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FORORD
Asplan Viak AS har på oppdrag av Styringsgruppen for FADHA - Fastlandsforbindelse Dønna Herøy Alstahaug gjennomført det foreliggende forprosjekt/utredning. Begrunnelsen for planarbeidet om fastlandsforbindelse til
Dønna og Herøy er i første rekke knyttet til transportutfordringene for næringslivet og da spesielt
opprettsnæringen. Det er behov for enklere transport til Mosjøen og E6 både for nord- og sørgående transport. En
har ønsket forutsigbare transportmuligheter og uavhengighet fra ferjene. I tillegg er det behov for kortere reisetid
og bedre tilgjenglighet til Sandnessjøen og Helgelands-regionen forøvrig.
En fastlandsforbindelse for Herøy/Dønna har lenge vært diskutert, men de vurderinger som så langt er gjort, har
ikke vært tilstrekkelige for å gi godt nok beslutningsgrunnlag i saken. For å komme videre med prosjektet, har
kommunene Alstahaug, Dønna og Herøy valgt en styringsgruppe som skal arbeide fram et forprosjekt.
Styringsgruppen består av:

Rådmann i Herøy :
Rådmann i Alstahaug :
Rådmann i Dønna:
Tidl.vegsjef i Nordland:

Roy Skogsholm, leder
Edith Holand
Tore Westin
Arne Løvmo

De tre berørte kommunene, HALD AS og Nordland fylkeskommune har bevilget utrednings- og
prosjekteringsmidler til forprosjektet.
Området som er undersøkt er fra Skorpa (Dønna) i nord til Tenna/Austbø /Alstenøya i sør.
Målet med forprosjektet er å bruke det som diskusjonsgrunnlag i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2010 –
2019.
Oppdragsansvarlig hos Asplan Viak har vært Jostein Rinbø. Birgitte Halvorsen, Jorun Gjære, Yngve Frøyen, Bjørn
Marius Larsen og Tor Medalen har alle bidratt innenfor fagfeltene trafikk- og inntektsprognoser for et framtidig
tunnelprosjekt, mens Torstein Ryeng har utarbeidet løsningsforslag for vegtraséer og kostnadsoverslag. Terje
Simonsen har vært ansvarlig for kvalitetssikring av oppdraget.
Rapporten er revidert ved årsskiftet 2009/ 2010. Revideringen er gjennomført med bakgrunn med endrede
forutsetninger, oppdatert fergestatistikk samt endrede trafikkprognoser. Dette har fått innvirkning på store deler av
rapporten. Usikkerheten i nytte – kostnadsanalysen og finansieringsanalysen har blitt redusert som følge av bedre
grunnlagsdata.
Trondheim, 15.1.2010
Jorun Gjære
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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Begrunnelsen for planarbeidet om fastlandsforbindelse til Dønna/Herøy er i første rekke å sikre en bedre
transportinfrastruktur for næringslivet, spesielt oppdrettsnæringen. I dette ligger et behov for kortere reisetid og
bedre tilgjenglighet til Sandnessjøen og Helgelands-regionen for øvrig, samt til E6 ved Mosjøen som er viktigste
transportåre gjennom landsdelen. Allerede i kommuneplanen for Herøy for perioden 1996-2007 prioriterte
kommunestyret en fastlandsforbindelse mellom Austbø og Søvik.
Utredningen skal belyse mulighetene for gjennomføring av en ny fastlandsforbindelse på et overordnet nivå. En
fastlandsforbindelse vil således kunne gi bedre muligheter for vekst i næringsliv, reiseliv og bosetting i begge
berørte øykommuner. Ikke minst gjelder dette næringslivet, hvor dagens logistikkløsninger ikke er i stand til å
følge utviklingen. I tida fremover kan transportsituasjonen bli et spørsmål om ”å være eller ikke være” for
eksisterende bedrifter og dermed også for lokalsamfunnene.
Helgelandsbrua ble åpnet i juli 1991 og innebar at Alstenøya – hvor bl.a. Sandnessjøen ligger – ble landfast. Brua,
som for øvrig er en del av rv.17, var bomveg helt til den var nedbetalt i mai 2005. Andre større vegprosjekter er
ikke gjennomført i denne delen av øy-regionen på Helgeland.
Det forutsettes i utredningen at eksisterende ferjeforbindelser beholdes til Løkta og til Austbø, det kan være
muligheter for at Brasøy kan knyttes til vegsystemet på Herøy med en forbindelse basert på fyllinger over flere
sund.

Figur 1: Dønna, Herøy og Alstahaug
Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug
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1.2 Tiltaket
Tiltaket er å etablere en ny fastlandsforbindelse mellom Alstenøya og Herøy/Dønna. Kostnadene til utbyggingen
avhenger i stor grad av dybde- og grunnforhold i sjøen, lengde på valgt trasé, teknologi på tunnelbyggingen, og
evt. også brubyggingen.
Tiltaket foreslås vurdert med 2-3 alternative traséer.
Styringsgruppa forutsetter at forprosjektet klargjør:






Trasevalg ut fra beste teknisk/økonomisk løsning på fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna.
Med økonomisk beste løsning forstås den totalt beste løsning når samfunns- og bedriftsøkonomi
trekkes inn.
Besparelse på tilskudd til ferjer og hurtigbåter inngår i beslutningsgrunnlaget.
Vurdering av ny ferjeforbindelse fra Nord-Dønna til Sleneset/Lovund/Træna-teknisk / økonomisk.
Vurdering av delvis bompengefinansering.

1.3 Metodikk
Det er under utredningsarbeidet foretatt søking av de to-tre mest aktuelle tunneltraséene, og disse er i det
følgende materiale betegnet som alternativ 1, 2 og 3. Søkingen har foregått på en digital terrengmodell av
havbunnen, delvis i kombinasjon med tradisjonelle bunnkart. Det er gjennomført bunnundersøkelser (multibeam)
for å fastslå tykkelsen på løsmasser (sedimenter) på havbunnen.
Der det har vært hensiktsmessig er metodikken i Håndbok 140 Konsekvensanalyser (veileder fra Statens
vegvesen) benyttet, tilpasset aktuelle problemstillinger. Inngangsdata er en beskrivelse av dagens situasjon på
vegnettet, ferjeforbindelsene og trafikkgrunnlaget. Tilsvarende data er lagt inn for en fremtidssituasjon med
alternative traséer for fastlandsforbindelsen.
Fordelene og ulempene ved å etablere en ny fastlandsforbindelse er analysert ut i fra hvilke konsekvenser tiltaket
antas medføre for utvalgte tema. Konsekvensene vil bli vurdert for dagens brukere av ferje til og fra Dønna/Herøy,
for nye reisende til øyene, og for næringslivet lokalt og regionalt.
Det er gjort beregninger med dataprogrammet EFFEKT, som er et verktøy for samfunnsøkonomiske nyttekostnadsanalyser av veg og trafikktiltak. I tillegg til resultater for netto nytte av en fastlandsforbindelse, er utdrag
av resultatene fra beregningene presentert for å si noe om hvilken retning resultatene for de ulike tema går.
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ALTERNATIVER OG INFLUENSOMRÅDE

2.1 Definering av influensområdet
I forbindelse med avgrensing av influensområdet er det tatt hensyn til hvor det kan forvente vesentlige virkninger
av tiltaket. Det er viktig at influensområdet er stort nok, men likevel ikke så stort at utredning blir mer omfattende
enn nødvendig. Influensområdet kan variere fra tema til tema. I utgangspunktet er analyseområdet avgrenset av
Helgeland med Lovund i nordvest og Mosjøen i sørøst. Dette influensområdet får med størstedelen av trafikken
som blir påvirket av tiltaket. Den viktige godstransporten ut over dette området inngår selvsagt i beregningene,
men virkningene av en ferjeavløsning for transporten til/fra Oslo forventes å bli marginale.
2.2 0-alternativet
0-alternativet er forventet utvikling i analyseperioden dersom det ikke etableres en ny fastlandsforbindelse. Dette
alternativet benyttes som sammenligningsgrunnlag ved vurdering av konsekvensene av utredningsalternativene.

Figur 2: Utredningsområdet i EFFEKT-modellen
I dette forprosjektet er 0-alternativet basert på at dagens ferjetilbud og rutefrekvens vil bli omtrent uendret i
analyseperioden. Det er forutsatt ingen endring av hurtigbåttilbudet. Ingen nye vegprosjekt inngår i 0-alternativet,
siden det ikke foreligger vedtatte planer for tiltak de nærmeste årene med som kan få vesentlig betydning for
trafikken på Dønna, Herøy og ellers innenfor analyseområdet for Effekt-modellen. Utbedringsprosjekter som ligger
utenfor det definerte området for 0-alternativet vil kun påvirke omfanget av nyskapt trafikk på lange turer.
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2.3 Utredningsalternativene
Utredningsalternativene er basert på etablering av ny fastlandsforbindelse og nedleggelse av ferjestrekningene
Søvik – Herøy og Sandnessjøen – Dønna, samt fastlandsforbindelse mellom Herøy og Brasøy. Ferjestrekningen
Søvik – Austbø er forutsatt videreført. Det samme gjelder strekningen Dønna - Løkta. Forøvrig er
transportsystemet forutsatt likt som i 0-alternativet.

Brasøy

Figur 3: Alternative fastlandsforbindelser.
Fastlandsforbindelsen er vist med tre alternative traséer på Figur 3. Alle alternativene består av en undersjøisk
tunnel fra Alstahaug til Dønna eller Herøy. Tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 6 Fastlandsforbindelse
Dønna, Herøy og Alstahaug
.
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DAGENS SITUASJON

Kommunene Dønna, Herøy og Alstahaug inngår i dette prosjektet. Kommunene ligger på Helgelandskysten, og de
består til sammen av flere tusen øyer, holmer og skjær. Sandnessjøen, i Alstahaug kommune, er et knutepunkt for
distriktet rundt med daglige anløp av fly, Hurtigruta, hurtigbåt, ferje og buss. I tillegg til dette er det også fra
Sandnessjøen bussforbindelser til Mosjøen og korresponderende tog. Kultur-, idretts- og tjenestetilbudet i
regionsenteret Sandnessjøen tiltrekker seg besøkende fra øykommunene rundt.
Helgelandskysten har en sammensatt natur. I tillegg til den typiske kystnaturen med nakne holmer og skjær,
finnes innlandsnatur med skog, våtmarker og høye fjell, med fjellrekken ”De syv søstre” i Alstahaug kommune
som et karakteristisk kjennetegn for området. Dyrelivet er svært variert, med en unik fuglefauna og mye småvilt.
Det er mye fisk på Helgelandskysten, i første rekke i havet, men også i ferskvann.
Folketallet i kommunene pr. 01.01.2009:
Dønna:
1 432
Herøy:
1 652
Alstahaug: 7 208
3.1 Befolkning og næringsliv på Dønna og Herøy
Det var pr. 01.01.2009 ca. 1400 innbyggere i Dønna kommune og ca. 1700 innbyggere i Herøy kommune. Begge
kommunene har hatt en nedgang i folketallet de siste årene, om lag 40-50 % de siste 40-50 årene. Fremskriving
av folketallet indikerer at vil det vil fortsette å synke til ca. 1300 innbyggere i Dønna og ca. 1400 innbyggere i
Herøy i 20251.
Dønna

Herøy

Figur 4: Befolkningsutvikling i Dønna og Herøy (Kilde: www.ssb.no)
Dønna har spredt bosetting rundt i kommunen med flest bosatte nord på øya og i kommunesenteret Solfjellsjøen i
nordvest, men har også store ubebodde områder. Herøy har også spredt bosetning fordelt på flere øyer, med
hovedtyngden av befolkningen og virksomhetene lokalisert i kommunesenteret på Herøy.
Tabell 1 viser at andelen sysselsatte fordelt på næringer i Dønna og Herøy skiller seg vesentlig fra Alstahaug
kommune som ligger omtrent på nivå med Nordland fylke og landet for øvrig. Antall sysselsatte i
primærnæringene er betydelig høyere på Dønna og Herøy enn i Alstahaug. På Dønna er ca 25 % av
arbeidstakerne sysselsatt i primærnæringen. På Herøy er andelen sysselsatte i sekundærnæringen spesielt høy,
og ligger ca. 25 %.
1

Kilde: Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no
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Tabell 1: Sysselsatte på Dønna, Herøy og Alstahaug fordelt på næring2
Sysselsatte fordelt på næring, 2007
Dønna
24,5
6,2
69,1

Primær
Sekundær
Tertiær

Prosent
Herøy Alstahaug
16,9
4,4
25,5
15,0
55,8
80,3

Nordland
6,3
18,7
74,6

Norge
3,2
20,7
75,7

Naturressursene på Dønna og Herøy er et viktig grunnlag for næringsvirksomhet innenfor jordbruk, fiske,
fiskeoppdrett og havbruk. Sysselsettingen på Dønna skiller seg fra Herøy ved at landbruk er den største
næringen, mens hovednæringen på Herøy er fiskeoppdrett, og foredlingsvirksomhet knyttet til denne. For
reiselivsnæringen på Dønna og Herøy er naturen med havet og skjærgården med mange øyer og holmer, samt
den særegne fauna og det rike fuglelivet, et viktig utgangspunkt. Dette gjør at det ligger godt til rette for turisme
innen fiske, og annet friluftsliv.
Tabell 2: Netto innpendling til Dønna, Herøy og Alstahaug
Netto innpendling

Dønna
-155

Herøy
-40

Alstahaug
107

Tabell 2 viser at det i 2007 var 155 flere som pendlet fra Dønna enn til Dønna. På Herøy er det 40 flere som
pendlet ut fra kommunen enn inn til kommunen. For tiden er det mangel på arbeidskraft på Herøy, og det er
beregnet et behov på ca 50 flere arbeidstakere i kommunen.
3.2 Dagens transporttilbud og kommunikasjoner
Kartet på Figur 1 (og Figur 5) viser hovedvegene og ferjestrekingene i området Dønna, Herøy og Alstahaug, og
forbindelsen til E6 i Mosjøen. E6 går parallelt på Nordlandsbanen gjennom hele Helgeland. Helgelandsregionen
har ingen stamflyplass. Stokka, Sandnessjøen lufthavn, er en av fire regionale flyplasser med tilknytning til/fra
Bodø eller Trondheim for videre transport til/fra Oslo og utlandet.
Helgeland har fire hovedstrukturer for transport i retning nord - sør:
 Hurtigruta og kystleia i ytre del av regionen
 Kystriksvegen (rv. 17) i ytre deler
 Nordlandsbanen i indre deler
 E6 i indre deler av Helgeland
I tillegg finnes øst-vestforbindelser i regionen med videre forbindelser mot Sverige.
Transportsystemet på Helgeland er ytterligere beskrevet i ”Transportplan Helgeland – Fase 1, Beskrivelse og
faktagrunnlag” (Transportutvikling AS, 23.08.06).
Vegnettet i regionen
Standarden på vegnettet i området Dønna, Herøy, Alstahaug og videre mot Mosjøen er varierende. Det er behov
for utbedringer på flere strekninger. På strekningen mellom Sandnessjøen og Mosjøen foreligger det planer som
en del av Helgelandspakken, men som foreløpig ikke er endelig vedtatt. Planene innebærer betydelige
vegutbedringer med tunnel og innkorting av strekningen rv. 78 Holand – Leirosen. Sandnessjøen ble knyttet
ferjefritt til fastlandet med åpning av Helgelandsbrua i 1991. Helgelandsbrua er en del av rv. 17 og den var
bomveg til den var nedbetalt i 2005. Dønna og Herøy ble i 1999 knyttet sammen med bruforbindelse. I 2005 ble
ferjesambandet til Herøy flyttet fra Sandnessjøen - Engan til Søvik – Flostad.

2

Kilde: Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no
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Tabell 3: Avstand og kjøretid på vegnettet og ferjer
Strekning
Herøy (Flostad) – Dønna (Bjørn)
Solfjellsjøen – Bjørn
Søvik - Sandnessjøen
Herøy – Søvik (ferje)
Dønna – Sandnessjøen (ferje)
Sandnessjøen – Mosjøen
Sandnessjøen – Trondheim
Sandnessjøen – Bodø

Kilde: Statens vegvesen

Avstand (km)
27
10
15
8
8
70
460
340

Kjøretid (timer:minutt)
0:30
0:10
0:15
0:30 – 0:40
0:25
1:10
7:20
5:50

Tabell 3 viser at reisetiden fra kommunesenteret Solfjellsjøen på Dønna til Sandnessjøen er 45 minutt, inkludert
10 minutt vente-/ombordkjøringstid på ferjeleiet. Fra Herøy til Sandnessjøen er reisetiden 55 minutt via Søvik, når
ferja ikke går innom Austbø, og 65 minutt både via Søvik, når ferja går innom Austbø. Kjøreavstanden på
vegnettet fra Herøy til Sandnessjøen er 15 km via Søvik og 27 km via Dønna/Bjørn.

Figur 4: Trafikk på vegnettet (ÅDT 2008)
Kartet på Figur 4 viser veg - og ferjeforbindelsene i området og årsdøgntrafikken (ÅDT= gjennomsnittlig antall
kjøretøy pr. døgn). Det er knyttet usikkerheter til trafikktallene på vegnettet. De er delvis er basert på SVV’s
beregnede trafikktall og fergestatistikk. På ferjene foreligger det detaljerte statistikker som gir et godt grunnlag for
ÅDT-tallene. Tidligere var trafikken på sambandet Dønna-Sandnessjøen er mer enn dobbelt så høy som HerøySøvik. Dette skyldes i første rekke dårlig at kapasitet på ferja Søvik-Herøy, og man kunne risikere og måtte stå
over en avgang. Mange valgte derfor å kjøre via Dønna og ta ferje til/fra Sandnessjøen. Dette har nå endret seg
med bedre kapasitet på ferga mellom Søvik og Herøy. Den dårlige vegstandarden, 1-feltsveg med møteplasser og
dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, på deler av strekningen mellom Dønna og Herøy er også en
medvirkende årsak. Tallene i figur 5 og 6 er beregnet med utgangspunkt i trafikktall på vegnettet og ferjestatistikk
og trafikken er fordelt på vegnettet vhj. Vegdirektoratets ”Regionale transportmodeller”.
Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug
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Figur 5: Fordeling av bilturer (ÅDT 2008) sum til og fra Dønna

Figur 5 viser at det gjennomsnittlig går 400 kjøretøy mellom Dønna og Herøy pr. døgn til sammen i begge
retninger. Videre går det 180 kjt/døgn mellom Dønna og Sandnessjøen. Til/fra Dønna går det 10 kjøretøy pr. døgn
til/fra sør via Tjøtta og 80 kjøretøy til/fra nord og øst via Helgelandsbrua.
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Figur 6: Fordeling av bilturer (ÅDT 2006) sum til og fra Herøy
Figur 6 viser på samme måte at det gjennomsnittlig går 400 kjøretøy mellom Herøy og Dønna pr. døgn til sammen
i begge retninger. Videre går det 130 kjt/døgn mellom Herøy og Sandnessjøen. Til/fra Herøy går det 10 kjøretøy
pr. døgn til/fra sør via Tjøtta og 60 kjøretøy til/fra nord og øst via Helgelandsbrua.
Busstilbudet
Busstilbudet på Dønna og Herøy er tilpasset ferjeavgangene, men bussen følger ikke med ombord på ferja. Det er
et lite antall bussreiser på øyene, og tilbudet benyttes i første rekke av skoleelever. Fra Søvik og Stokka flyplass
går det buss til/fra Sandnessjøen. Fra Sandnessjøen går det buss videre til Mosjøen, hvor noen av de reisende
skal videre med tog. Busstrafikken i området betjenes av SB Nordlandsbuss.
På grunn av det lave antallet bussreiser i området, og fordi bussene ikke følger med på ferjene, er ikke bussene
tatt med i EFFEKT-beregningene for fastlandsforbindelsen.
Ferje Sandnessjøen – Dønna
Sambandet drives av Veolia Transport Nord, avd. Helgelanske AS, og ble i 2008 betjent med ferja M/F Sigrid som
har kapasitet på 70 personbilenheter og 299 passasjerer. I følge ruteplanen er overfartstiden ca. 25 minutt. Ferja
har 10 avganger pr. hverdag fra hver side. De fleste avgangene fortsetter videre fra Dønna til Løkta, før ferja snur
og kjører tilbake til Dønna og Sandnessjøen. På hverdager kjøres ruta i tidsrommet ca. kl. 06-23, og det gir en
gjennomsnittlig avgangsfrekvens på over 1,5 time. Lørdag og søndag har ferja 8-9 avganger pr. dag.

Figur 7: M/F Sigrid (Kilde: www.helgelandske.no)
Ferjesambandet hadde i 2008 en årlig trafikk på ca 95.000 biler/bilførere og 143.000 passasjerer. Dette tilsvarer
gjennomsnittlig 280 biler/bilførere og 390 passasjerer pr. døgn.
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Ferjetaksten (2008) i takstsone 9 for en personbil < 6,0 m er 85 kr og for en voksen person 31 kr. Ved å benytte
rabattordninger gis opptil 45 % rabatt på takstene.
Ferje Søvik – Herøy
Sambandet drives av Veolia Transport Nord, avd. Helgelanske AS, og opereres i dag med en fast ferje M/F Alsten
som har kapasitet på 31 personbilenheter og 220 passasjerer. På grunn av kapasitetsproblemer er det på
sambandet satt inn suppleringsferje M/F Nesna med kapasitet på 22 personbilenheter og 155 passasjerer. I følge
ruteplanen er overfartstiden ca. 30 minutt når ferja kjører direkte Søvik-Herøy og ca. 40 minutt når den kjører
innom Austbø. Den faste ferja M/F Alsten har 9 avganger pr. hverdag og 6-7 avganger på lørdag og søndag fra
hver side. I tillegg kommer suppleringsferja M/F Nesna med 6-7 avganger pr. hverdag og 5 avganger på søndag
fra hver side. Samlet for begge ferjene blir det 16 avganger pr. hverdag fra hver side. På hverdager kjøres ruta i
tidsrommet ca. kl. 06-22, og det gir en gjennomsnittlig avgangsfrekvens på 1 time.

Figur 8: M/F Alsten (Kilde www.helgelandske.no)

Figur 9: M/F Nesna (Kilde www.helgelandske.no)

Sambandet hadde i 2008 en årlig trafikk på ca 67.000 biler/bilførere og 87.000 passasjerer. Dette tilsvarer
gjennomsnittlig 200 biler/bilførere og 240 passasjerer pr. dag. Ferjetaksten (2008) i takstsone 9 for en personbil <
6,0 m er 85 kr og for en voksen person 31 kr. Ved å benytte rabattordninger gis opptil 45 % rabatt på takstene.
Hurtigbåt
Flere hurtigbåtruter har avgang fra Sandnessjøen med stoppesteder på Dønna og Herøy som vist i Tabell 4.
Tabell 4: Hurtigbåttilbud
Rute
SandnessjøenAustbøHerøystederVega
SandnessjøenDønna-LøktaNesna
SandnessjøenSolfjellsjøenVandve
Nex-1
SandnessjøenBodø

Antall
avganger
pr. hverdag

Reisetid
(minutt) til
stoppested
Dønna/Herøy

Pris
enkeltbillett
voksen (kr)

Stoppested
Dønna/Herøy

Båt

Flostad (Herøy)

M/S Thorolf
Kveldulfsøn

2

25

64

Bjørn (Dønna)

M/S Dønna

4

20

44

Solfjellsjøen
(Dønna)

M/S Dønna

2

50

106

Bjørn (Dønna)

M/S Steigtind
M/S Salten
M/S Ofoten

1

10

40
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Figur 10: M/S Thorolf Kveldulfsøn

Figur 11: M/S Dønna

(Kilde www.helgelandske.no)

Figur 12: M/S Stegtind
(Kilde: www.hurtigruten.com)

Hurtigbåtene Flostad, Solfjellsjøen og Bjørn med rute Nex-1 hadde i 2006 en årlig trafikk på ca 19.000 passasjerer
i sum til og fra Dønna/Herøy. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ca. 50 passasjerer pr. dag. I tillegg kommer reisende
med M/S Dønna på strekningen Sandnessjøen-Bjørn, som vi ikke har fått tilgang på statistikk for. De fire
avgangene denne båten har på denne sterkningen er to avganger tidlig på morgenen før ferja starter for dagen
(hovedsakelig flypassasjerer) og to avganger på ettermiddagen (hovedsakelig skoleelever). Det kan antas at dette
er en passasjergruppe hvor mange vil fortsette å ta hurtigbåt, selv om en fastlandsforbindelse etableres.
Hurtigruten
Hurtigruten har ton avgang pr. døgn fra Sandnessjøen en i i både nordgående retning og en i sørgående retning.
Neste stopp etter Sandnessjøen er Nesna for nordgående og Brønnøysund for sørgående hurtigrute. Vi forventer
at en fastlandsforbindelse til Dønna/Herøy vil i liten grad påvirke antall reisende med Hurtigruten.

Figur 13: MS Fram
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Flyreiser
Sandnessjøen lufthavn, Stokka, er nærmeste flyplass til Dønna og Herøy. Flyplassen eies og drives av Avinor
AS. Det lander kontinuerlig fly fra Norsk Luftambulanse og fra Widerøe's Flyveselskap. Flyplassen ligger ved rv.17
mellom Sandessjøen og Søvika, 10 km sør for Sandnessjøen sentrum og 5 km nord for ferjeleiet på Søvik.
Flyplassen har daglig 5 avganger/ankomster sørover til/fra Trondheim og 5 avganger/ankomster nordover til/fra
Bodø. Flyene har mellomlandinger i andre byer i Nordland. I tillegg har flyplassen helikoptertrafikk.
3.3 Trafikken til/fra Dønna/Herøy
Trafikkdata for ferjene er innhentet fra Statens vegvesen Region nord. Det er sett på utviklingen i antall
passasjerer og kjøretøyer de siste årene.

Figur 14: Antall kjøretøyturer pr. år med ferje mellom Søvik/ Sandnessjøen og Dønna/ Herøy

(Kilde: SVV)

Vi har sett på utviklingen i antall reisende med ferja mellom Søvik/Sandnessjøen og Dønna/Herøy de tre siste
årene. Dette gjeder sambandet Sandnessjøen-Dønna og Søvik-Herøy. Ferjestrekningene er vist på kartet i Figur
2. Fergetrafikken mellom Herøy og Brasøy og mellom Dønna og Løkta er tatt ut av tallmaterialet.
Tallene gjelder alle personer som reiser, både de som reiser med og uten egen bil. Sandnessjøen-Dønna har ca
240.000 reisende pr. år ( 2008), med en svak nedgang i antall reisende de siste tre årene. Søvik-Herøy har
155.000 reisende pr. år (2008). Prosentvis har antall reisende økt med 7% fra 2007 til 2008 på sambandet
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Figur 15: Antall personturer pr. måned i 2008 med ferje mellom Søvik/ Sandnessjøen og Dønna/ Herøy (Kilde:SVV)
Figur 15 viser at trafikken med ferjene har store variasjoner over året med en meget markert topp om sommeren.
Spesielt gjelder dette ferja mellom Sandnessjøen - Dønna, hvor julitrafikken er ca 80 % høyere enn
gjennomsnittlig månedstrafikk. På ferja mellom Søvik-Herøy er trafikken mer jevnt fordelt over året. Juli har likevel
60 % høyere trafikk enn en gjennomsnittsmåned. Vi regner med at mye av den høye trafikken i juli er knyttet til
hyttefolk og turister som besøker Dønna og Herøy, samt utflyttede som besøker familie og venner.

Figur 16: Antall kjøretøy pr. måned.
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Statistikken over antall reisende viser ingen sammenheng mellom de ekstra suppleringsavgangene fra Søvik som
ble satt fra april 2007 og trafikkøkning. Vi har sammenlignet antall kjøretøy med ferjene fra Søvik i månedene
januar-oktober i 2006 og 2007. Tallene viser gjennomsnittlig 5 % økning i trafikken fra 2006 til 2007 for månedene
januar-oktober. Størst økning i forhold til året før er det i månedene januar, februar, mars og juli.

Figur 17: Antall reisende pr. år med ferje mellom Søvik/ Sandnessjøen.og Dønna/ Herøy fordelt på kjøretøytype
Figur 17 viser at antall reiser på sambandet Sandnessjøen - Dønna er høyere enn antall reiser på sambandet
Søvik – Herøy. I 2008 fraktet ferja til/fra Dønna gjennomsnittlig 280 kjøretøy og 380 passasjerer uten egen bil pr.
døgn. Tilsvarende tall for ferja til/fra Herøy er 200 kjøretøy og 230 passasjerer uten egen bil pr. døgn. Andelen
tunge kjøretøy er 8 % på ferja til/fra Dønna og 10 % på ferja til/fra Herøy.
Tabell 5: Antall kjøretøy og passasjerer på ferjene til Dønna og Herøy pr. år i 2008
Antall lette
kjøretøy
Sandnessjøen – Dønna
Søvik – Herøy
Sum Dønna/Herøy

93.000
65.000
158.000

Antall tunge
kjøretøy
7.800
7.100
15.000

Antall
passasjerer
Sum antall
som reiser
reisende
uten egen bil
100.800
140.000
240.800
72.100
84.000
156.100
173.000
224.000
398.000

Sum antall
kjøretøy

Tabell 6: Antall kjøretøy og passasjerer på ferjene til Dønna og Herøy pr. døgn i 2008
Antall lette
kjøretøy
Sandnessjøen – Dønna
Søvik – Herøy
Sum Dønna/Herøy

255
177
432

Antall tunge
kjøretøy
21
20
41
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Sum antall
kjøretøy
276
197
473

Antall
passasjerer
som reiser
uten egen bil
384
230
614

Sum antall
reisende
660
427
1087
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Reiser Alstahaug til/fra Dønna og Herøy
Antall reiser pr. døgn
1 200
1 000
800
År 2005

600

År 2006
400
200
Ferje Dønna/Herøy

Hurtigbåt Dønna/Herøy

Sum ferje/hurtigbåt
Dønna/Herøy

Figur 18: Reiser med ferje og hurtigbåt3 pr. døgn til og fra Dønna/ Herøy - 2006 (Kilde:Helgelandske og Hurtigruta)
Figur 18 viser gjennomsnittlig antall turer pr. døgn med ferje og hurtigbåt i sum for alle anløpssteder på Dønna og
Herøy. Selv om tallene for hurtigbåttrafikken mangler for M/S Dønnas fire daglige avganger mellom Sandnessjøen
og Dønna, kan vi fastslå at antall reisende med hurtigbåt er lavt sammenlignet med antall reisende med ferje. Ser
vi på reisende med ferje og hurtigbåt samlet, utgjør reisene med hurtigbåt under 10 % av turene til/fra Dønna og
Herøy. Samlet sett har antall reiser mellom Dønna/Herøy og fastlandet økt noe fra år 2005 til 2006.
Gjennomsnittlig foretas det ca. 1000 reiser pr. døgn i sum begge retninger mellom Dønna/Herøy og Alstadhaug.
3.4 Godstrafikk til Herøy og Dønna
Næringslivet på Herøy er preget av en stor bedrift med stort transportbehov mot Østlandet og sentral-Europa. For
øvrig er næringslivet på Herøy og Dønna er preget av mange mindre virksomheter med lite godstransport, og
noen få sentrale oppdrettsvirksomheter med betydelig transport. Godstransporten utgjøres hovedsakelig av
forsyninger til landbruket, dagligvaresektoren, industrivirksomheten, og forsyninger til og eksport fra
oppdrettsnæringen. I registreringene på ferjene utgjør tungtransporten ca. 9 % av døgntrafikken. Dette er 30 tunge
kjøretøy i døgnet.
Oppdrettsnæringen er i vekst både globalt og nasjonalt. I utredningen ”Havbruksnæringens transportbehov –
strukturelle endringer i Nordland” fra juni 2007 heter det (s. 15):
Nasjonalt finnes det flere scenario prosjekter som har vurdert utviklingen, og i noe varierende grad
konkluderer de fleste med en relativt betydelig vekst. Havbruksnæringen antas derfor å fortsette veksten,
selv om laks/ørret vil merke en utflating i produksjonsvekst.
Havbruksnæringen i Nordland som i stor grad produserer laks og ørret er optimistiske med hensyn til framtidig
vekst. I følge over nevnte rapport så aktørene selv for seg en vekst på 25-35 % på kort sikt (de neste 1-3 år).
Marine Harvest på Herøy er en betydelig aktør på Helgeland med over 50 % av produksjonen og med 20 % av
slaktevolumet i hele Nordland i 2006. Det forventer også kraftig vekst i de nærmeste 2-3 årene., Det har vært en
økning fra 30.000 tonn (i 2006) til 55.000 tonn (i 2009), noe som er over 80 % vekst. I 2014 forventes
produksjonen å ligge på 150.000 tonn per år. Dette innebærer en omlegging til tre skift pr døgn og en økning på
100 ansatte. Marine Harvest har i dag (2009) ca..15 kjøretøy i døgnet, eller 34 % av tunge kjøretøy på ferjene
over Alstahaugfjorden og Ulvangen. Dersom produksjonen øker så mye som antatt, ser Marine Harvest for seg
opp mot 45 biler til/fra fabrikken per dag i 2014.

3

Tall for hurtigbåttrafikk for M/S Dønna Sandnessjøen-Dønna mangler i tallgrunnlaget
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Asplan Viak gjennomførte en spørreundersøkelse til virksomheter på Dønna og Herøy. Det var 25 bedrifter som
svarte, og disse er blant de sentrale eksportvirksomhetene og handelsbedriftene. På ferjesambandene er det totalt
registrert ca 13.000 turer med tunge kjøretøy i 2006. De faktiske registreringene våre utgjør 22 % av disse, mens
de oppskalerte registreringen utgjør 48 %. Det er derfor stor usikkerhet datagrunnlaget.
De fleste utgående transportene er lokale, det vil si kommuneinterne turer eller turer til nabokommunen. Disse
utgjør ca 35 %. 30 % av transportene går over Helgelandsbrua. 13 % av transportene går til Sandnessjøen.
I utredningen ”Havbruksnæringens transportbehov – strukturelle endringer i Nordland” framheves Mo i Rana som
et intermodalt knutepunkt blant annet på grunn av kapasitet mht. containerhåndtering og riksvegen til Sverige
(E12). Aktører har valgt Mo i Rana framfor Mosjøen på grunn av dette, men Mosjøen er et alternativ spesielt for
aktørene på Herøy og Dønna fordi avstanden til Mosjøen er kortere og vil trolig bli forbedret i framtida (kfr.
mulighetene for en 9 km innkorting; se kap. 4.2).
Ferjenes begrensede kapasitet med hensyn til antall tunge kjøretøy, særlig Søvik-Flostad-sambandet, er en
utfordring for godstransporten, og en årsak til at mange velger å bruke Sandnessjøen-Bjørn-sambandet også fra
Herøy. Dette problemet forsterkes av at fiskerivirksomhetene har store sesong- og døgnvariasjoner med hensyn til
sine utgående transporter. I de siste årene har mye av godstrafikken flyttet fra sambandet Sandnessjøen / Dønna
til Søvik/ Herøy. Årsaken til det er standarden på vegnettet på Dønna.
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4

FORVENTET UTVIKLING DE NESTE 10-20 ÅRENE

Ut fra foreliggende planer for Herøy og Dønna kommuner og HALD-regionen er forventet utvikling i regionen
beskrevet og inngår som forutsetninger i analysen. Planleggingen i øykommunene har fokus på mulighetene for å
styrke bosetting, sysselsetting og levevilkår med særskilt vekt på fornyelse og kompetanseutvikling.
4.1 Befolkning og næringsliv på Dønna/Herøy
Herøy og Dønna har, sammen med blant annet Lovund i Lurøy kommune, vært i fremste rekke helt siden 1970tallet når det gjelder utviklingen innen oppdrettsnæringen. Gründeregenskapene har vært og er til stede i i
området. Oppdrettsnæringen besitter i dag høy kompetanse og praktisk erfaring, og det er et stort mangfold i
næringen i Nordland fylke, på Helgeland og i Dønna og Herøy. Området er ideelt for oppdrett.
Folketallet i Herøy og Dønna vil i følge SSB’s prognoser fortsette å synke i årene fremover, kfr. figur 4 og kap.3.1.
Folketallet synker og en anslår at folketallet i henholdsvis Herøy og Dønna er på under 1500, dvs ca 3.000
innbyggere til sammen. Nedgangen er en utfordring å snu.
Det er utarbeidet ”Strategisk næringsplan Herøy kommune 2007-2011”. Hovedmålene med planen er:
1. Kommunikasjon
2. Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv
3. Øke folketallet
4. Hav og maritime muligheter
5. Kompetanse/kompetansearbeidsplasser
Herøy er spesielt opptatt av å forbedre kommunikasjonsforholdene og denne utredningen er et resultat av dette.
Alternativet til en fastlandsforbindelse, som er den beste løsningen for næringslivet, er en forbedret
ferjeforbindelse fra Herøy til Søvik. Et tiltak for å øke folketallet er å legge til rette for boligbygging. Erfaringene fra
Leirfjord er at boligbyggingen skjøt fart etter at bompengeavgiften på Helgelandsbrua ble fjernet.
Oppdrettsnæringen på Herøy er dominert av Marine Harvest som produserte 30.000 tonn i 2006. Virksomheten
har 80 ansatte. En antar en betydelig produksjonsvekst i tida som kommer. Dette skyldes både omstrukturering i
selskapet og strategien om å legge mer av produksjonen i nordlige områder (i forhold til Vestlandet). I 2010 er
utsiktene å produsere 55.000 tonn (kilde Kjell Stokbakken, Marine Harvest). Dette er en vekst (over 80 %) langt
over det en generelt ser for seg i bransjen (25-35 %). Selv om oppdrettsnæringen er gjenstand for
handelspolitiske forhold som i perioder kan legge begrensninger på veksten, er likevel vekst den mest
sannsynelige utviklingsretningen for næringen framover. Ut over forventet produksjonsøkning fram til 2010 kan det
for eksempel være grunn til å forvente ytterligere vekst fra 2010 til 2012. Dette ut fra de smoltutsett som er
gjennomført /planlagt. Dette kan gi ytterligere 15.000 tonn produksjon. En konkret utfordring for Herøysamfunnet
er å reetablere fiskerivirksomhetene som gikk konkurs i løpet av 2006.
Dønna kommune utarbeidet sin strategiske næringsplan i 2004. Planen fokuserer på utviklingsmuligheter innen
fiskeri, landbruk, reiseliv, privat tjenesteyting og betydningen av bredbånd. I tillegg nevner en HALD- samarbeidet
der en blant annet skal se på mulighetene for å etablere et interkommunalt havnevesen.
I vår undersøkelse av virksomhetene på Herøy og Dønna sa flertallet av bedriftene at de hadde hatt en moderat
økning med hensyn til økonomisk utvikling, dvs. vekst i antall ansatte, omsetning og eksport. Virksomhetene var
optimistiske med hensyn til framtida og regnet med en moderat vekst også de neste tre årene. På Herøy er det to
bedrifter som antar at veksten blir sterk, og Marine Harvest er en av disse. På Dønna er optimismen noe mer
dempet, og det er flere som regner med uendret utvikling framover.
Ferjesambandet har betydning for flere av bedriftene, særlig på Herøy. Der hele ti virksomheter sa at ferjens
avgangstider og regularitet utgjorde en begrensning for transporten. Det er imidlertid få som tror at
fastlandsforbindelsen vil være avgjørende for om de får tak i arbeidskraft, men de fleste mener at effekten vil være
positiv. Innpendling til oppdrettsvirksomheten og andre virksomheter vil bli lettere med fastlandsforbindelse.
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Selv om de fleste bedrifter er positive til etableringen av en fastlandsforbindelse, så pekes det på noen viktige
faktorer for enkeltvirksomheter. Det er ikke uten betydning hvor tunnelen kommer over fjorden. Blir et sørlig
alternativ valgt betyr det en omveg for Dønnas bilreisende til Sandnessjøen, mens det ikke er tilfelle for trafikken
fra Herøy. Vegstandarden på Dønna-siden av fjorden i forhold til på Alsten gjør imidlertid at virksomhetene på
Herøy vil prioritere en sørlig forbindelse. Det vil også være slik at bedre tilgjengelighet til Sandnessjøen vil
representere en trussel for noen handelsbedrifter. Blant dem vi intervjuet vil nok flere merke handelslekkasjen.
4.2 Transport og kommunikasjoner
Utbedring mellom Sandnessjøen og Mosjøen.
Dagens rv. 78 har dårlig standard, med smal veg, mange svinger og dårlig bæreevne. Det er vedtatt at det skal
bygges en ny forbindelse mellom rv. 17 og E6. Fra Holand til Brattli (Drevja) skal det bygges ny veg, delvis langs
fv. 242. Den skal tilknyttes Toventunnelen (10,8 km lang) og rv. 17 i Leirosen.
Avstanden mellom Halsøya og Leirosen reduseres med ca. 9 km og reisetiden med 12 minutter. Mellom Osen og
Leirosen reduseres avstanden med ca. 27 km og reisetiden med 34 minutter. Reguleringsplan var til offentlig
ettersyn høsten 2006. Det er planlagt anleggsstart i 2009.
Flyreiser
Vi forutsetter ingen endring i flyplasstrukturen på Helgeland i våre beregninger. Det er imidlertid arbeid på gang for
å få utredet /revurdert om Drevja kan egne seg som flyplass for regionen. En tidligere AVINOR-utredning slo fast
at Drevja egnet seg, men værsituasjonen har satt en, foreløpig stans i deres arbeid. Drevja kan erstatte
kortbaneflyplassene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Tilgjengeligheten til Drevja er brukbar fra de tre
stedene og befolkningsgrunnlaget blir tilstrekkelig stort for en stamruteflyplass. Også i Rana arbeider en med
mulighetene for en ny flyplass. Denne vil imidlertid ikke spille en tilsvarende regional rolle som en lokalisering på
Drevja.
Oppdrettsnæringen i regionen er allerede stor og viktig i nasjonal sammenheng. Dette er en situasjon som kan
vise seg å bli forsterket i tida som kommer. En flyplass er derfor viktig både med tanke på eksport, og ikke minst
for personkontakter som er viktig i all næringsvirksomhet. For oppdrettsnæringen på Herøy og Dønna vil en
fastlandsforbindelse føre til bedre flyplasstilgjengelighet for befolkningen og næringslivet.
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5

TRAFIKKPROGNOSER FOR FASTLANDSFORBINDELSEN

En ny fastlandsforbindelse med tilhørende nedleggelse av eksisterende ferjeforbindelser vil påvirke både
trafikkmønsteret og trafikkutviklingen for de som reiser over fjorden i dag. I tillegg kan et forbedret tilbud føre til
flere reisende, ”nyskapt trafikk”. Utgangspunktet for å beregne konsekvensene av ny fastlandsforbindelse er at
trafikantene får endret reisetid, kjørekostnader og reiseomfang.
Det er gjennomført en enkel trafikkanalyse for å tallfeste endringer i reisetid og kjørelengde, endringer i
reiseaktivitet og reisemål og reisemiddel. Trafikkanalysen har tatt utgangspunkt i dagens antall reisende på ferja
og trafikktall på de hovedvegene som forventes å få trafikkendringer. Endringer i reiseaktiviteten er beregnet ut fra
erfaringstall fra tilsvarende prosjekt andre steder i landet. Det er gjort et anslag på størrelsen av den nyskapte
trafikken ut i fra tilgjengelige data.
De trafikkmessige konsekvensene er beregnet av ny fastlandsforbindelse er beregnet i to trinn:
1. Overføring av eksisterende ferjetrafikk til ny fastlandsforbindelse.
2. Nyskapt trafikk som følge av redusert reisetid og reisekostnad.
5.1 Eksisterende ferjetrafikk
Trinn 1: Overføring av eksisterende ferjetrafikk til ny fastlandsforbindelse
I utgangspunktet antas trafikken med dagens ferjerute å vokse i takt med prognoser for årlig prosent trafikkvekst i
årene fremover. Trafikkveksten i framtida i de ulike fylkene er en funksjon av forventet økonomisk aktivitet i Norge
generelt og i regionene særskilt. I forbindelse med revidering av beregningene det er valgt å ta hensyn til
framtidsutsiktene for oppdrettsnæringen (konf. kap. 3.4) og turistnæringen noe som gir høyere prognoser enn i
tidligere beregninger. Dette gjelder både personbil- og tungtrafikk. Det er brukt 5 % trafikkvekst pr. år for lette kjt.
og 25 % trafikkvekst pr. år for tunge kjt. tom. 2013. For perioden tom 2044 er det brukt 3 % trafikkvekst pr. år for
lette kjt. og 3,5 % trafikkvekst pr. år for tunge kjt.
Åpningsåret for fastlandsforbindelsen er satt til 2015. Med utgangspunkt i dagens fordeling med 91 % lette (=<6m
lengde) og 9 % tunge (>6m lengde) kjøretøy på ferja, er det beregnet at trafikken i år 2015 blir ca. 50 % høyere
enn i år 2008 med fortsatt ferjedrift. Uten fastlandsforbindelse og med fortsatt ferjedrift er det beregnet en vekst fra
år 2015 til 2045 på 420 %.
Tabell 7: Forutsatt trafikkutvikling i analyseperioden for 0-alternativet, antall kjøretøy pr. år og pr. døgn
Antall
kjøretøy
Kjøretøy

Registrert
pr. år
År 2008

Beregnet
pr. år
År 2015 År 2045

Registrert
pr. døgn
År 2008

Beregnet
pr. døgn
År 2015 År 2045

Lette

157 700

215 700

605 200

432

591

Tunge

14 900

48 500

117 500

41

Sum

172 600

264 200

722 700

473

Vekst beregnet
2008-2015

2015-2045

1 658

37 %

280 %

133

322

224 %

680 %

724

1 980

53 %

320 %

Vi antar at biltrafikken som tidligere gikk på ferja, i fremtiden vil få samme reisemønster etter etablering av
fastlandsforbindelse, som når turen gikk med ferje. Denne trafikken vil dermed gi samme prosentvise økning på
vegnettet i området rundt ferja som ferjetrafikken.
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5.2 Nyskapt trafikk
Trinn 2: Nyskapt trafikk som følge av redusert reisetid og reisekostnad
Den nye fastlandsforbindelsen vil utgjøre et bedre transporttilbud for de fleste trafikanter i form av redusert
reisetid, ventetid og ulemper ved bruk av ferje, som for eksempel at en ikke kan reise om natta. Fordelene veier
opp for økte kjøretøykostnader på grunn av lengre strekning å kjøre. En forbedring av transportsystemet vil bidra
til at reisemotstanden blir lavere og at etterspørselen dermed øker. Dette vil medføre en trafikkøkning som
betegnes nyskapt trafikk. Dette er en engangsøkning som kommer i tillegg til de fylkesvise prognosene.
Det finnes en etablert metodikk for beregning av nyskapt trafikk ved forbedring av transporttilbud.
Reisemotstanden måles i ”generaliserte reisekostnader” som er en sammenveiing av reisetid og reisekostnader.
Følgende elementer inngår i beregning av generaliserte kostnader:
 Kjøretøykostnader
 Tidskostnader
 Billettkostnader ferje og bompenger
 Ulempeskostnader ved å være avhengig av ferje
Nyskapt trafikk beregnes som et engangsfenomen, en relativt sett plutselig økning i trafikken som følge av at
ulempen ved å være avhengig av ferje er borte. Det er viktig ikke å ha for store forventninger til nivået på
engangsøkningen. I 1990 var det forventet en 100 % økning i trafikken ut til Kirkøy på Hvaler (utenfor Fredrikstad)
som følge av ny tunnel ut dit fordi en hadde opplevd dette ved ferjeavløsningsprosjektet (tunnel) til Flekkerøy
(utenfor Kristiansand). Flekkerøyprosjektet overrasket utrederne positivt ved å overstige den opprinnelige
prognosen på 74 %. Med hensyn til trafikken i Hvalertunnelen ble kun 30 % økning enda forholdene til dels var
sammenlignbare med Flekkerøytunnelen. På den annen side var engangsveksten høyere enn prognosene for
Hitra/ Frøya-sambandet som var ferdig i 2000. Der ble det 44 % engangsøkning i biltrafikken.
Tabell 8: Registrert engangsvekst Hitra Frøya Fastlandssamband
Prosjekt
Frøyatunnelen
Hitratunnelen
Fjellværøybrua
Sum

Biler
49 %
36 %
55 %
44 %

Passasjerer
13 %
36 %
0%
21 %

(Kilde: www.hffas.no Hitra Frøya Fastlandssamband.no)

Generalisert
kostnad

G0

Etterspørselskurve for reiser mellom
Sone i (eks. Dønna) og sone j (eks. Sandnessjøen)
med reisehensikt i (eks. til-fra arbeid)

Ulempeskostnad
Fergebillett

G1
Tidskostnad

Bompenger
Tidskostnad

Kjørekostnad Kjørekostnad
Trafikkmengde
Trafikk
Alt. 0

Trafikk
Alt. 1
tunnel

Trafikk uten
bompenger

Figur 20: Nyskapt trafikk
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I våre beregninger for å finne et sannsynlig nivå på mengden nyskapt trafikk har vi sammenlignet lette og tunge
kjøretøys generaliserte kostnader før og etter en etablering av tunnel under fjorden. Denne beregningen gir en
engangs trafikkøkning for bilistene til Herøy på ca. 25 %, mens det for reisende til Dønna kan se ut som trafikken
reduseres noe (15 %) i forhold til dagens situasjon. I disse beregningene antok vi samme fjordkryssingskostnader
før og etter, dvs. at bompengenivået var satt like høyt som de ordinære ferjeprisene (ikke rabatterte). Siden
forholdene er annerledes for denne fastlandsforbindelsen enn for Hitra/Frøya-sambandet, kan en ikke regne med
like stor engangsøkning. Det er lenger til en stor by som Trondheim og det er langt færre hytter og fritidsboliger
enn på Hitra og Frøya, og restaurant og hotellnæringen var bedre utbygd der. Fiskeeksporten fra Hitra og Frøya er
også større enn fra Herøy og Dønna. Ut i fra beregningene og forholdene i Sandnessjøregionen er det kommet
fram til et anslag på nyskapt trafikk på 20 %.
I tillegg til nytte som skyldes uavhengighet i forhold til ferje, vil bortfall av bompengeinnkreving etter 15 år føre til
en ny engangsøkning (se figur 21). Denne er også antatt å være på ca. 20 %. Denne er også inkludert i EFFEKTberegningene.
I forbindelse med finansieringsanalysen er det gjennomført beregninger med forskjellig % - verdier for
engangsøkning ved overgang fra ferge til tunnelløsning.

Figur 21: Nyskapt trafikk ved fergeavløsning og bortfall av bompenger
5.3 Trafikk i tunnelen i åpningsåret
Ut fra anslag for nivået av engangsøkningen, sammenligning med erfaringer fra Hitra Frøya Fastlandssamband og
kan det foreventes en engangsvekst på ca. 20 % ved tunnelåpning til Herøy /Dønna sammenlignet med
ferjetrafikken året før. Tabell 9 viser beregnet ÅDT inkludert nyskapt trafikk gjennom fastlandsforbindelsen med
ulik engangsvekst.
Tabell 9: Beregnet trafikk i 2015 med ferje, og med tunnel.

ÅDT
Pr. år

2008
med ferje

2015
med ferje

473
172.600

724
264 200

2015 med 20 %
nyskapt trafikk med
tunnel
868
316 800

Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Asplan Viak AS

22

Forprosjekt – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Rapport 1.12.2007 – revidert 15.1.2010

6

FASTLANDSFORBINDELSE DØNNA, HERØY OG ALSTAHAUG
- TRE FORSLAG TIL TUNNELTRASÉ

Det er valgt å bruke to referanseprosjekt når det gjelder trasévalg og gjennomførbarhet. Det er Atlanterhavsvegen
(Kristiansund-Averøy) og fastlandsforbindelsen mellom Hitra og Frøya. Hitra/Frøya ligger litt tilbake i tid, mens
Kristiansund-Averøy er under bygging. I hovedsak er Informasjon om gjennomføringen av Hitra /Frøya forbindelsen brukt i dette prosjektet.
Grunnlagsmateriale som er brukt er:
 Statens vegvesen, Håndbok 021, Vegtunneler.
 Sjøkotekart generert ut fra Sjøkartverkets multistråledata.
 Digitale Sosi-kart N50 og FKB-data
6.1 Forutsetninger – valg av veg og tunnelstandard
Standardvalg:
Vegen defineres som en H2-veg etter vegnormalstandard. Dimensjoneringsklassen H2 definerer krav til vegens
standard som vegbredder, horisontalkurvatur, vertikalkurvatur etc.
H2, ÅDT 1500 – 4000 :

Figur 22: Tverrprofil
Prosjekteringstabell for H2-veg:
Tabell 10: Prosjekteringstabell
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Tunnelen:
Tunnelprofilet er litt endret i forhold til vanlig H2-veg. Standardvalg for tunnelen er en funksjon av trafikkmengde
og tunnellengde. Vi har valgt tunnelkasse B og Tunnelprofil T8,5.

Figur 23: Tunnelklasse og tunnelprofil
Standard tunnelprofil:

Figur 24: Tunnelprofil
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Spesielle geometrikrav for tunnelen:
Tabell 11: Krav til stigning i tunnel

Her velges toveis trafikk ÅDT 0-1500 med maksimal stigning på 8%.
Tabell 12: Krav til vertikalkurvatur i tunnel

Vegen defineres som H2-veg. Vertikalradius i lavbrekk har spesielle krav for tunneler. Ellers brukes verdiene
i HB 017, Vegutforming.
6.2 Vurdering av aktuelle veg- og tunneltraséer
Det er vurdert tre ulike trasé –alternativer:
1. Alternativ 1, Alstahaug (Sandnessjøen) -Dønna, (nordøstlig trasé)
2. Alternativ 2, Alstahaug - Herøy – Dønna, (midtre trasé)
3. Alternativ 3, Alstahaug - Herøy – Dønna, (sørvestre trasé)
Alternativ 1
Vegen skjærer seg inn i fjellet ved Horvneset, ca 2 km fra Helgelandsbrua. Linja går ned og bøyer av under
Sandnessjøen sentrum. Tunnelen går videre under Skorpa og Hestadsundet før den bøyer av i en sirkel under
Grindfjellet på Dønna og kommer ut ved Hestad. Mellom Sandnessjøen og Skorpa kan sjøbunnen karakteriseres
som flat ned til 300m dybde. Det er meget bratte skråninger på sidene. Skråningene indikerer at det ikke er
løsmasser der. Ca midt i traseen avdekket refraksjonsmålingene sannsynlig fjell 25-30m under sjøbunnen.
Traseen går helt ned til kote -400. Det forutsettes minst 50m fjelloverdekning og i tillegg kommer løsmasselag opp
til sjøbunnen.
Den lange stigningen (8 % over 5km på begge sidene) kan by på sikkerhetsmessige utfordringer -eventuell
varmgang for store kjøretøy, behov for forbikjøringsnisjer og ekstra pumpebasseng etc. Dette er forhold som
vegdirektoratet og senere utredninger må si noe om. Ellers er traseen gjennomførbar og plasseringen er
strategisk god.
Det bør i neste fase gjøres risikovurderinger både med tanke på gjennomføringen og for driften av en slik tunnel.
Risikovurderinger bør gjennomføres for allede aktuelle tunneltraséene. Til sammenlikning kan vi si at verdens
dypeste tunnel i dag er Eiksundsambandet på 288m. Denne vil bli 400m dyp.
Tunnelmunningene berører ingen bygninger. Det er fjell på begge sider der tunnelen munner ut.
Dypeste punkt langs tunnelen i alternativ 1 er kote -395m. Tunnellengde: 11 700m
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Fra VD’s HB 021, Forbikjøringsmuligheter
I henhold til vegnormalenes generelle krav til forbikjøringsmuligheter pr. 5 km veg, vil det ofte være aktuelt å legge
til rette for forbikjøring i tunnel. Forbikjøringsmuligheter sikres ved å sørge for at sikten er tilstrekkelig eller ved å
anlegge ekstra kjørefelt. Behovet for forbikjøringsfelt vurderes på grunnlag av kapasitetsberegning.
I tunneler med toveistrafikk og med stigning ≥ 5 % (se avsnitt 412.4) over en lengde større enn 1 km, skal et eget
forbikjøringsfelt anlegges når ÅDT(20) er større enn 2 500. Feltet begynner senest der hastighetsdifferansen
mellom tungt og lett kjøretøy blir 15 km/t eller større, og bør være minst 1 km langt. I tunneler hvor
forbikjøringsmuligheter skal sikres med tilstrekkelig sikt, bør det tilstrebes å benytte rettlinjer fremfor lange kurver
med store radier. Dette gjelder også for tunneler med forbikjøringsfelt i lange stigninger for å gi muligheter til
forbikjøring for trafikken i retningen med kun ett felt (nedover). Det stilles strenge krav for å åpne for slik
forbikjøring, jfr. håndbok 049.

Figur 25: Kart over alternativ 1
Tunnelpåhuggsområde på Dønna

Tunnelpåhuggsområde på Sandnessjøen

Figur 26 – 27: Påhuggsområder for alt. 1
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Alternativ 2:
Traseen starter ved Sørnavika der den skjærer inn i fjellet under Stokkaåsen. Tunnelen bøyer av under flyplassen,
krysser under Svinøya og fortsetter til Nord-Herøy der den munner ut i krysset mellom Storvatnet og Salsvatnet.
Området er relativt flatt så det er sannsynlig at det blir en kort løsmassetunnel og/eller utstøpning ved
tunnelåpningen. Det er tatt høyde for utstøpning i kostnadsoverslaget.
På Herøy er nødvendig med ca 100m tilstøtende veg, men på Alstahaugsiden er det tatt høyde for opprusting av
1500 m veg. På grunn av veglengden ser vi at vegkostnadene utgjør en merkbar del av totalkostnadene.
Refraksjonsmålingene er litt usikre langs denne traséen. Det er mulig SBP ikke har kunnet penetrere dypt nok til å
finne grunnfjell. Det dypeste laget som er funnet ligger ca 35m under havbunnen. Ellers stikker grunnfjellet opp i
dagen flere steder langs traséen i form av holmer, skjær og øyer.
Dypeste punkt langs tunnelen i alternativ 2 er kote -292m. Tunnellengde: 11 500m

Figur 28: Alternative løsningsmuligheter for påhugg
(alternativ 2)

Figur 29: Kart over alternativ 1
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Tunnelpåhuggsområde på Nord-Herøy
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Tunnelpåhuggsområde på Alstahaug

Figur 30-31: Påhuggsområder for alt. 2
Alle alternativene har flere mulige valg av steder for tunnelpåhugg. Her er det vist to alternative og mulige
løsninger for å komme inn til fjell for alternativ 2 på Alstahaugsiden. I kostnadsberegningene er det tatt med en
relativt stor kostnadspost for opprusting av lokalvegen. Denne kompenseres til en viss grad for økte
tunnelkostnader om rv. 17 kobler seg til ved tunnelpåhugget. Høydedifferansen er 40m som i praksis betyr mellom
500m og 700m lengre tunnel. Kostnadsdifferansene ved ulik plassering av påhugg vil ikke være store i dette
tilfellet. Generelt kan vi si at tunnellengden er det største kostnadselement i slike vurderinger.
Alternativ 3:
Dette alternativet går inn i fjellet rett sør for Vangsgården og i ring under ”Nubben”. Tunnelen bøyer av under
Ørntuva og krysser under Austbø før den dukker opp et stykke inne på Herøy. Traseen er relativt slakk på Herøy
(5 %), noe som gjør at denne traseen blir lang. Slakk kurvatur er nødvendig for å sikre nok fjelloverdekning.
I forbindelse med tilkopling av tunnelutløpet på Herøy medfører dette ombygging av lokalveinettet. Her bør ny
trasé over Finnvika til Gottolsøya vurderes.
Det er funnet lag som ikke er kontinuerlige lag under laveste kontinuerlige lag. Dette kan tyde på at det kan være
dypere ned til grunnfjell. Det er funnet et lag som ligger 30-35m under sjøbunn som kan være grunnfjell.
Grunnfjellet stikker opp flere steder langs traséen.
Alternativ 3 fører til lange transportavstander for de som bor på Dønna. Kostnader på grunn av lengde,
transportavstander og nødvendige investeringer i tilstøtende vegnett gjør at dette alternativet kommer dårligere ut
enn alternativ 1 og alternativ 2.
Dypeste punkt langs tunnelen i alternativ 3 er kote -282m. Tunnellengde: 13 100m
Tunnelpåhuggsområde på Herøy

Tunnelpåhuggsområde på Alstahaug

Figur 33 – 34: Påhuggsområder for alt. 3

Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Asplan Viak AS

Forprosjekt – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Rapport 1.12.2007 – revidert 15.1.2010

28

Figur 32: Kart over alternativ 3
6.3 Generelt for alle vegtraséene.









Trasé: En forutsetning for oppdraget var vurdering av tre skisserte traséer. Traséene er optimalisert for
finne gunstigste kryssingspunkt basert på kartverkets multistråledata. Utløpene på tunnelen bør ikke
ligge under kote 5. I henhold til HB021 skal fjelloverdekningen på undersjøiske tunneler være minst 50 m
og dette er søkt ivaretatt langs profilet.
Stigning: Her er det ivaretatt krav i HB021. Maks stigning er satt til 8 %. Endelig stigningskrav avgjøres i
Vegdirektoratet.
Tilstøtende veger: Felles for alle alternativene er det gjort grove vurderinger av lengde av tilstøtende
veger ved tunnelpåhuggene. Vegene er forutsatt opprustet til fast dekke.
Massetransport: Bygging av tunnelen utløser behov for massedeponering. Det vil være naturlig å
kombinere dette prosjektet med prosjekter med masseunderskudd i området. Litt av massen kan brukes i
opprustingen av tilstøtende veger, men det kan også være lønnsomt, og miljømessig riktig å bruke
massene i andre prosjekter i nærområdet.
Eksisterende veger: I alle alternativene er det i ulik grad behov for opprusting av eksisterende veger i alle
de tre kommunene. Noen prosjekt bør vurderes bygget selv uten fastlandsforbindelse. Kostnader for slik
vegopprusting er ikke vurdert i dette prosjektet.
Fjellkvalitet, berggrunnskart etc: Ut fra bergrunnskart fra NGU, kan det virke som om bergrunnen på
Dønna består av glimmergneiser og glimmerskifer. Langs skorpa ligger et belte med granitt og
granodioritt. Dette er bergarter med god stabilitet. Berget er litt sprøtt, noe som kan gi lekkasjer, men
med god injisering kan det likevel oppnås et godt resultat.
Både på Herøy og på Alstahaug finnes en del marmor og kalkspatmarmor. Se for øvrig figur 35

Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Asplan Viak AS

29

Forprosjekt – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Rapport 1.12.2007 – revidert 15.1.2010

Figur 35: Berggrunnskart
6.4 Sammenstilling av kostnader for de ulike alternativene


Kostnader
Averøytunnelen er 5,7 km lang og 250 m dyp på det dypeste. Maksimal helning er på 10 %. Det er
innhentet anbud i 2006 for tunnelen og kostnadene ligger på ca 80 000 kr/lm. Beløpet inkluderer all
tetting, sikring, alle installasjoner og er inkl mva. Byggeledelse, planlegging og tunnelportaler kommer i
tillegg.
Hitra-tunnelen lå til sammenlikning på 45 000 kr/lm (1995-kroner). Dette var svært lavt selv i 1995.
Ved å vurdere pris og omfang på sammenliknbare prosjekter har dette gitt oss grunnlag for
kostnadsberegning av FADHA. Vi vurderer løpemeterprisen for tunnel til ca 95 000 kr/lm inkl mva. (2007kr). Vi regner også inn kostnader med tilkopling fra tunnelmunning til eksisterende veg.
Alle kostnadene er inkludert mva.
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Kostnadssammenstilling av alternativene:

Alternativ 1
Tunnel (100-11800) (L HOR 11700)
Tilstøtende veger
Kryss
Bomstasjoner/innkreving
Spesielle forhold
Erverv.

Enhet
m
m
stk
stk
RS

Mengde
11 732
500
2
1
1

Sum inkl.mva

Enhetspris
Sum mill.kr
95 000
1 114 540 000
20 000
10 000 000
2 000 000
4 000 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000

2 000 000
1 136 540 000

Alternativ 2
Tunnel inkl. påhugg (100-11600)(L HOR 11500)
Tilstøtende veger
Kryss
Bomstasjoner/innkreving
Spesielle forhold Usikkert påhugg Herøy
Erverv.

Enhet
m
m
stk
stk
RS
RS

Mengde
11 526
1 800
2
1
1
1

Sum inkl.mva

Enhetspris
Sum
95 000
1 094 970 000
20 000
36 000 000
2 000 000
4 000 000
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000
1 147 970 000

Alternativ 3
Tunnel (100-13200)(L HOR 13 100)
Tilstøtende veger
Kryss
Bomstasjoner/innkreving
Spesielle forhold Usikkert påhugg Herøy
Erverv.

Enhet
m
m
stk
stk
RS
RS

Sum inkl.mva

Mengde
13 124
2 000
3
1
1
1

Enhetspris
Sum
95 000
1 246 780 000
20 000
40 000 000
2 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
4 000 000
1 307 780 000

Kostnadene som er beskrevet inkluderer ikke utredningskostnader i forkant av byggingen. I forbindelse med
fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya ble utarbeidet et omfattende rapportbibliotek. Denne dokumentasjonen har
vi brukt som grunnlag i vurderingene. Det må i dette prosjektet påregnes kostnader i forbindelse med planlegging
og dokumentasjon i forkant av byggingen noe som kommer i tillegg til oppgitte kostnader.
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6.5 Brasøy – eventuell forbindelse til Herøy

Figur 36: Forslag til trasé for Brasøyforbindelsen
Brasøy-forbindelse bør vurderes uavhengig av fastlandsforbindelsen. I figuren over vises forslag til trasé som viser
mulig sammenbinding av Brasøy med Tenna (som har forbindelse med Herøy). En av fordelene med dette
prosjektet er at ferjestrekningen fra Søvika blir vesentlig forkortet.
Vegen består for det meste av fylling med én bru med 200m spenn (33m høy) over farleden. I en senere planfase
bør det vurderes om spennvidden for brua kan reduseres noe, for eksempel ned mot 150m.
Ut fra en overordnet mengdebetraktning har vi laget et kostnadsestimat for forbindelsen:
Det forutsettes en 5,5m – 6m bred veg og 7m -7,5m bred bru (inklusive rekkverk).
Bru (200m*8m)
Dekke, overbygning
Fyllingsmasser (spreng, transp)
Sum

Mengde/enhet
Kostnad
200 m
ca 200 000 kr/m
ca 3 300m
ca 4 500kr/m
3
1 000 000m
ca 80 kr/m3
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6.6 Alternativ forbindelse med kort tunnel

Figur 37: Mulig trasé fra Søvik via Altra til Brasøya.
Viser en alternativ trasé med kort tunnel. Alternativet omfatter tunnel på 7 700m mellom Søvika og Altra. Ellers er
vegen lagt på fylling mellom Altra og Brasøya med bru over Farleden. Tunnelen blir ca 290m dyp.
Løsningsalternativet forutsetter også Brasøyforbindelsen blir bygd.
I denne omgangen er det valgt å forkaste alternativet av flere årsaker:
 Traseen gir lange transportavstander fra Dønna og Herøy.
 Ut fra et miljøperspektiv vil fyllingen skape en del utfordringer.
 Omfattende opprusting av lokalvegene. Dagens vegnett vil gi dårligere trafikkforhold for gjennomgående
trafikk.
 Anleggskostnadene er omtrent på samme nivå som alternativ 1 og 2.

Bru (120m*8m)
Dekke, overbygning
Fyllingsmasser (spreng, transp)
Tunnel
Brasøyforbindelsen
Sum

Mengde/enhet
Kostnad
120 m
ca 200 000 kr/m
ca 8 800m
ca 31 000kr/m
7 700m

95 000kr/m

Sum
24 000 000,~273 000 000,~732 000 000,~135 000 000,1 164 000 000,-

6.7 Videre undersøkelser
Det vil være nødvendig med omfattende geologiske undersøkelser med boring langs aktuell trasé fra båt,
opptaking av prøver analyser og rapportering. Analyseomfanget vil være avhengig av fjellkvaliteten.
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7

NYTTE AV FASTLANDSFORBINDELSE FOR DØNNA/HERØY

Forprosjektet av en ny fastlandsforbindelse er gjennomført på et overordnet plannivå, og temaene som utredes er
tilpasset dette nivået. De viktigste temaene i nyttevurderingene transportkostnader, reisetid og tilgjengelighet,
nyskapt trafikk og virkninger for næringslivet og befolkningen lokalt og regionalt.
Dataprogrammet EFFEKT er benyttet til forenklede beregninger for kunne si noe om hvilken retning resultatene
for hvert tema tar og noe om størrelsesforholdet mellom de ulike tema. Dette dataprogrammet er et verktøy for
samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av veg- og trafikktiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte
knyttet til Statens vegvesen Håndbok 140 Konsekvensanalyser. Det understrekes at de beregningene som er gjort
i denne fasen av arbeidet gjennom forprosjektet, er basert på en sterkt forenklet innlegging av datagrunnlag i
beregningene. Det er benyttet standardverdier som ligger inne i EFFEKT for kostnadstall og andre parametre.
I forprosjektet er det presentert utdrag av resultatene fra nytte-kostnadsanalysen. Det vil være behov for mer
detaljert innlegging av data og beregninger i senere faser.
I beregningene er det forutsatt at fastlandsforbindelsen åpner i år 2015 (= sammmenligningsår), og den
påfølgende 30-årsperioden (2015-2044) er benyttet som analyseperiode. Prosjektområdet er avgrenset av
Helgelandsbrua i nordvest, Søvik og Herøy ferjeleier i sør og Solfjellsjøen i Dønna i nord (se figur s. 3). For
nyskapt trafikk er kjørestrekning til Mosjøen med i beregningene. 0-alternativet (med ferje) og
utredningsalternativene (med fastlandsforbindelse) er basert på samme forutsetninger når det gjelder
eksisterende vegnett. Utover vegforbedringer i tilknytning til fastlandforbindelsen er det ikke lagt inn forbedringer
på vegnettet i retning Mosjøen. I alternativene 1, 2 og 3 er det fortsatt ferjeforbindelse til Austbø og Løkta, og
fastlandsforbindelse til Brasøy. Det er brukt 20 % nyskapt trafikk både ved åpning av tunnelen og ved fjerning av
bompengeinnkrevingen etter 15 år.

Figur 38: Fastlandsforbindelsen mellom Alstadhaug og Dønna/ Herøy i 3 alternativer
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7.1 Samfunnsøkonomiske virkninger for trafikanter og miljø
Kjøretøykostnader
De samfunnsøkonomiske beregningene av kjøretøykostnadene for biltrafikken omfatter kostnader for drivstoff,
dekk og olje, reparasjoner og service, kapitalkostnader (lette biler) og avskrivninger (tunge biler), og kostnader
som henger sammen med kjørelengde.
Det antas samme retningsfordeling på trafikken i utredningsalternativet som i 0-alternativet. Det er ikke foretatt
undersøkelser blant reisende på ferja for å finne ut hvilken retning trafikken går på fastlandet. Retningsfordeling på
trafikken er hentet fra Vegdirektoratets Regionale transportmodeller.
Kjøretøykostnader for hele analyseperioden
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

endring i forhold til
Alternativ 0

- 1 912 mill.
- 2 589 mill.
- 2 739 mill.
- 2 917 mill.

- 677 mill.
- 826 mill.
- 1 004 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
Beregningene, avhengig av alternativ, viser at kjøretøykostnadene øker mellom 680 mill. kr og 1 004 mill. kr for
hele analyseperioden når fastlandsforbindelsen etableres. Dette skyldes at størstedelen av trafikken får økte
kjørelengder med den nye forbindelsen. Alternativ 1 har de laveste kjøretøykostnadene.
Tidskostnader
Reisende med bil til/fra Dønna/ Herøy får betydelig kortere samlet reisetid til fastlandet ved at de sparer ferjetid og
ventetid fordi en kan reise når en selv ønsker, og ikke akkurat når ferja går.
I samfunnsøkonomiske beregninger inngår ventetid, som er vanlig å sette til en fjerdedel av, eller den halve tiden
mellom avgangene, avhengig av om ferjeleiet ligger nær by eller ikke.
EFFEKT beregner tidskostnader som i dette prosjektet omfatter tidskostnader for sjåfør og passasjerer i lette
kjøretøy, tidsavhengige driftskostnader (inklusiv sjåfør) for tunge kjøretøy og reise- og ventetid i ferjesamband.
Tidskostnadene blir presentert som totale kostnader, diskontert, for hele analyseperioden fra år 2015 til 2044.
Tidskostnader for hele analyseperioden
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

endring i forhold til
Alternativ 0

- 4 094 mill.
- 3 285 mill.
- 3 485 mill.
- 3 695 mill.

809 mill.
609 mill.
399 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
Beregningene viser at en fastlandsforbindelse reduseres tidskostnadene mellom 399 mill kr og 809 mill. kr. totalt
for hele analyseperioden år 2015-2044 avhengig av alternativ. Endringen skyldes i første rekke at ventetiden på
ferje blir fjernet. Alternativ 1 medfører størst reduksjon i tidskostnadene.
Drift og vedlikeholdskostnader
I EFFEKT er drift og vedlikeholdskostnader delt inn i to hoveddeler: generelle vedlikeholdskostnader og
tilleggskostnader.
De generelle kostnadene dekker vanlig vedlikehold for delarbeider som gjøres langs alle vegstrekninger.
Kostnadene vil variere avhengig av vegstandard, trafikkmengde og klimatiske forhold.
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Tilleggskostnader er kostnader som er spesielle for den enkelte lenke. I dette prosjektet gjelder dette ferjekaier og
tunner. Det er brukt høyere vedlikeholdskostnadene for tunnel enn standard i programmet da dype undersjøiske
tunneler har betydelig høyere vedlikeholdskostnader enn vanlige tunneler. i programmet.
endring i forhold til
Alternativ 0

Drift og vedlikeholdskostnader
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

- 184 mill.
- 355 mill.
- 337 mill.
- 366 mill.

- 151 mill.
- 153 mill.
- 182 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
Alle alternativene medfører nesten en dobling av drift og vedlikeholdskostnadene.
Nyskapt og overført trafikk
Et bedre transporttilbud fører til økt transport og reisehyppighet. Reiser som tidligere ikke ble utført på grunn av
lang reisetid eller andre ulemper, blir nå i større grad gjennomført. Ved at ferja blir erstattet med en undersjøisk
tunnel, blir en barriere mot transport redusert. Reiser som tidligere ikke ble gjennomført på grunn av for eksempel
dårlig vær eller nattstenging, kan med undersjøisk tunnel lettere gjennomføres. Nyskapt trafikk har nytteverdi for
befolkning og næringsliv.
Fastlandsforbindelsen vil også kunne få overført trafikk fra hurtigbåten. Reisende som tidligere foretrakk hurtigbåt
fremfor ferje, kan nå velge å benytte bilen med den store fleksibiliteten det medfører i forhold til reisetidspunkt og
reisemål. Reisende med hurtigbåten er ikke tatt med i EFFEKT- beregningene, det er forutsatt at disse reisende
ikke endrer reisemønster eller reiseaktivitet.
Beregning av nytten for nyskapt trafikk gjøres manuelt utenfor EFFEKT for det første året. Nytten av nyskapt
trafikk omfatter endring fra 0-alternativet til utredningsalternativet i kjøretøy-, tids- og ulempeskostnader for den
nyskapte trafikken. Nytten for det første året legges inn i EFFEKT, og programmet beregner nytte for hele
analyseperioden. Beregningene inkluderer også nytten som skapes når bompengene faller bort, kfr. figur 22.
Nytte av nyskapt trafikk for hele
analyseperioden
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

endring i forhold til
Alternativ 0
0
99 mill.
106 mill.
76 mill.

99 mill.
106 mill.
76 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
Alternativ 2 gir størst NYTTE for den nyskapte trafikken.
Ulykker og miljøkostnader
EFFEKT beregner også ulykkeskostnader ut fra normale ulykkesfrekvenser på vegnettet. Ulykkeskostnadene
henger sammen med antall utkjørte km i analyseområdet inkludert nyskapt trafikk.
Ulykkeskostnader for hele analyseperioden
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

endring i forhold til
Alternativ 0

- 645 mill.
- 952 mill.
- 1 017 mill.
- 1 067 mill.

- 307 mill.
- 372 mill.
- 422 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
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Endringer i global luftforurensning (CO2) og lokal luftforurensning (NOX) er beregnet og omregnet til
miljøkostnader. Forurensningen går ned med fastlandsforbindelsen, fordi utslipp fra ferja som langt overstiger økt
utslipp fra biltrafikken fjernes.
Miljøkostnader for hele analyseperioden
Alternativ 0 med ferje
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

endring i forhold til
Alternativ 0

- 129 mill.
- 97 mill.
- 101 mill.
- 107 mill.

32 mill.
27 mill.
22 mill.

Tallene gjelder hele analyseperioden år 2015-2044, diskontert og gitt i felles prisnivå 2009.
Alternativ 1 gir de største besparelsene i miljøkostnadene.
Ferjekostnader
Når fastlandsforbindelsen åpner forutsettes det at to ferjestrekninger legges ned og samfunnet sparer kostnader til
ferjedrift. Med fortsatt ferje til Austbø/ Brasøy og Løkta vil det bli moderat reduksjon i ferjekostnadene.
Ferjekostnadene som beregnes er summen av ferjens drifts- og kapitalkostnader. I EFFEKT-beregningene er det
valgt å la programmet beregne nødvendig ferjemateriell med grunnlag i kravene til åpningstid, frekvens og
kapasitetsutnyttelse. Nødvendig ferjemateriell blir beregnet på nytt for hvert år i analyseperioden, selv om det ikke
er realistisk for et konkret samband. Dette gjør at ferjekostnadene som beregnes i EFFEKT ikke vil være helt
korrekte, men vil være en tilnærming. Dette betyr at EFFEKT-beregningene kanskje underslår noe av nytten ved
besparelsene av ferjeavløsningen fordi modellen velger en noe biligere løsning enn den som eksisterer.
Besparelsene i virkeligheten er med andre ord litt større enn det våre beregninger viser. Framtidig ferjekostnader
kan være vanskelig å beregne da de vil avhenge av nødvendig kapasitet og behovet for utskifting av ferjen.
I finansieringsplanen (kfr. tabell 13) brukes de reelle kostnadene for dagens ferjer.
Sammenstilling nytte- kostnadsanalyse
I forbindelse med revideringen av beregningene er det nå valgt å presentere nettonytten og nytte/ kostandsbrøken
for alternativene.
Alle alternativene er beregnet til å få negativ samfunnsøkonomisk nytte. Det er stor spredning mellom
alternativene. Alternativ 1 er klart det beste alternativet. Det som gjør at alternativ 2 kommer dårligere ut enn
alternativ 1 er større transportarbeid.

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Investering
1000kr.
1 360
1 372
1 543

Netto nytte - NN
1000kr
-302
-577
-1 199

NN pr.
budsjettkrone
-0,34
-0,74
-1,32

7.2 Bompenger
Fastlandsforbindelsen forutsettes delfinansiert ved hjelp av bompenger. Nivået på bompengesatsene må tilpasses
ferjekostnadene og ikke være så høye at de fører til at folk velger å avstå fra å reise ut til øyene, eller inn til
fastlandet. Beregninger viser at engangsøkningen kan bli ca. 20 % dersom bompengesatsene settes lik
ferjebilletten (uten å ta hensyn til rabattene). Prisene som ble brukte var 82 og 554 kr for hhv. lette og tunge
kjøretøy. Det er heller slik at en ikke kan legge bompengetaksten så høyt som en vil. I dag er det akseptert å
legge nivået maksimalt to takstsoner høyere enn dagens ferjebillettnivå. Når en tar hensyn til rabatter, vil en ligge
litt lavere enn det nivået som gav 20 % engangsøkning (74 og 499 kr). Dersom prisene hadde vært 120 kr og 650
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kr for henholdsvis lette og tunge kjøretøy, ville en knapt få noen engangsøkning i trafikken. En prisøkning på 46 %
for lette og 17 % for tunge kjøretøy i forhold til det nivået som 20 % engangsøkning illustrerer hvilket prisnivå som
ikke fører til engangsøkning.
Det har vist seg at forhåndsinnkreving av bompenger som et tillegg på ferjeprisene i en periode før anleggsstart
har fungert positivt. For det første bidrar det til god økonomi i prosjektet. For det andre vil bompengenivået ikke
komme som en negativ effekt. Ulempen er at publikum betaler for et gode de ennå ikke har fått. Normal lengde for
forhåndsinnkreving er 3 år, men unntak har blitt akseptert tidligere som følge av forsinket oppstart.
Innkrevingskostnadene er antatt å være 3,4 mill. kr per år.
EFFEKT beregner bompengeandelen, dvs den andel av de offentlige investeringene som bompengeinntektene
utgjør. Seinere i rapporten er det vist en finansieringsanalyse. Metodikken og inngangsdataene for beregning av
bompengeandel i Effekt og i finansieringsanalysen er forskjellig. Det er valgt å legge vekt på resultatene fra
finansieringsanalysen når det gjelder finansiering av prosjektet.
7.3 Næringsutvikling og lokale/regionale virkninger
Næringsutvikling
Arbeidsmarkedet endres ved at det etableres en fastlandsforbindelse. Tilgjengeligheten mellom de ulike
bostedene og arbeidsplassene forbedres på to måter. Alle får døgnkontinuerlig mulighet for å reise mellom
Herøy/Dønna og Alstahaug. For omtrent halvparten av de reisende fra Herøy og Dønna vil også reisetida kortes
ned som følge av at en slipper ferjereisen og ventetida i ferje kø. Dette gjør at mulighetene for den enkelte til å ta
jobb på fastlandet eller på øyene blir enklere og dermed større. Arbeidsmarkedet vil bli mer integrert og det bør bli
lettere å rekruttere folk til ledige stillinger. Det vil imidlertid være forskjellig for de ulike delene av øyene Herøy og
Dønna alt avhengig av hvor fastlandsforbindelsen kommer. Velger en et av de sørlige alternativene påføres
arbeidstakerne som skal til/fra Dønna en omveg i forhold til i dag.
Private virksomheter får endrede og stort sett forbedrede vilkår. De oppnår forbedringer i regulariteten. Ferjene er
oftere innstilt enn tunnelen stengt. For eksportvirksomhetene, dvs. i oppdrettsnæringen, som er avhengig av når
siste ferje går, vil en fastlandsforbindelse bety at produksjonen ikke lenger blir avhengig av når ferjene går, det vil
si når lastebiltransporten må dra. Dette vil kunne gjøre det mulig med treskiftsordning eller døgnkontinuerlig
drift.Transporten vil i stedet bli en funksjon av produksjonen, og når leveransen må være framme i markedene. På
Hitra og Frøya opplevde en at hovedgevinsten i tillegg til dette var enklere skiftordninger. Dette innebærer større
produksjonsmessig fleksibilitet som ofte har vist seg viktigere enn den transportmessige gevinsten en måtte oppnå
siden transportene er svært lange og endringene kan være marginale.
Marine Harvest på Herøy forventer en betydelig produksjonsøkning fram til 2010, fra en produksjon på 30.000
tonn i år til 55.000 tonn i 2010. Marine Harvest som er verdens største oppdrettsselskap, gjennomfører imidlertid
strukturvurdering av virksomheten ved jevne mellomrom. Bare de siste 4 årene har det vært to slike vurderinger. I
begge tilfellene var Herøy nedleggingstruet. I gjeldende strategisk plan har de forutsatt fastlandsforbindelse til
Herøy. Uten signaler om fastlandsforbindelse kan Herøy ligge dårlig an ved neste strukturvurdering. Marine
Harvest med følgevirkninger utgjør en stor del av den private sysselsettingen i Herøy og en betydelig andel av
sysselsettingen i Dønna. En nedlegging av Marine Harvest kan få katastrofale følger for øysamfunnet.
Turistnæringen vil også oppleve bedre tilgjengelighet og kan nyte godt av det. Det kan for eksempel bli slik at
reisende til verdensarvprosjektet Vegaøyene vil reise via vestre deler av Herøy.
Varehandelen vil på sin side kunne oppleve noe større handelslekkasje til Sandnessjøen med sine kjøpesentre og
større vareutvalg enn det en har på øyene i dag.
Lokale virkninger
Arealbruken vil kunne endre seg på Herøy eller Dønna som følge av fastlandsforbindelsens lokalisering. Hvis en
vil forsterke virksomheten på øyene, men samtidig ha kortest mulig transport ut dit fra Sandnessjøen vil et sted i
nærheten av tunnelåpningen være aktuelt. Velges det nordlige alternativ (alt.1) så vil dette kunne styrke Bjørn
som tettsted/bosetting. Avstanden er heller ikke lenger enn at Solfjellsjøen trolig ikke svekkes, dvs. blir mindre
aktuelt som lokaliseringssted for privat og/eller offentlig virksomhet. Men dette vil være en for stor avstikker for
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Herøys befolkning til at de velger å reise dit til fordel for å kjøre rett til Herøy. Konsentrasjonstendenser har vært
en klar utviklingstendens i begge øykommunene. Tettstedsstørrelsen vil i seg selv være med å forsterke sitt
potensial for ytterligere vekst. Herøy tettsted vil ligge nær både alternativ 2 og 3 sine tunnelåpninger.
Dersom fastlandsforbindelsen blir et faktum vil den kunne utløse behov for opprusting av det lokale vegnettet.
Dette avhegner litt av hvilket alternativ som eventuelt blir valgt. Dersom alternativ 1 velges, vil det være behov for
forbedringer i skaret mellom Døpnessund og Skard, eventuelt en ny forbindelse på sørsida av Dønna fram til
Døpnessund. Dersom alternativ 2 eller 3 velges, vil det være en forbedring av det lokale vegnettet dersom en fikk
en kortere forbindelse mellom Herøy og Solfjellsjøen på nordsida av Dønna. Uansett alternativ er det behov for
en bedre veg fra Nord Herøy over brua til Herøyholmen.
Bedre tilgjengelighet til øyene vil gjøre det mer attraktivt å bli boende der selv om en har arbeidssted i
Sandnessjøen. Samtidig kan noen resonnere slik at de beholder huset som fritidsbolig og velger å flytte til
Alstahaug fordi tilgjengeligheten til øyene som fritidsreisemål er blitt forbedret. Vi tror mest på det første
resonnementet. Herøy og Dønna har et stort antall fritidsboliger i dag. Bedre tilgjengelighet vil øke attraktiviteten
som hytteområde, særlig i byer som Mosjøen og Mo i Rana.
Fritids- og kulturtilbudet for de som bor på Dønna/ Herøy øker med en fastlandsforbindelse da de ikke lenger vil
være avhengig av siste ferje hjem om kvelden. Det blir også lettere å utnytte tilbudet over hele døgnet siden en
ikke blir avhengig av om det er plass på ferga og ferjetidene, men kan ankomme Sandnessjøen ”just-in-time”.
(Dette gjelder også for reisende ut til øyene på arrangementer der.)
Regionale virkninger
Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD-samarbeidet) utgjør en felles befolknings-, arbeids, og
serviseregion og har sammen hatt status som omstillingskommuner de siste årene. HALD-samarbeidet har knyttet
kommunene sterkt sammen og det samarbeides tett på en rekke felter. For eksempel så skal en opprette et felles
næringsselskap. Herøy og Dønna, som er adskilt fra de øvrige to på grunn av manglende fastlandsforbindelse,
samarbeider etter hvert stadig tettere, for eksempel innen landbruk og barnevern.
En fastlandsforbindelse vil gjøre det langt lettere å samarbeide fordi en funksjonelt vil bli tettere knyttet sammen.
Det kan dreie seg om samarbeid som alt foregår (avfallsinnhenting) og det kan dreie seg om forhold en ikke
samarbeider om i dag (brannvesen). Den prosessen som HALD-samarbeidet har startet vil kunne bli langt
sterkere, og få store samfunnsmessige, positive konsekvenser dersom en fastlandsforbindelse etableres. En
fastlandsforbindelse aktualiserer også kommunesammenslåing.
Dersom en legger ned riksvegferjene mellom Sandnessjøen og Bjørn, og Søvik og Flostad, må fylkeskommunen
drifte ferje til Løkta og Brasøy og Austbø. Dette kan få konsekvenser for tilbudet, men i hvilken grad er vanskelig å
forutse, men en reduksjon i antall avganger er ikke usannsynlig.
Det er ikke slik at et en fastlandsforbindelse vil endre senterstrukturen i denne bolig, arbeids- og service- (BAS)
regionen. Men Sandnessjøen vil på sikt styrke sin stilling som regionsenter og kan dermed gi et bredt
servicetilbud. Dette er i tråd med Fylkesplanen for Nordland for perioden 2004-2007 som sa (s.27):
Transportløsningene må tilrettelegge for regional bruk av senterfunksjonene både i arbeid og fritid.
En må regne med at fastlandsforbindelsen vil føre til økt bilhold på øyene til tross for en stadig eldre befolkning.
Dette øker mulighetene for at de handler mer i Sandnessjøen som har størst tilbud.
7.4 Forholdet mellom Herøy/Dønna og Sleneset/Lovund/Træna
Dersom en i forbindelse med fastlandsforbindelsen til Herøy/Dønna skulle etablere en ny ferjeforbindelse til
Lovund, Sleneset og Træna så ville det åpne for andre reisemønster enn det en har i dag. En kan tenke seg å
etablere et nytt ferjeleie på Nordøyvågen for å få kortest mulig ferjeforbindelse. Det vil koste anslagsvis 35
millioner kroner, noe som innebærer en kostnadsøkning i hele prosjektet på ca. 3 %.
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Innbyggerne og næringslivet i Lurøy og Træna kommuner har i dag gode forbindelser til fastlandet via ferje- og
hurtigbåtruter. Anløpsstedet for bilferjene er Stokkvågen, drøye 60 km fra Mo i Rana. Hurtigbåtrutene har
forbindelse til både Bodø, Nesna og Sandnessjøen. Det er i dag nesten ingen bilturer fra Lurøy og Træna som har
Sandnessjøregionen som reisemål. En hurtigbåttur fra Træna til Sandnessjøen tar 2 timer og 45 minutter, mens
en biltur fra Træna til Mo i Rana tar drøye 3 timer. Mo i Rana er en større by enn Sandnessjøen og har et større
tilbud med hensyn til varer og tjenester, så det er mer attraktivt å reise til Mo med bil enn med hurtigbåt til
Sandnessjøen for å handle.
Det er liten eller ingen pendling mellom Træna /Lurøy og Sandnessjøregionen. En hurtigbåt tur til Lovund tar 25
minutter, mens en bruker 55 minutter til Sleneset. Hurtigbåten bruker ca 2 timer fra Lovund til Sandnessjøen (ruta
går via Nesna). Med et ferjeleie på Nordøyvågen (for øvrig en gammel idé), vil en biltur til Sandnessjøen fra
Lovund ta ca. 2 timer og 45 minutter med alternativ 2. Fra Lovund til Mo i Rana bruker en i dag drøye 3 ½ time
med ferje. Dette gir en reduksjon av reisetida på over 20 % og vil kunne føre til at Lovund blir mer knyttet til
Sandnessjøen enn Mo i Rana. Fra Sleneset bruker en 2 timer og 50 minutter til Mo i Rana med ferje. En direkte
forbindelse fra Sleneset fil Nordøyvågen vil få omtrent samme reisetid.
Sleneset og Lovund kan ikke begge få direkte forbindelse til Dønna. Det er mest aktuelt å tenke seg at det er
Lovund som får direkte forbindelse siden tungtrafikkandelen er størst herfra. Ca. 15 % av kjøretøyene fra Lovund
er tungtrafikk. For tungtrafikken som skal sørover til Trondheim og Oslo vil Lovund-Dønna bety innspart reisetid.
For tilreisende sørfra, for eksempel fra Mosjøen eller Trondheim, vil en fastlandsforbindelse og ny ferje fra
Nordøyvågen gi henholdsvis 30 m og 15 % reduksjon i reisetida til Lovund. Men det innebærer ingen stor forskjell
i forhold til å reise til Træna via Stokkvågen. Hvis Sleneset blir anløpt etter Lovund i en ny ferjerute er det raskere
å reise via Stokkvågen. Hvis Lovund blir anløpt etter Sleneset oppnår en kun en mindre reduksjon (ca. 20
minutter) for de reisende sørfra til Lovund og Sleneset.
Tungtrafikken fra Lovund utgjør 10 kjøretøy per dag, men disse, som frakter verdifullt gods, vil kunne få betydelig
spart tid. For eksporten fra oppdrettsvirksomheten på Lovund er dette viktig. Denne trafikken utgjør anslagsvis 5
tunge kjøretøy ut per dag. En kan imidlertid ikke regne med at all denne trafikken skal helt til Trondheim eller Oslo
i framtida. Noen kan kjøre til Mo i Rana for omlasting til togtransport derfra (kfr. kap. 3.4 Mo i Rana som intermodal
knutepunkt).
Modolv Sjøseth AS på Træna, som er et av Norges største sildemottaksanlegg, ønsker å legge om deler av sin
virksomhet. Det er ønskelig å flytte transport av produktene fra båt over til bil, for å oppnå bedre betingelser i
markedet. Med en ferjeforbindelse til Dønna (via Lovund), vil en spare 21 minutter til Mosjøen i forhold til en rute til
Stokkvågen4. Dette er over 7 % reduksjon av reisetida. Det er imidlertid svært vanskelig å anslå hvor mange
kjøretøy det kan være snakk om. Hvis en kommer opp på dagens nivå for Marine Harvests transportbehov tilsier
det 10 kjøretøy i årsdøgntrafikk.
7.5 Aktuell finansieringsløsning for sammenlignbare prosjekt i Møre og Romsdal
I forarbeidene for etablering av Imarsundprosjektet på Nordmøre (Kfr. St.prp.nr. 69 (2003-2004)), ble det gitt
samtykke til et tilskudd til prosjektet fra Kommunal- og regionaldepartementet, men på følgende vilkår:
 De berørte kommuner ble sammenslått
 Prosjektet måtte være fullfinansiert
Samtidig gikk de to berørte kommunene Tustna og Aure inn med et tilskudd fordelt over 5 år. Vedtakene om dette
tilskuddet ble fattet i disse to kommunene og bygger også på sammenslåing, slik at deler av innsparte midler som
følge av dette kan brukes som tilskudd til Imarsundprosjektet.

Dette er imidlertid avhengig av flere forhold; hvilket alternativ som velges for tunnel (med alternativ 1 sparer en mer), hvilken
type ferje som går mellom Træna og Stokkvågen og hvor mange anløpssteder det er underveis (det er antatt direkte rute).
4
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De enkelte poster i finansieringsplanen for Imarsundprosjektet er:






Forskottering – innsparte tilskudd til drift av ferjesambandene
Forskottering – innsparte tilskudd til kapitalkostnader for ei ferje
Tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet
Tilskudd fra Tustna og Aure kommune
Bompenger (må også dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet)

Tabell 13: Sammenligning mellom prosjektene Imarsundprosjektet - Eiksundsambandet

Imarsundprosjektet
Mill 2004 kr

%

180

47

Tilskuddsbehov – statlige midler
Forskottering – innsparte tilskudd drift av ferjesambandene

Eiksundsambandet
Mill 2007 kr
644

%
70

Forskottering – innsparte tilskudd kapitalkostnader for ei ferje
67
18
Tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet
15
4
Tilskudd fra berørte kommuner
18
5
92
10
Bompenger (må også dekke innkrevingskostnader og drift av
100
26
184
20
bompengeselskapet)
Totalt
380
100
920
100
1) En fastlandsforbindelse gir store muligheter for et tettere samarbeid/kommunesammenslåing som vil gi
store samfunnsgevinster. Dette bør gjenspeiles i et betydelig bidrag fra departementet.
I en periode fryktet Vegdirektoratet for at det kunne bli aktuelt å øke kostnadsoverslaget for Imarsundprosjektet en
del, noe som ville kreve statlige midler innenfor fylkesfordelt ramme eller styrke finansieringen på annen måte. På
denne bakgrunn satte Imarfinans AS i gang en prosess for å få på plass en garanti for en toppfinansiering:





Ytterligere tilskudd fra Aure og Tustna kommuner
Tilskudd også fra Smøla og Kristiansund kommuner
Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilskudd fra Nordmøre Energiverk AS

7.6 Finansieringsanalyse
Det er gjennomført en finansieringsanalyse for de tre utredningsalternativene av undersjøisk tunnel mellom
Alstadhaug og Herøy/Dønna. Beregningene er basert på reviderte trafikkprognoser
Følgende forutsetninger brukt i beregningene:













Åpningsår for tunnelen 2015.
Bompengeperiode 15 år.
Analyseperiode 30 å.r
Løpetid lån 30 år.
Kalkulasjonsrente 6 %.
Bomavgift 85 kr. for lette kjt. og 430 kr for tunge kjt. (som dagens fergebillett) tillegg kommer 17 % rabatt.
Engangsøkning i trafikken ved åpningen av tunnel beregnet for 3 alternativ 20 %, 40 % og 50 %.
Engangsøkning i forbindelse trafikk ved fjerning av bompengeinnkreving: 20 %.
Drift av bomstasjon kostnader til bompengeinnkrevingen er satt til 3,5 mill kr. år.
Drift og vedlikehold av tunnelen er satt til 8 mill kr.
Kapitalutgifter (kostnader til kjøp av ny ferge) til ferge er satt til 250 mill kr.
Beregningene er gjennomført etter nåverdiprinsippet.
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Tabell 14 Trafikkgrunnlag for finansieringsanalysen:
Antall kjøretøy

Registrert Registrert
pr. år
pr. døgn

Beregnet ÅDT pr. døgn
inkl. nyskapt trafikk -20 % i 2015 og 2030
(i parentes står %-andel nyskapt )
År
År 2015
År 2030
2045
709 (118)
1425 (238)
2387

Kjøretøy

År 2008

År 2008

Lette

157 750

432

Tunge

14 910

41

159 (27)

298 (50)

464

Sum

172 660

473

868 (145)

1723 (288)

2851

Tabellene for finansieringsanalysen viser at inntektene for alternativ med samme nyskapt trafikk er like, samt også
rentekostnadene og driftskostnadene (i finansieringsanalysen er disse satt til 8 mill pr. år uavhengig av alternativ)
Alternativ 1 har den laveste investeringskostnaden og vil derfor få den høyeste bompengeandelen sammenlignet
med andre alternativene med samme trafikkgrunnlag.
Alternativ 1 har bompengeandel på 73 % med 20 % engangs økning, 79 % bompengeandel med 40 %
engangsøkning og 82 % bompengeandel med 50 % engangsøkning. Det kan se ut som om bompengeandelen
øker med 3 % for hver 10 % økning i nyskapt trafikk.

Tabell 15 Finansieringsanalyse med 20 % nyskapt trafikk
20 % nyskapt trafikk
Kostnader
Investeringskostnad
Driftskostnader neddiskontert
Rentekostnader neddiskontert
Sum kostnader neddiskontert

Alt 1 - 20 %

Alt 2 - 20 %

Alt 3 - 20 %

1 271 540 000
144 111 521
598 694 110
2 014 345 631

1 282 970 000
144 111 521
598 694 110
2 025 775 631

1 442 780 000
144 111 521
598 694 110
2 185 585 631

Inntekter
Fergeinnløsningstilskudd neddiskontert
Bompenger neddiskontert
Sum inntekter neddiskontert

614 916 540
461 722 982
1 076 639 522

614 916 540
461 722 982
1 076 639 522

614 916 540
461 722 982
1 076 639 522

Annen finansiering
Låneopptak
Sum finansiering
Bompengeandel

339 011 998
932 528 002
1 271 540 000
73,3 %

350 441 998
932 528 002
1 282 970 000
72,7 %

510 251 998
932 528 002
1 442 780 000
64,6 %

Bompengeandelen ligger mellom 65 % og 73 %. Det er liten forskjell mellom alternativ 1 og 2.

Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Asplan Viak AS

42

Forprosjekt – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Rapport 1.12.2007 – revidert 15.1.2010

Tabell 16 Finansieringsanalyse med 40 % nyskapt trafikk
40 % nyskapt trafikk
Kostnader
Investeringskostnad
Driftskostnader neddiskontert
Rentekostnader neddiskontert
Sum kostnader neddiskontert

Alt 1 - 40 %

Alt 2 - 40 %

Alt 3 - 40 %

1 271 540 000
144 111 521
648 099 388
2 063 750 909

1 282 970 000
144 111 521
648 099 388
2 075 180 909

1 442 780 000
144 111 521
648 099 388
2 234 990 909

Inntekter
Fergeinnløsningstilskudd neddiskontert
Bompenger neddiskontert
Sum inntekter neddiskontert

614 916 540
538 676 812
1 153 593 353

614 916 540
538 676 812
1 153 593 353

614 916 540
538 676 812
1 153 593 353

Annen finansiering
Låneopptak
Sum finansiering
Bompengeandel

262 058 168
1 009 481 832
1 271 540 000
79,4 %

273 488 168
1 009 481 832
1 282 970 000
78,7 %

433 298 168
1 009 481 832
1 442 780 000
70,0 %

Bompengeandelen ligger mellom 70 % og 79 %. Det er liten forskjell mellom alternativ 1 og 2.
Tabell 17 Finansieringsanalyse 50 % nyskapt trafikk
50 % nyskapt trafikk
Kostnader
Investeringskostnad
Driftskostnader neddiskontert
Rentekostnader neddiskontert
Sum kostnader neddiskontert

Alt 1 - 50 %

Alt 2 - 50 %

Alt 3 - 50 %

1 271 540 000
144 111 521
672 802 027
2 088 453 548

1 282 970 000
144 111 521
672 802 027
2 099 883 548

1 442 780 000
144 111 521
672 802 027
2 259 693 548

Inntekter
Fergeinnløsningstilskudd neddiskontert
Bompenger neddiskontert
Sum inntekter neddiskontert

614 916 540
577 153 728
1 192 070 268

614 916 540
577 153 728
1 192 070 268

614 916 540
577 153 728
1 192 070 268

Annen finansiering
Låneopptak
Sum finansiering
Bompengeandel

223 581 253
1 047 958 747
1 271 540 000
82,4 %

235 011 253
1 047 958 747
1 282 970 000
81,7 %

394 821 253
1 047 958 747
1 442 780 000
72,6 %

Bompengeandelen ligger mellom 73 % og 82 %. Det er liten forskjell mellom alternativ 1 og 2.
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7.7 Usikkerhet
Virkningene av tiltaket vil komme langt frem i tid og strekke seg over flere år. Utviklingen av prosjektet vil derfor
være beheftet med flere former for usikkerhet, spesielt i forhold til forutsetninger om utviklingen i fremtiden. For de
prissatte konsekvensene vil det være usikkerheten forbundet med enhetspriser, kostnadsanslag på tiltaket,
trafikkutvikling og kjørekostnader.
I forbindelse med forrige beregningsrunde ble det foretatt en følsomhetsberegning for EFFEKT-beregningene ut
fra ulike trafikkutviklingsanslag. For å gi et eksempel så bidrar en trafikkreduksjon på 10 % til en forverring av
netto nytte på 126 mill. kr., eller 42 %, mens en trafikkøkning på 10 % bidrar til en forbedring i netto nytte på 80
mill. kr., eller 26 %.
Det vil også være usikkerhet knyttet til nivået på nyskapt trafikk. Dette er knyttet til anslag for hvordan folk vil
reagere på prisendringer og omfanget av de generaliserte kostnadene. Vi har valgt å bruke en elastisitetsfaktor på
-0,8, tilsvarende den en opplevde for Helgelandsbrua. Dersom elastisiteten for eksempel er -0,4 vil den nyskapte
trafikk bli halvert.
Framtidig trafikkutvikling vil være avhengig av demografisk utvikling, utvikling i bilhold, arealbruk, drivstoffpriser,
politiske rammevilkår osv. Som nevnt i kap. 5.1, så er det vanlig å bruke nasjonalt vedtatte vekstprognoser i slike
utredninger. Lokale forhold kan selvsagt gjøre at veksten viser seg å bli større eller mindre enn dette. Selv om det
er stor usikkerhet omkring slike lokale forhold så har vi i forbindelse med revidering av rapport valgt å ta hensyn til
dette i prognosenet.
Hvis en velger å legge om ferjeforbindelsen fra Lovund som følge av fastlandsforbindelsen, så vil det øke
trafikken. Tungtrafikken fra Lovund vil for eksempel tjene på en slik rute hvis destinasjonen er Oslo. Likevel kan en
ikke regne med mer enn 5-10 nye tunge kjøretøy per dag. Med større transport fra Træna kan tungtrafikken
komme nordfra via Dønna, og fastlandsforbindelsen kan få 15-20 nye kjøretøy per døgn.
Usikkerheter i kostnadsanslaget kan oppstå fordi grunnforhold, fremtidige priser på arbeidskraft, materialer osv. er
usikre. Anslaget på lm-priser for undersjøisk tunnel er rimelig sikkert. Diisse er vurdert opp mot prisene for
Eiksundsambandet som for tiden er under bygging ( 2007) og som åpnes i 1. halvår 2008.
I EFFEKT er det mulighet for å gjøre beregninger ned prosentvise endringer i trafikkutvikling og /eller
anleggskostnader, og beregne hvilken betydning dette har for nytten av prosjektet. Det anbefales at dette gjøres i
en senere og mer detaljert fase av prosjektet. Foreløpige anslag basert på beregningene gjort her, viser at en 10
% økning i kostnadsoverslaget forverrer netto nytten med 146 mill. kr. En tilsvarende kostnadsreduksjon forbedrer
netto nytten med 146 mill. kr.
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8

OPPSUMMERING, ANBEFALING OG VIDERE ARBEID

Ut fra vurderingene i forprosjektet ser det ut til å være mulig å finne en gjennomførbar trasé for en undersjøisk
tunnel fra fastlandet til Dønna eller Herøy.
Investeringskostnadene er i faste priser (kfr. kap. 6.4):
- Alternativ 1: kr. 1 136 540 000
- Alternativ 2: kr. 1 147 970 000
- Alternativ 3: kr. 1 307 780 000,
- I tillegg kommer 135 000 000 kr. til fastlandsforbindelse til Brasøy
Når prosjekt av denne typen vurderes omfatter dette både prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvenser.
I dette forprosjektet har det vært fokus på å finne mulige traséer, kostnadsberegning av disse samt beregning av
de prissatte konsekvensene (EFFEKT-beregninger). Vi drøfter ikke-prissatte konsekvenser, men ikke på et
detaljeringsnivå som er nødvendig i en fullstendig konsekvensutredning (KU).
Tiltaket vil innebære store offentlige investeringskostnader. Til tross for nytte av nyskapt trafikk, spart tid,
reduserte ferjekostnader og forbedret miljø viser EFFEKT-beregningene, en samlet negativ samfunnsøkonomisk
nytte av prosjektet. Det er derfor for tidlig å konkludere med fremtiden til dette prosjektet etter denne utredningen.
Blant annet vil grundigere undersøkelser hos eksportørene skape bedre grunnlag for å si om potensialet nevnt i
kap. 7.6 er realistisk eller ikke. Utbedringer av rv. 828 på Dønna er ikke tatt med i investeringskostnadene, men
disse vil være like for alle alternativ.
Beregningene viser at det er stor forskjell på den samfunnsøkonomiske nytten de tre alternativene medfører.
Alternativ 1 er beregnet til å være det beste alternativet, men alle alternativene er beregnet til å få negativ
samfunnsøkonomisk nytte. Kapittel 7.1 viser at alternativ 1 er best når det gjelder kjøretøykostnader,
tidskostnader, ulykkeskostnader. Alternativ 2 og 1 er tilnærmet like når det gjelder drift- og
vedlikeholdskostnadene. Alternativ 2 er best med hensyn til NYTTE av nyskapt trafikk.
Finansieringsanalysen viser at det kan oppnås en bompengeandel mellom 65 % og 82 % avhengig av hvilket
alternativ som velges og størrelsen på den nyskapte trafikken. Alle elementene i finansieringsanalysen er faste
unntatt trafikkgrunnlaget og investeringskostnaden. Drift- og vedlikeholdskostnadene for de ulike alternativene vil
være forskjellige. EFFEKT-beregningene viser at alternativet med den største investeringskostnaden har de
høyeste drift- og vedlikeholdskostnadene. Dette vil gjøre at alternativ 2 og 3 vil få enda lavere bompengeandel.
Det vil være slik at de beregnede prissatte faktorene må vurderes opp mot de ikke-prissatte, det vil si de
næringsmessige, lokale og regionale virkningene. Den viktigste næringen i fylket og regionen, oppdrettsnæringen,
vil ha store fordeler av en tunnelforbindelse til fastlandet. Produksjonsveksten krever omlegginger til flere skift og
dette fører til behov for større fleksibilitet med hensyn til uttransport av fisken. Marine Harvest, vil med
fastlandsforbindelsen få tilgjengelighet til fastlandet døgnet rundt. Dette kan ha avgjørende betydning i firmaets
kontinuerlige vurderinger av lønnsomheten av driften.
Også andre næringer, for eksempel turistnæringen, vil ha fordeler av fastlandsforbindelsen. Forbindelsen vil få
positiv betydning for arbeidsmarkedet, også fordi det blir enklere å pendle til fastlandet for å jobbe. Dette kan bidra
til å stoppe befolkningsnedgangen i øykommunene. Prosjektet vil også ha stor betydning for det sosiale livet i
forhold til å være uavhengig av ferje ved for eksempel konsert- og møtebesøk i Sandnessjøen på kveldstid. En
fastlandsforbindelse vil også kunne fungere som et verdigfullt ”lim” i øyregionen, og dermed også være et verdifullt
element i en eventuell kommunesammenslåing innenfor HALD-området.
En rekke forhold må undersøkes videre og analyseres mer i detalj før de endelige konklusjonene trekkes. Er det
vilje til å gi befolkningen som bor og besøker øyene et bedre transporttilbud, kan også kostnadene ved
fastlandsforbindelsen vurderes opp mot kostnadene ved å forbedre ferjetilbudet. Beregninger og analyser som
kan gjøres for å gi en bredere vurdering av tiltaket er for eksempel mer omfattende geologiske undersøkelser,
reisevaneundersøkelser (spørreundersøkelse på ferje og blant næringslivet), samfunnsøkonomisk analyse av
nytten og kostnadsvirkninger (detaljerte beregninger), finansieringsanalyser og konsekvensutredninger.
Med bakgrunn i denne utredningen anbefales det å gå videre med alternativ 1 på kommunedelplannivå med
tilhørende konsekvensutredning.
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