grad. For fotgjengere og syklister, som det
i dag er svært få av på planstrekningen, vil en tunnelløsning være klart negativt. Investeringskostnader
på 800 til 900 mill kr lar seg antakelig finansiere med 100 % bompenger og tiltaket kan gjennomføres i
nær framtid uten bruk av statlige midler.
Konsept 3, bru over fjorden, når tre av de samme målene som konsept 2, nemlig bedre fleksibilitet, vesentlig reduksjon i reisetid og reduserte miljøkostnader. Men det store investeringsbehovet gjør at det
samfunnsøkonomisk er sterkt negativt (-500 til -900 mill kr) og ulykkeskostnadene øker mer enn i det
gunstigste tunnelkonseptet (2b). Bare ca 30 % av investeringskostnadene kan dekkes med bompenger og
et behov for statlige midler på ca 1,6 mrd kr vil skyve tiltaket ut i en fjern framtid.

Anbefaling
Det anbefales at planarbeidet fortsetter med utarbeidelse av kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning for konsept 2, tunnel under fjorden. Tunneltraseen optimaliseres med hensyn til grunnforhold,
lengde, stigning, tverrsnitt, investeringskostnader og miljøhensyn ved tunnelmunningene.
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Oppfølgende planlegging
Her beskrives føringer for videre planlegging og hvilket plannivå som følger etter behovsutredningen (fylkesdelplan, kommunedelplan, reguleringsplan). En mulig framdriftsplan til
ferdig prosjekt beskrives også.
Med en positiv beslutning om videre planarbeid, vil Statens vegvesen i samarbeid med Rauma og Molde
kommune utarbeide kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Før kravet om KS1 kom
var det startet et arbeid med planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning. Det foreligger et fastsatt handlingsprogram datert november 2006 som beskriver planprosessen for tunnelkonseptet.
Dette planprogrammet kan bli aktuelt å justere som en første fase i gjenopptakelsen av planleggingen.
Dersom Regjeringens beslutning kommer våren 2008 vil kommunedelplanvedtak kunne foreligge høsten 2008 og reguleringsplaner tidligst ved inngangen til 2009. Stortings-proposisjon om bompengefinansiering kan antakelig tidligst behandles våren 2010 og anleggsstart vil kunne skje våren 2011. Med 3 års
byggetid vil en fast forbindelse over fjorden tidligst kunne stå ferdig i 2014.
Denne planframdriften er bare aktuell for konsept som finansieres lokalt av trafikantene. Hvis videre
planarbeid med tunnel under fjorden blir stanset som følge av beslutning etter KS1, vil eventuelt planarbeid for flytting av ferjekaier kunne utsettes i mange år. En ny ferjestrekning vil kreve investeringer over
statsbudsjettet og lite tyder på at dette prosjektet vil kunne bli prioritert i kommende NTP 2010-2019.
Det samme gjelder den svært kostbare bruløsningen.
Langfjordtunnelen AS finansierer høsten 2007 og våren 2008 kjerneboringer i fjellgrunnen under fjorden for å lokalisere eventuelle svakhetssoner. Resultatene vil gi godt grunnlag for å beregne investeringskostnader innenfor en usikkerhet på 10 % som kreves når søknad om bompengefinansiering skal
sendes inn.
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Medvirkning og informasjon
��� �����������
I dette kapitlet beskrives hvordan ulike aktører er involvert i planprosessene.
Initiativtakere til forbedret forbindelse over Langfjorden er befolkningen i de to kommunene Rauma
og Molde. Det ble i 2003 etablert et selskap, Langfjordtunnelen AS, som startet planarbeid for å kunne
bygge tunnel under fjorden. Formelle planprosesser er i regi av Statens vegvesen gjennomført i form av
høring for planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning (høsten 2006). Før det ble aktuelt å gå videre ihht fastsatt planprogram bestemte Samferdsels-departementet at prosjektet skulle gjennomgå KS1, som innebærer en vurdering av om aktuelle konsepter i tilstrekkelig grad vil løse/forbedre
et trafikkproblem og et problem som hindrer regional vekst.
I prosessen med KS1 inngår et ideverksted der berørte interessenter får anledning til å spille inn løsninger på ulike investeringsnivå. Dette verkstedet ble gjennomført på Åndalsnes 20. – 21. februar 2007.
Verkstedet fikk bred omtale i lokale media. Deretter er resultatene herfra benyttet i vegvesenets konseptvalgutredning (KVU). KVU’n er redigert av Statens vegvesen med innspill fra andre faglige instanser.
Dette dokumentet skal vurderes av en ekstern gruppe som legger fram forslag til anbefaling for Samferdselsdepartementet/Regjeringen. Dersom det blir besluttet å gå videre i planarbeidet vil medvirkning fra,
og informasjon til berørte parter, skje slik det er bestemt i plan- og bygningsloven.
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Vedlegg
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10.1 Vedlegg i KVU-rapporten
10.1.1 Tekniske og funksjonelle krav
Krav til utforming av veganlegget inklusive tunneler og bruer finnes i vegvesenets håndbøker. De viktigste er i denne utredningen beskrevet i kap. 4. Spesielt for tunnelutforming har det vært en stor utvikling
i tekniske og funksjonelle krav. Det kan bli aktuelt å velge løsninger som ”fravik” fra dagens krav for å
harmonisere utformingen med deler av riksvegen som allerede er bygd eller under bygging.
Lengst vest på rv. 64 bygges i 2007 og 2008 ca 9,5 km ny riksveg fra Averøy til Kristiansund, inklusive
5,7 km undersjøisk tunnel (”Atlanterhavstunnelen”). Trafikken her forventes å bli litt lavere (omtrent
1100 kjt/d) ved åpning i 2009 enn Langfjordtunnelen som eventuelt kan åpnes i 2013 med trafikkmengde
på 1300 kjt/d.
For veg i dagen er vegbredde 7,5 m (2x3,25 m kjørefelt + 2x0,5 m skulder) udiskutabelt for begge prosjektene. For tunnelstrekningen er gjeldende krav til maksimal stigning 7 %. Da kan tunnelen gjennomgående bygges med 2 felt (tunnelprofil T8,5) med trafikkmengder opp til 2500 kjt/d. Det er beregnet at
trafikken i 2033 ved gratis passering kan bli 2100 kjt/d. Retningslinjene gjelder for tunnellengder opp til
10,0 km. Aktuell tunnel under Langfjorden må ned på dybde 340 m.u.h. og blir dermed minimum 10,3
km lang med maks 7 % stigning (konsept 2 b).
På Atlanterhavstunnelen vil ca 3,7 km bygges med fall/stigning på 10 %. Her brukes tunnelprofil T11,5
som gir plass til 3 kjørefelt (2 i stigning og 1 i fallretningen). I henhold til tidligere retningslinjer er Langfjordtunnelen planlagt med 3 felt og 8 % stigning/fall som gir tunnellengde på ca 8,7 km (konsept 2a).
Etter gjeldende retningslinjer må både konsept 2 a og konsept 2 b for Langfjordkryssingen vurderes mht
fravik i Vegdirektoratet. Manglende oppfyllelse av krav kan som oftest kompenseres med ekstra sikkerhetstiltak i tunnelutrustning m.m.
Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som er i bruk av ca 3000 kjt/d på rv. 64. Den ligger ca 20
km nord for planområdet og ble åpnet i 1990. Lengden er 2,7 km og maksimal stigning er 9 % i ca 1 km
i begge ender. Tunnelen har gjennomgående 2 felt (tunnelprofil T8,5). I forhold til dagens krav er denne
utformingen klart for dårlig, men anlegget fungerer ganske bra og det er uaktuelt å endre tverrsnitt og
lengdeprofil. Aktuelle tiltak kan bli sikkerhetsmessig oppgradering av utstyret i tunnelen.
For bruutformingen er den store lengden en stor utfordring.
Alternativet med avansert hengebru kalles ”Brusymfoni” fordi tre ulike brutyper benyttes i en og samme
brukonstruksjon, nemlig fritt frambygg, skråkabel og tradisjonell hengebru. Utviklingen av konseptet
startet i 2001 for bruk på spennlengder 1000 m – 3000 m, men er ennå ikke vedtatt bygget noe sted. For
å sikre tilstrekkelig stabilitet må kjørebanene splittes. Gang-/sykkelbane kan da etableres tosidig (total
vegbredde: 2 x 5,0+3,0). Totale kostnader for brubygging antas å bli ca 1,2 mill kr pr løpemeter og over
Langfjorden blir brua ca 2200 m.
Alternativet med flytebru er et konsept der brubanen blir holdt oppe av flytende pongtonger. Løsningen
er utprøvd to steder i Norge, men med kortere lengder (830 m og 1300 m) enn det som er aktuelt for
Langfjorden (1900 m). Erfaringene med drift og vedlikehold av disse er relativt gode. Brubanen får et
tradisjonelt tverrsnitt med 7,5 m kjørebane og ensidig gang-/sykkelbane på 3,0 m.Totale kostnader for
flytebrua antas å bli ca 0,8 mill kr pr løpemeter. I tillegg kommer en 400 m lang kassebru mellom fastlandet og Herjeskjæret.
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10.1.2	Oppsummering fra ideverksted
Her presenteres en oppsummering av resultatene fra ideverkstedet i februar 2007 der mulige løsninger mulige løsninger ble foreslått ved bruk av 4-trinnsmetoden. Disse løsningene
vurderes for eventuelt å inngå i alternative konsepter med ulik grad av investeringsbehov.
Hensikten med 4-trinnsmetoden er å søke etter løsninger ved hjelp av tiltak i trinn 1, Hvis
disse verken passer eller gir ønskede effekter, vurderes tiltak i etterfølgende trinn.
Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
Tiltak i trinn 1 kan omfatte planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon innen transportsystemet og samfunnet for øvrig. Dette med sikte på å minske transportetterspørselen eller føre transporter over på mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler.
Fra ideverkstedet i februar 2007 kom følgende løsningsforslag:
Løsning A: Mer kollektivtransport – flere i bilen
•
•
•
•

1 A1: Ekspressbussrute (timeekspress)
1 A2: Redusert (mer subsidiert) billettpris på buss
1 A3: Gratis ferjetransport for passasjerer og buss, økt pris for personbiler
1 A4: Prioritering av kollektivtransport ”hele veien”

Løsning B: Mindre gods på vegen
• 1 B1: Sjøgående godsrute til jernbanen på Åndalsnes
• 1 B2: Transport belastes med større miljøavgifter
Løsning C: Mindre persontransport på vegen
• 1 C1: Hurtigbåt Åfarnes – Sølsnes
• 1 C2: Hurtigbåt Åndalsnes – Molde
• 1 C3: Hurtigbåt Åfarnes – Sekken – Molde
Løsning D: Reduksjon av persontransporten
• 1 D1: Utnytte IT/bredbånd til hjemmekontor, fjernundervisning og offentlig service
• 1 D2: Styrke handelstilbudet i Åndalsnes
Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
Tiltak i trinn 2 kan omfatte planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon innen transportsystemet for å utnytte eksisterende veg og ferjekaier mer effektivt, sikkert og miljøvennlig. Små tiltak
innenfor eksisterende transportareal kan være aktuelle.
Fra ideverkstedet i februar 2007 kom følgende løsningsforslag:
Løsning A: Mer effektiv ferje
•
•
•
•

2 A1: Utbedring av kaier og landareal gir redusert tid ved kai
2 A2: Hurtigere ferje, kortere overfartstid
2 A3: Øke fra 1 til 2 ferjer gir økt frekvens
2 A4: Nattferje
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• 2 A5: Samordne rutetabeller for ferje/tog/fly/buss
• 2 A6: Effektivisere betaling/billettkjøp (Autopass)
Løsning B: Bedre utnyttelse av godsbilkapasitet
• 2 B1: Samordning av last gir redusert tomkjøring
• 2 B2: Økonomiske stimuli
Trinn 3: Forbedringer av infrastruktur
Tiltak i trinn 3 omfatter utbedringstiltak og mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur.
Fra ideverkstedet i februar 2007 kom følgende løsningsforslag:
Løsning A: Effektivisering og miljøforbedring av eksisterende trase
• 3 A1: Ferjekaiombygging og utvidelse/ombygging av landareal
• 3 A2: Tiltak for myke trafikanter (gang-/sykkelveger m.m.)
• 3 A3: Tiltak for å bedre bomiljøet langs vegen
• 3 A4: Mindre utbedringer av vegnettet for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet
Løsning B: Flytting av ferjekaier
• 3 B1: Flytte ferjeleiet på Sølsnes østover mot Malo (gir ferjestrekning 2,6 km)
• 3 B2: Flytte ferjeleiet på Åfarnes til Herjeskjæret (gir ferjestrekning 2,0 km til Malo)
Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
Tiltak i trinn 4 omfatter store ombygginger av infrastrukturen for å bedre framkommeligheten i transportsystemet.
Fra ideverkstedet i februar 2007 kom følgende løsningsforslag:
Løsning A: Flytting av ferjekaier
• 4 A1: Flytte ferjekaiene til Herjeskjæret og Malo (gir ferjestrekning 2,0 km)
Løsning B: Undersjøisk tunnel
• 4 B1: Tunnel fra Stranda til Vikbukta med maks stigning 8 % (gir tunnel 8,7 km)
• 4 B2: Tunnel fra Sandnes til Vågseter med maks stigning 7 % (gir tunnel 10,3 km)
Løsning C: Bru
• 4 C1: Fyllingretning Herjeskjæret med høgbru (lengde 2200 m) videre til Malo
• 4 C2: Fylling/bru til Herjeskjæret med flytebru (lengde 1900 m) videre til Malo
• 4 C3: Fylling/bru til Herjeskjæret med dykket rørbru (lengde 2000 m) videre til Malo
Bruløsningene inkluderer vegtunneler i terrenget nær bruendene bl.a. for å gi god tilgang til masser for
vegfyllinger i fjorden.

10.1.3 Konseptillustrasjoner
På de neste sidene er traseene for aktuelle konsepter illustrert.
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10.1.4 Samfunnsøkonomiske beregninger. Oppsummering (Multiconsult, des.
2007)
EFFEKT-beregning Langfjorden
m/ nytte av nyskapt trafikk
Emne:
Grunnlag og resultater
Til:
Statens vegvesen Region midt
Kopi:
Statens vegvesen Region midt
Utarbeidet av: Unn Karin Thorenfeldt
Kontrollert av: Jan Olav Sivertsen
Godkjent av:
Oppdrag:

Dato:

19. desember 2007

Oppdr.nr.: 412670
Jon Arne Klemetsaune
Tore Kvaal
Sign.:
Sign.:
Sign.:

Sammendrag:
Alternativ 2 tunnel uten bompengefinansiering de første 20 år kommer best ut i forhold til nettonytte. Alternativ 2a 
har marginalt bedre netto nytte enn 2b.  Alternativene med bru 3a og 3b har for høye investeringskostnader til å
kunne konkurrere med alternativene med tunnel. Alternativene med ferje og utbedring  av veg frem til nytt ferjeleie
1a og 1b sparer for lite tid til å nå opp i samme nettonytte som alternativ 2b.

Grunnlagsdata
Prosjektdata
Prosjektnavn: Langfjorden – Fjordkryssing
Effektbasen ble overlevert fra Statens vegvesen Region midt, og beregningen er en videreføring av
tidligere beregning samt en utvidelse med 3 alternativer. De tre alternativene er vurdert med og uten
bompengefinansiering.
Prosjektet er av type 1 ”Uten data fra transportmodell”. Trafikken som ligger til grunn er dagens trafikk
på ferjen med standard trafikkutvikling for fylke. Utskrift av ÅDT i alternativ 0 er lagt ved i vedlegg.
Gjennomsnittelig trafikkutvikling
Tom. År
Lette
Tunge
Busser
2005
1,2
6,3
6,3
2010
2,1
1,7
1,7
2014
2,1
1,5
1,5
2020
2,1
1,4
1,4
2030
0,5
1,3
1,3
2040
0,5
1,3
1,3
2050
0,5
0,7
0,7

Tabell 1: NTP’s standard trafikkutvikling for Møre og Romsdal.
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Figur 1: Bilde Økonomidata i effekt.

Ovenfor vises de økonomiske forutsetningene for beregningen.

Figur 2: Oversikt over vegnett i EFFEKT.

For skisser av de ulike alternativer se vedlegg.
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Vegnettsdata
Kurvatur for eksisterende veg lå allerede i basen og er hentet fra NVDB. Kurvatur for nye lenker er hentet fra prosjektgrunnlag tilrettelagt av Statens vegvesen.
Inndata som grunnlag for beregning av tilleggskostnader for vedlikehold er hentet fra prosjektgrunnlag.
Ulykkesfrekvenser for alternativ 0 er beregnet på grunnlag av registrerte ulykker i perioden 1999 – 2006
samt normal ulykkesfrekvens. Ulykkesfrekvens for nye lenker lå i basen og er hentet i effektprogrammet
og veileder til EFFEKT.
Ferjer var tidligere beregnet med en egendefinert ferje på strekningen. Etter anbefaling fra Sintef er det
valgt å kjøre beregningen kun med materiell fra EFFEKT’s standardutvalg. For utskrift av ferjedata -se
vedlegg 10.2.3.
I finansanalysen for prosjektet er det regnet med gjennomsnittlig innkreving av bompenger pr kjøretøy
på 120 kr i 20 år. Denne verdien er beregnet ut fra at takstnivået økes med 40% i forhold til dagens
ferjetakster. Effekt-beregningen er utført med gjennomsnittelig takst (120 kr) for de aktuelle vegnettene.
Utbyggingsplanen tar inn vegnett uten bompengefinansiering etter 20 år.
Fartsberegning er overstyrt for tunge kjøretøyer i alternativene med tunneler. Det er lagt inn fast hastighet for tunge kjøretøyer på lenke i tunnelen etter følgende resonnement. Lastebiler (6-17 m) kan holde
samme fart som lette, 75 km/t, og utgjør 70 % av de ”tunge”. Vogntog kan kjøre i 25 km/t både opp og
ned, og utgjør 30 %. Det gir vektet gjennomsnittsfart på 60 km/t for de ”tunge i alternativ 2b. Alternativ
2a er litt brattere og her er gjennomsnittsfarten for tunge kjøretøyer satt til 57 km/t i tunnel.
Nyskapt trafikk
Nytte av nyskapt trafikk er tatt inn med en forenklet beregning av generaliserte kostnader og antagelse
om en trafikkøkning på 20% med bom og 50% uten bom. Økte ulykkeskostnader, vegvedlikehold etc
av den nyskapte trafikken er beregnet i EFFEKT (se vedlegg 10.2.3). Det er utført en transportmodellberegning med RTM modell for prosjektet. Denne gir generelt noe lavere trafikk i dagens situasjon enn
det som faktisk er på strekningen. RTM modellen viser en økning i trafikken som tolkes som nyskapt
på 30% med bom. RTM modellen underbygger også at nyskapt trafikk har målpunkt/endepunkter i Åndalsnes /Molde.
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Resultater
Resultatutskrifter og oppsummering av totale kostnader er vist i vedlegg.
Alternativ 2b er omtrent lik med 3a og 3b når det gjelder summen av nytte for trafikanter og transportbrukere.

Nytte for trafikanter og transportbrukere
Ulempeskostnader for ferjetrafikanter
Nytte av nyskapt trafikk
Tidskostnader
Direkteutgifter
Kjøretøyskostnader
SUM nytte for trafikanter og transportbrukere

1 572 330

512 091

1 570 179

509 224

1 551 645

491 301

317 238

111 063

3b Flyte bru og ff bru

-60 811

3a Hengebru

3b Flyte bru og ff bru med

2a Kort tunnel

3a Hengebru med bom

2a Kort tunnel med bom

-500 000

1b Derje Utbedring begge

0

2b Lang tunnel med bom

500 000

2b Lang tunnel

1 000 000

1 349 119

1 500 000

1a Ferje Utbedring en side

Nåverdi i 2007 tusen kr

2 000 000

Figur 3: Nytte for trafikanter og transportbrukere i perioden.

Beregninger med bom viser en økning i trafikantenes direkte utgifter mens beregning uten bom gir en
innsparing av direktekostnader.
Innkrevingen av bompenger er lik i alle alternativer med bom. Bompengeandelen vil derfor variere med
investeringen. Bompengeandelen er høyest for alternativene med tunnel 86%, og 76% for alternativ 2a
og 2b. Alternativene med bruløsninger 3a og 3b har høyere investeringskostnad, og med samme grunnlag for innkreving av bompenger får disse lavere bompengeandel på 27% og 32%.
Alt
0
1a
1b
2a
2b
3a
3b

kjøretid min
lette
tunge
7,3
7,9
8,3
9
8,7
9,5
12,2
14,7
9
11,1
9,5
10,3
9,6
10,3

kai
9
9
9

tid ferje min
skjult
om bord
7,5
12
7,5
11
7,5
10

Tabell 2: Beregnet reisetid i år 2014.
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total tid min
lette
tunge
35,8
36,4
35,8
36,5
35,2
36
12,2
14,7
9
11,1
9,5
10,3
9,6
10,3

Konseptvalgutredning
Rv. 64 Åfarnes – Sølsnes
Langfjordkryssingen

Beregningen viser at det er alternativ 2b som gir kortest reisetid for lette kjøretøyer. Alternativene 3a og
3b følger like med ½ min mer i reisetid for lette biler mens de to brualternativene gir neste 1 min kortere
reisetid for tunge kjøretøyer. Alternativ 1a og 1b har omtrent samme reisetid som alternativ 0. Dette
skyldes at tiden på ferje er omtrent uendret.
For beregning som viser vedlikeholdskostnader for år 2014 se vedlegg 10.2.3.
Alternativet med best NN (netto nytte) er konsept 2 med tunnel. Dette gjelder uavhengig av om prosjektet
bompengefinansieres. Alternativene uten bom har høyere netto nytte. Bommen vil i dette tilfelle hindre
samfunnet i å ta ut hele nytten av prosjektet. Ser en på Netto nytte kommer alternativ 2b neste like bra
ut som 2a med kort tunnel på tross av høyere investeringskostnad. Dette skyldes blant annet sparte ulykkeskostnader. Alternativ 2b har lang tunnel med lav ulykkesfrekvens og erstatter veg i dagen med større
ulykkesbelastning. Den samme utskiftningen av veg i dagen gir også positivt utslag på tidskostnader.
Alternativ 2a med bom har det best forhold mellom netto nytte og budsjettkostnader. Bompengefinansieringen er lik i kroneverdi for de ulike prosjektene med bom. Denne måten å beregne bompengefinansieringen på gir ulik bompengeandel. Et overslag der bompegeandelen for 2a er tilnærmet lik 2b (75%)
gir Alternativ 2a lavere overføring og skatte- og avgiftsinntekter. NNB blir ved denne beregningen lik
2,85. NNB-tallet viser seg å være svært følsomt for bompengeandelen.

3b

3a

2b

2a

3b m/bom

3a m/bom

2b m/bom

2a m/bom

1b

1a
1 000

748
661

500
335

324

7

mill kr.

0
-115

NettoNytte
-500

-482

-878

-1 000

-976

-1 374

-1 500

Figur 4: Netto nytte i beregningsperioden

Resultater for alternativenes totalkostnader samt utskrifter fra EFFEKT er vist i vedlegg.
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10.1.5 Finansieringsberegning
Langfjordtunnelen AS
c/o Molde Næringsforum
Torget 4
6413 MOLDE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Leif Magne Lillebakk - 71274211

2003/25610-032

Deres referanse:

Vår dato

14.06.2006

Trafikk- og finansieringsanalyse for Langfjordtunnelen (2006)
Trafikkundersøkelsen
Trafikkundersøkelsen som ble holdt 19. og 21. april i 2006 viste at fortsatt er dette et fergesamband der
gjennomsnittlig reiselengde er lang. En stor del av trafikken er trafikk mellom Molde/Fræna og Østlandet. Den største trafikkstrømmen er likevel den mellom Rauma og Molde. Det er også denne trafikken
som vil ha størst potensial til vekst ved fergefritt samband. Det er også verdt å merke seg at det ikke
virker som om Ormen-effekten, altså økt trafikk grunnet utbyggingen på Nyhamna i Aukra, er av særlig
betydning, i alle fall ikke slik at det har noen innflytelse for inntektsprognosene.
Dataene fra trafikkundersøkelsen har blitt lagt inn i den nye regionale transportmodellen som transportetatene har utarbeidet. Det er verdt å merke seg at de regionale transportmodellene ikke modellerer
tung- og næringstrafikk. Denne undersøkelsen er en av de første som har blitt gjort med denne modellen.
I tillegg til dette har vi ved regionkontoret beregnet den delen av trafikken som ikke modelleres i den
regionale transportmodellen.
Den regionale transportmodellen tar utgangspunkt i 2001-data. Modellen sammenligner et alternativ
med ferge og bompenger på Skålavegen med tunnelalternativet med gratis Skålaveg. Rapporten konkluderer med en økning i den trafikken som modellen behandler på 70 prosent ved en bompengetakst lik
fergetakst pluss 40 prosent. Modellen baserer seg på personturer og ser ikke på tungtrafikk og tjenestereiser. Tungtrafikken har større reiselengde og mindre relative innsparinger slik at den får lavere vekst.
For å beregne næringstrafikken tar vi utgangspunkt i 2004-tall, dette var siste år med bompenger på
Skålavegen, og vi har trafikk- og inntektstall for sambandet. Vi har sett på eksisterende trafikk og ser på
endringene i generaliserte reisekostnader (tid, kjørekostnad og billetter til bom og ferge). Den regionale
transportmodellen regner i tillegg ut trafikk som overføres fra steder som ikke benytter fergesambandet i
dag. Vi har valgt å bruke de verdiene og den metoden som inngår i høringsutgaven til den nye Håndbok
140: Konsekvensanalyser, da det vil bli den som blir lagt til grunn når prosjektet endelig skal evalueres.
Den nye utgaven vil medføre en endring i verdsettingen av ventetid som gjør at betydningen av redusert
ventetid nå blir mindre. I tillegg blir ventetiden for bynære prosjekt også beregnet lavere enn før. Begge
disse endringer vil isolert sett redusere forventet trafikkvekst for fergeavløsningsprosjekt av denne typen
vi nå ser på.
Takstene i sambandet er som før satt til 40 prosent over fergetakst. For Langfjordtunnelen er Autopass
systemet lagt til grunn. Dvs. at det er kun to takstgrupper, kjøretøy under/over 3,5 tonn registrert totalvekt. Det er heller ikke betaling for passasjerer. Dette gjør at vi må vekte de tunge kjøretøyene og la
passasjerinntektene inngå i taksten for lette kjøretøy. Det vil kunne føre til at de av kjøretøyene under 10
meter som klassifiseres som tung bil, kan få en betydelig takstøkning sammenlignet med fergesituasjo-
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nen. Også de som kjører alene i bil, vil få en større økning enn de 40 prosentene som legges på i gjennomsnitt. På den annen side vil de som kjører flere i bilen eller med buss komme bedre ut av det.
Sammenligner vi resultatene fra den regionale transportmodellen med oppdateringen av våre tidligere
beregninger får vi følgende:
Regional transportmodell:

ÅDT (ant. kjøretøy per dag)

Beregnet antall reiser utenom næring i 2001
ved bompengeinnkreving på Skålavegen og
fergesamband Sølsnes – Åfarnes.

415

Beregnet antall reiser utenom næring i 2001
ved gratis passering av Skålavegen og fast
bompengebelagt samband under Langfjorden

700

Trafikkvekst for dette segmentet blir da på ca 70 prosent. Virkelig trafikk i 2001 var på 693 kjøretøy per
døgn. Av dette 105 kjøretøy over 6 meter. Ved å se på de relative endringene i denne gruppen kom vi
frem til en trafikkvekst på ca 13 prosent for tjenestereiser med lette biler og 1,5 prosent for tunge kjøretøy. Tallet kan virke lavt, men det er dette tallet vi får når de nye verdiene i håndboka benyttes. Ut fra
tidligere erfaringer ville vi anta at denne trafikken får en sterk økning, men den lange gjennomsnittlige
reiselengden i dette sambandet reduserer dette. Den beregningen av næringstransporten som regionkontoret har gjort, fanger ikke opp overført trafikk. Vårt anslag over næringstransporten må derfor betraktes
som et konservativt anslag. Først når den regionale transportmodellen for næringstransporter foreligger,
har vi et modellverktøy som beregner dette bedre.
Den beregningen vi har gjort nå gir da at tungbiltrafikken øker fra 105 til 106 og at tjenestereiser med
liten bil øker fra 173 til 195. I 2001-nivå vil trafikken øke fra 692 (415 + 105+173) til 1001 (700 + 106
+195), eller med 45 prosent. Her er da effekten av Skålavegen regnet inn. Trafikkveksten på grunn av
bortfallet av bompenger på Skålavegen utgjorde ca 20 prosent, vi hadde også en større generell vekst i
fergetrafikken enn hva vi har lov til å regne med. Tar vi hensyn til begge disse forholda får vi at effekten
av Langfjordtunnelen alene gir en momentanvekst på 21 prosent.
Fremskrives dette tallet til 2006-nivå, må vi altså ta med effekten av Skålavegen. Bortfallet av bompenger her utgjorde som sagt en vekst på om lag 20 prosent. Vi står da igjen med en vekst på 17 prosent
for perioden 2001-2004 og ca 6,5 prosent for 2004-2006, slik at trafikken kommer opp i 1175 kjøretøy
per døgn i gjennomsnitt over året i 2006-nivå. I de beregningene vi gjorde i 2004 var anslaget på vel
1000 kjøretøy per døgn. Momentanveksten i trafikken er beregnet om lag likt, det er den årlige veksten
fra 2004 og ikke minst at effekten av at Skålavegen ble gratis ble større enn hva modellen spådde, som
utgjør denne økningen.
Finansieringsanalyse
Trafikkprognosene bygger på et takstnivå som ligger 40 prosent høyere enn på ferga i dag. Vekting av
tunge kjøretøy og overføring av passasjeravgifter til lette biler, gjør at gjennomsnittstaksten etter rabatt
vil bli på kr 85 for lett bil og ca kr 320 for tunge kjøretøy. Dette gir en gjennomsnittlig betaling på kr 120
per passering ved 11 prosent tungandel. På årsbasis vil inntektene utgjøre om lag 52 millioner kroner
dersom tunnelen hadde eksistert i 2006.
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Forutsetninger:
Generell prisvekst					

2,0 %

Årlig trafikkvekst					

1,0 %

Forskuddsinnkreving fra				

2008

Etterskuddsinnkreving fra 				

2011

Rentefot lån						

5,5 – 8 %

Inntekt per passering					

kr 120,-

ÅDT 2006-nivå					

1175

Innkrevingskostnader per år				

1,0 mill.2006-kr

Følgende tabell viser finansieringspotensialet i millioner 2006-kroner ved 15 og 20 års bompengeperiode og forskjellige rentevilkår:
Rentefot\Bompengeperiode
15 år
20 år

5,5 %
637 mill.kr
801 mill.kr

6,5 %
589 mill.kr
726 mill.kr

8,0 %
526 mill.kr
631 mill.kr

Det er verdt å merke seg at vi fortsatt skal regne med 8 prosents nominell rente i finansieringsanalysene.
Dersom selskapet kan vise til at lavere rente kan oppnås, vil en slik rente kunne brukes. Det er da en
forutsetning at en slik opsjon foreligger før stortingsproposisjonen skrives. Det skal også være slik at
det kan sannsynliggjøres at overskridelser i investeringene på inntil 10 prosent kan dekkes opp. Inntektsprognosen for dette prosjektet vil vi betegne som nøktern. En momentanvekst på 21 prosent er lavt
sammenlignet med hva vi har erfart andre steder. Ikke minst mener vi at beregningene trolig undervurderer økningen i tungtrafikken. Trafikkveksten fremover er også nøktern. Vi har regnet med 1 prosent
årlig vekst. Fra 1995 til 2004 hadde dette sambandet en årlig vekst i gjennomsnitt på 3 prosent. Hadde
vi regnet med 2 prosent i stedet for en prosent, ville det med 5,5 prosents rente være mulig å finansiere
ytterligere 120 millioner kroner over 20 år. Utsettes oppstart i to år samtidig med at forhåndsbompenger
etableres fra 2008, kan ytterligere 25 millioner kroner finansieres ved 5,5 prosent rente og 1 prosent årlig
trafikkvekst.
Vår konklusjon er at det bør være mulig å finansiere opp til 800 millioner kroner selv med nøkterne trafikkforutsetninger dersom selskapet klarer å oppnå lav nok rente.
Med hilsen
Kjetil Strand
leder av strategistab							
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Trafikk- og finansieringsanalyse for Langfjordtunnelen (2007)
Finansieringsanalyse for Langfjorden per september 2007.09.28
Jeg viser til brev til Langfjordtunnelen AS jnr. 2003025610-032 der en finansieringsanalyse per juni
2006 presenteres. Ut fra trafikktall per august 2007 kan vi foreta følgende endringer.
Trafikktall:
I brevet til Langfjordtunnelen AS var trafikken med Langfjordtunnel i 2006-nivå beregnet til 1175 kjøretøy per døgn. Virkelig trafikk i 2006 var 960 kjøretøy. Med en momentanvekst som forutsatt på 21 %,
tilsvarer dette 1161 kjøretøy. Etter 8 måneder i 2006 er veksten på 4,9 % for kjøretøy. Vi kan da anta en
trafikk på 1219 kjøretøy i 2007.
Den årlige veksten i sambandet har vært fra 1,1 % til 5,5 % for de åra som ikke er berørt av bortfallet
av bompenger på Skålavegen. Antar vi som i finansieringsanalysen av juni 2006 at bortfallet partielt utgjorde 20 %, vil den årlige veksten fra 1997 til 2007 utgjøre 32 %, eller 3,1 % årlig. I et alternativ legger
jeg denne veksten inn som årlig vekst frem til åpning.
Rente:
Det har vært en betydelig renteøkning. Endelig rente kan ikke bestemmes før selskapet innhenter anbud.
Vi bør derfor operere med alternativer som før.
Byggeperiode/forskuddsinnkreving:
Vi antar vedtak i Stortinget høsten 2009, forskuddsinnkreving fra 1/1-2010 til åpning 1/1 2014. Grunnlaget for årlige inntekter på forskuddsinnkreving justeres ikke.
Resultat:
Ut fra dette kan tabellen oppdateres til:
Rentefot\Bompengeperiode
15 år
20 år

5,5 %
756 mill.kr
857 mill.kr

6,5 %
694 mill.kr
778 mill.kr

8,0 %
614 mill.kr
678 mill.kr

Større potensial skyldes både høyere trafikkgrunnlag og seinere oppstart.
Dersom årlig vekst økes til 3,1 % t.o.m. 2013, blir tabellen:
Rentefot\Bompengeperiode
15 år
20 år

5,5 %
856 mill.kr
971 mill.kr

6,5 %
786 mill.kr
881 mill.kr

8,0 %
695 mill.kr
767 mill.kr

Dette gir store utslag fordi en vekst på 3,1 % i stedet for 1 % øker trafikkgrunnlaget ved åpning med
ytterligere 13,3 %. Bompengepotensialet for prosjektet vil derfor avhenge mye av trafikkveksten i åra
fremover.
Leif Magne Lillebakk
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10.1.6 Trafikkundersøkelse Romsdalsfjorden 2003 . Sammendrag
Det er lansert mange mulige løsninger for nye vegforbindelser som krysser Romsdalsfjorden. Trafikkgrunnlaget for de ulike traseene er viktig å få beregnet best mulig, for at arbeidet med finansieringsmulighetene og de samfunnsøkonomiske virkningene skal få et godt analysegrunnlag.
Dette sammendraget inneholder noen av resultatene fra en trafikkundersøkelse som ble gjennomført
på fem ferjesamband (Brattvåg – Dryna, Solholmen – Mordalsvågen, Aukra – Hollingsholmen, Molde
– Vestnes og Sølsnes – Åfarnes) og ett hurtigbåtsamband (Molde – Helland – Vestnes) over Romsdalsfjorden tirsdag 16.09.2003. Trafikkundersøkelsen er gjennomført i regi av Strategistaben hos Statens
vegvesen, Region midt. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge dagens reisemønster slik at den
regionale transportmodellen som er under etablering gjenspeiler det virkelige reisemønsteret best mulig.
Beregningsmodellen skal senere benyttes til å beregne/vurdere effekten av planlagte endringer i sambandene over fjorden.
Detaljert framstilling av resultater finnes i rapport datert 20.04.2004.

Figur 1 Oversikt over eksisterende krysningmuligheter og nye mulige løsninger over Romsdalsfjorden

Den totale biltrafikken på de fem sambandene er gjennomsnittlig 3419 kjøretøyer/døgn. Bosted for bilførerne på ferjesambandene er registrert og de fem kommunene med størst andel av den totale trafikken
på de fem undersøkte sambandene er Molde (20 %), Aukra (16 %), Midsund (12 %), Rauma (10 %) og
Ålesundregionen (9 %). Tilsvarende ranking for hurtigbåten viser Vestnes (62 %), Molde (18 %), Rauma
(10 %) og Ålesundregionen (5 %).
Resultatene fra undersøkelsen er hovedsakelig presentert ved å visualisere på kart, reisenes start- og
sluttsted. Reisene er knyttet til soner som er bestemt fra gatenavn/steder påført innleverte intervjuskjema.
Framstillingen viser reiser mellom sonene og ikke mellom bestemte punkt. Kartframstillingen er ment
å gi et inntrykk av det overordnede reisemønsteret over Romsdalsfjorden. For at denne informasjonen
skal komme fram, er bare reisestrekninger hvor det foregår et minimum antall reiser framstilt. Strekene
som forsvinner ut av fylket representerer reiser til og fra 1) Sør-Trøndelag og nordover, 2) Sørlandet og
Østlandet eller 3) Vestlandet.
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Figur 2 Overordnet reisemønster for alle kjøretøy, for alle ferjesamband samlet

Resultatene viser at 61 % av trafikken på de fem ferjestrekningene har Molde som start- eller endesone
for reisene (tilsvarende tall for hurtigbåttrafikken er 87 %). Det er flest reiser mellom Molde og Rauma,
hvor 13 % av trafikken over Romsdalsfjorden finner sted. Andre store reisestrekninger er mellom Molde
og Aukra (11 %), Molde og Midsund (9 %), Molde og Ålesundregionen (9 %) og Molde og Vestnes (7
%).
Kjøretøyene er i presentasjonen delt i tre lengdegrupper. Biler med lengde under 6 m utgjør 86 %, lengden 6-16 m 6 % og lengden over 16 m 7 %. Kjøretøyer med lengde over 16 m utgjør i antall, 240 biler
pr døgn. De fleste av disse har ganske lange reiser. Av disse kjøretøyene er det flest som reiser mellom
Molde og Sørlandet eller Østlandet, med 17 % av ferjetrafikken for kjøretøy over 16 m. Deretter følger
reiser mellom Ålesundregionen og Sør-Trøndelag og nordover med 8 %, Ålesundregionen og Molde
med 7 %, Rauma og Molde med 7 %, og Kristiansund-Frei og Sørlandet/Østlandet med 5 %.
Reisehensikt er også undersøkt. På en typisk hverdag utgjør reise i arbeid eller til/fra arbeid 62 % av de
registrerte svarene fra bilførerne. ”Annen reise” utgjør 29 % og inkluderer innkjøpsreiser, besøksreiser,
reiser til trening etc. For passasjerer på hurtigbåten er reisehensikten fordelt med 38 % til/fra arbeid, 41
% til/fra skole og 16 % på ”annen reise”. Figur 3 viser fordeling av reisehensikt for hvert samband.
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Figur 3 Oppgitt reisehensikt hvert samband (ferje og hurtigbåt), 16.09.03

Figur 4 viser en oversikt over antall passasjerer per kjøretøy. Busser er mangelfullt registrert og utgjør
derfor en svært liten andel av passasjeroversikten i figur 4.

Figur 4 Oppgitt antall bilpassasjerer, hvert samband, 16.09..03

Hurtigbåtpassasjerene ble også spurt om de ville foretrekke ferje (overfartstid 33 min) eller hurtigbåt
(overfartstid 20 min) dersom ferjeturen blir gratis, mens årskostnaden med månedskort på hurtigbåten
beholdes til ca 10.000 kr pr år. Svarene ble fordelt på overgang til ferje 33 %, mens 62 % foretrakk fortsatt bruk av hurtigbåten.
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10.1.7 Vurderingsbegrunnelser
Interessegrupper og behov
Det er foretatt en sortering av interessegruppene med hensyn til trafikale behov og arealbehov. Tabellene
illustrerer hvor viktig behovene antas å være for de ulike interessegruppene. Tallverdiene baseres på
inntrykk fra ideverkstedet februar 2007.
Det er brukt en enkel tall-skala der

3 = meget viktig,

Grupper med trafikale behov
1. Godtransportbrukere til/fra regionen
2. Persontransportbrukere til/fra regionen 
3. Reiseliv og opplevelsesnæringer
4. Regionale transportbrukere
5. Lokale transportbrukere (bilister, syklende og gående)
6. Utrykningsetater
Snitt
Grupper med behov knyttet til området
7. Grunneiere/beboere
8. Kommunene Rauma og Molde (arealutvikling)
9. Private arealutviklere
10. Miljøvernorganisasjoner
Snitt

2 = viktig og

1 = mindre viktig.

Framkommelighet
3
3
3
3
3
3
3,0

Trafikksikkerhet
2
2
2
2
3
3
2,3

Lokalt miljø

Framkommelighet
2
2
2
1
1,8

Trafikksikkerhet
3
3
2
2
2,5

Lokalt miljø

1
1
3
1
2
1
1,5

3
3
3
3
3,0

Tilgjengelighet
1
1
2
2
2
2
1,7
Tilgjengelighet
2
3
3
1
2,3

Gruppe 1, 2 og 4 er på gjennomreise og har stort behov for framkommelighet og trafikksikkerhet, mens
lokale forhold har mindre betydning.
Gruppe 3 vil ha god framkommelighet uten at det går på bekostning av det lokale miljøet.
Gruppe 5 og 6 vil ha stort behov for framkommelighet og trafikksikkerhet samtidig som det også er viktig med god tilgjengelighet til områder langs vegen.
Gruppe 7 og 8 har stor vekt på trafikksikkerhet, lokalt miljø og tilgjengelighet, mens framkommelighet
er mindre viktig å forbedre.
Gruppe 9 har behov for god tilgjengelighet og godt lokalt miljø, mens forbedringer trafikkalt er mindre
vesentlig (men er likevel ”viktig”).
Gruppe 10 skiller seg ut ved at det lokale miljøet er svært viktig, mens framkommelighet, trafikksikkerhet og tilgjengelighet er mindre viktig.
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Måloppnåelse
Konseptene skal vurderes i forhold til de mål og krav som er gitt i kapittel 3 og 4. Kostnadene for å
tilfredsstille de tekniske kravene til utforming av tunnel- og brukonseptet er inkludert i de beregnede
investeringskostnadene For en del tema kan ikke mål og krav tallfestes. Da brukes betegnelsene ”Ingen”,
”Liten”, ”Middels” og ”Stor” for graden av tilfredsstillelse enten positiv eller negativ.
0
Dagens
sit.
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Krav
Bedre forutsigbarhet 
og færre gjenstående biler
Reduksjon i reisetid
godstransport
Reduksjon i reisetid
persontransport
Mål
Større bo-, arbeids- og serviceregion
Endring i antall alvorlige ulykker
(hardt skadde og drepte) pr år
Reduksjon av CO2-utslipp
(globale klimagasser)
Reduksjon av NOx-utslipp
(lokal forurensing)
Reduksjon antall støyplagede
personer
Begrense inngrep i kulturmiljø
og dyrka mark
Bedret transporttilbud for
gående og syklende
Bedret reiseopplevelse for
trafikantene

Egenskap
Framkommelighet
Framkommelighet
Framkommelighet
Egenskap
Arealbruk i
regionen
Trafikksikkerhet
Miljø

1
Ferje

Konsept
2
Tunnel

3
Bru

0

Liten 
positiv
4 min

a
Stor
positiv
15-19 min

0

4 min

25-28 min

27 min

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

0

Liten 
positiv
Liten 
positiv
Ingen

Stor
positiv
Stor
Liten 
neg.
neg.
Middels 
positiv
Middels 
positiv
Liten 
positiv
Liten 
negativ
Stor
negativ
Stor
negativ

Stor
positiv
Middels 
negativ
Stor
positiv
Stor
positiv
Liten 
positiv
Middels 
negativ
Ingen

Ingen

Miljø

0

Miljø

Ingen

Miljø

Ingen

Framkommelighet
Miljø

Ingen

Liten 
negativ
Ingen

Ingen

Ingen

b

a
Stor
positiv
27 min

b

Middels
positiv

I tabellen ovenfor er verbal gradering og farger benyttet også for tallfestede virkninger, mens raden av
oppnåelsen av noen mål er vurdert ut fra lokal og generell kunnskap om virkninger.
Mål 6: Der ny veg eller kraftig ombygd veg berører eksisterende kulturlandskap vil dette være
negativt avhengig av hvor store områder som blir berørt. Her krever brukonseptene
større veglengder med inngrep i landskapet enn tunnelkonseptene.
Mål 7: Gående og syklende må ved tunnelkonseptet benytte busstilbudet som i frekvens
forventes å bli langt dårligere enn dagens ferjetilbud. Brukonseptet er positivt ved at
forbindelsen er åpen kontinuerlig, men kan til tider være negativt ved at dårlig vær
reduserer ferdselsmulighetene. I tillegg er bruk av bru mer tidkrevende enn ferje.
Mål 8: Reiseopplevelse er dårlig i lange tunneler, mens kryssing av fjord på ei stor bru vil
antakelig av de fleste oppleves positivt. Noen (flest turister?) vil betrakte ferjeturen
som en bedre reiseopplevelse (pause fra bilkjøringa).
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10.1.8 Bo- og arbeidsmarkedsregion (Møreforsking Molde AS)
Reisetider og reisetidsendringer
Trafikkundersøkelser viser at dagens ferjetrafikanter i stor grad har start/mål i Åndalsnes og Molde. Reisetida er i dag ca 50 min. på veg + ca 25 min. ferje (inkl venting), samlet 75 min.
Endringer i tilgjengelighet/reisetid mellom steder og områder er grunnlaget for eventuelle endringsforløp knyttet til for eksempel næringsutvikling, handelsmønstre, tilgang på arbeidskraft, arbeidsplasser
og utdanning. Reisetiden mellom Nordmøre / Ytre Romsdal og Østlandet / Indre Romsdal vil kunne bli
redusert med ca 25 min. for lette biler og ca 20 min. for lastebiler/vogntog med en fast forbindelse. Vi
regner 1 time som akseptabel dagpendleravstand. Figur 6 viser hvordan fast forbindelse påvirker hvor
langt man kommer fra Åndalsnes på 1 time.

Figur 6 Timesoner fra Åndalsnes med (lyst+mørkt felt) og uten (mørkt felt) forbindelsen.
Tidsbesparelsene oppstår p.g.a. nedkortet eller eliminert reisetid og ventetid på ferje. I tillegg vil trafikantene være kvitt ulempen ved å være avhengig av rutetidene og nattestengt samband mellom Sølsnes
og Åfarnes. Figuren viser at Molde by og Åndalsnes kommer innenfor en times reiseavstand.
Konsekvenser for bosetting og lokalt utbyggingsmønster.
Tabeller fra Statistisk sentralbyrå i 2006 viser at arbeidspendling fra Rauma til Molde utgjør 195 personer, mens det motsatt veg pendler 75 personer daglig. I tillegg pendler også skoleelever daglig begge
retninger. En fast vegforbindelse vil i første omgang kunne utløse noe mer pendling mellom Molde og
Rauma. Pendling på denne strekningen kan også øke dersom enkelte servicefunksjoner kun blir lokalisert på det ene stedet. Det er neppe grunn til å vente noen markant økning i pendlingen, men det vil være
positivt at muligheten til å pendle forbedres, og at det skapes et større bo- og arbeidsmarkedsområde der
to sentra knyttes sammen innenfor dagpendleravstand. Med en aktiv industriell utvikling (innen blant
annet elektromekanisk industri og offshorerelatert virksomhet), vil det være viktig legge til rette for en
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funksjonell bevegelse av arbeidskraft, innsatsfaktorer og ferdigvarer.
Reduserte avstander kan gjøre det lettere for folk i utkantene å benytte ulike tjenester og delta i sosiale
og kulturelle aktiviteter i sentra. Et fleksibelt vegsamband vil også gjøre det lettere å pendle til arbeid og
skole. Disse positive effektene ved tiltaket kan være med på å opprettholde det spredde bosettingsmønsteret i regionen. Men økt bruk av tjenestene i sentra, kan også gi den motsatte effekten. Mindre bruk av
lokale tjenester kan med tiden gi sterkere sentralisering av bosetting og næringsliv i regionen. Totaleffekten er usikker, men med tendens i positiv retning for regionen som helhet.
Den nye forbindelsen vil neppe få vesentlige konsekvenser for befolkningsutviklingen. Tunnelen kan
medvirke til å styrke grunnlaget for bosettingen i regionen på grunn av de mulighetene som skapes for
et mer velfungerende arbeidsmarked, men det vil være usikkerhet knyttet til dette.
Både flyplass, jernbane, sykehus, skoler, kulturinstitusjoner og friluftsområder vil være lettere tilgjengelig med en tunnel under Langfjorden. Tabell 1 oppsummerer noen virkninger.
Virkning
+
+/0
+/0
+

Funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder
Bosettingsmønster og befolkningsutvikling
Senterstruktur og tilgjengelighet til tjenester
Tilgjengelighet til målpunkter i regionen

Konsekvenser for bosetting og lokalt utbyggingsmønster
Konsekvenser for næringsliv og sysselsetting
11 sentrale bedrifter i regionen er intervjuet om vegforbindelsen innvirkning på deres situasjon. Alle
besøkte bedrifter, bortsett fra to, mener tunnelen vil ha betydning for den daglige driften. De viktigste effektene vil iflg. bedriftene være en utvidet arbeidsmarkedsregion og bedre tilgang til flyplass. Prosjektet
vil også bidra til å forenkle kontakten met kunder og leverandører. På sikt, uten bompenger; vil også en
tunnel kunne bidra til lavere transportkostnader. En umiddelbar virkning av prosjektet er spart tid. Økt
fleksibilitet kan også gi muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og dermed lavere transportkostnader.
Sysselsettingssituasjonen vil være avhengig av utviklingen i næringslivet. De næringslivslederne vi intervjuet har signalisert at en tunnel trolig ikke vil føre til nyinvesteringer i regionen, bortsett fra kanskje
en viss satsing knyttet til turisme. Et større arbeidsmarked vil imidlertid kunne øke regionens robusthet
i forhold til skiftende økonomiske tider.
I intervjurunden ble det hevdet at turismen i regionen vil kunne få et oppsving med en tunnel. Dette
impliserer imidlertid også andre investeringer (for eksempel pensjonat, hoteller og tilrettelegging for
opplevelser). Ser en på Rica Seilet i Molde, Årø Lufthavn, Trollstigen og andre opplevelser i Rauma,
kan tunnelen være med på å utløse mer satsing blant lokale investorer. Langfjordtunnelen i seg selv vil
neppe utløse stor turistvekst, men vil i kombinasjon med annen investering (og markedsføring) kunne
bidra til en høyere veksttakt.
Når det gjelder forskning og utvikling er bedriftene samstemte. Ingen av intervjupersonene tror at en
tunnel vil føre til økt kunnskapsoverføring mellom bedriftene eller fra forskningsmiljøer. Utvikling,
design og innovasjon både når det gjelder produksjon og organisasjon vil iflg. respondentene være upåvirket av om det bygges tunnel eller ikke.
Virkning
+
+
+
+
0

Kontakt med leverandører
Kontakt med kunder
Forholdet til arbeidsmarkedet
Forholdet til viktige målpunkter i regionen
Forholdet til FoU

Konsekvenser for næringsliv og sysselsetting.
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Oppsummering
Langfjordtunnelen vil sannsynligvis være et positivt tiltak for den regionale utviklingen. Når det gjelder
bosetting og lokalt utbyggingsmønster er deler av regionen inne i en periode med negativ utvikling i
folketall og sysselsetting, som kan skyldes lokale forhold knyttet til arbeids- og utdanningsmuligheter,
men også tyngre sentraliseringstrender. Arbeids- og utdanningsmulighetene vil særlig innenfor en rimelig dagpendleravstand bli større, noe som kan bidra til at steder som Rauma og deler av Nesset kan styrke
sin konkurranseposisjon som bosted. Økt bruk av tjenestene i sentra (som for eksempel Molde), kan
også bidra til motsatt effekt. Mindre bruk av lokale tjenester, kan med tiden gi sterkere sentralisering av
bosetting og næringsliv. Totaleffekten på dette området anses derfor som usikker, men med en tendens i
positiv retning for regionen som helhet.
Tiltaket vil neppe få vesentlige konsekvenser for befolkningsutviklingen. En forsiktig konklusjon er at
tunnelen kan medvirke til å styrke grunnlaget for bosettingen i regionen.
Både flyplass, jernbane, sykehus, skoler, kulturinstitusjoner, friluftsområder og hytteområder vil være
lettere tilgjengelig med en tunnel under Langfjorden. Det er også grunn til å tro at en tunnel vil kunne
øke satsingen på reiselivsaktiviteter i regionen, ikke i seg selv men som en mulig katalysator for å kunne
bedre tilgjengeligheten til attraksjonene.
De viktigste effektene for næringslivet vil være en utvidet arbeidsmarkedsregion og bedre tilgang til
flyplass. Prosjektet vil også bidra til å forenkle kontakten med kunder og leverandører. På sikt, uten
bompenger; vil også en tunnel kunne bidra til lavere transportkostnader. En umiddelbar virkning av
prosjektet er spart tid. Økt fleksibilitet kan også gi muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og dermed
lavere transportkostnader. Det er liten grunn til å tro at en tunnel vil gjøre det enklere for bedriftene i
området å få tilgang på kunnskap og ideer til FoU arbeid.
Det vises til kapittelet om samfunnsøkonomiske analyser (kap 7.1) for en vurdering av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet.
Se også vedlegg 10.1.4 Samfunnsøkonomiske beregninger.
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10.1.9	Beregninger med regional transportmodell (RTM)
Det er gjennomført noen beregninger som viser trafikkmengden ved en eventuell gratis tunnelforbindelse under Langfjorden i 2040.

Beregnet ÅDT 2040 med gratis tunnel under Langfjorden
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Beregnet fordeling av trafikken under Langfjorden år 2040 med gratis tunnel.
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Vedlegg i egne hefter
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

Investeringskostnader (Forenklet Anslag, 26.09.2007)
Kryssing av Langfjorden. Trafikkundersøkelse 2006
Samfunnsøkonomiske beregninger (Multiconsult AS, des. 2007)
Referat fra ideverksted (feb. 2007)
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